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 Warszawa, 29 września 2021 r. 

SEJM  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

IX kadencja 

 

Prezes Rady Ministrów 
               DSP.WPP.0640.109.2021.ML               

 

  

 Pani  

 Elżbieta Witek 

 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 

 

 

              Szanowna Pani Marszałek, 

 

przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 

prezydenckiego projektu ustawy:  

 

- o ustanowieniu Narodowego Dnia 

Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 

(druk nr 1582). 

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu do reprezentowania Rządu w tej sprawie w 

toku prac parlamentarnych.  

 

 

                                                         Z poważaniem 

 

Mateusz Morawiecki 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 
 

 

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 



 

 
 

 

 

Stanowisko Rządu wobec prezydenckiego projektu ustawy 

o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 

(druk nr 1582) 

 

Prezydencki projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego 

Powstania Wielkopolskiego zakłada ustanowienie dnia 27 grudnia Narodowym Dniem 

Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego (art. 1 projektu ustawy) wskazując jednocześnie, 

że dzień ten będzie świętem państwowym (art. 2 projektu ustawy). 

W uzasadnieniu do projektu ustawy projektodawca podkreśla znaczenie i wpływ 

jaki Powstanie Wielkopolskie wywarło na losy państwowości i kształtowanie się granic 

Rzeczypospolitej, co niewątpliwie przemawia za ustanowieniem dnia 27 grudnia Narodowym 

Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. 

Upamiętnione projektem ustawy Powstanie Wielkopolskie na kartach polskiej historii 

zapisało się jako przełomowy zryw niepodległościowy zakończony zwycięstwem militarnym. 

Tak znaczący dla Polski czyn zbrojny bez wątpienia zasługuje, aby w sposób szczególny 

nadać mu należną rangę. Powstanie Wielkopolskie doskonale funkcjonuje w lokalnej pamięci 

historycznej. Ważne, aby zyskało także charakter ogólnopolski i na trwałe zagościło 

w świadomości naszych obywateli. Temu służyły również prowadzone w ostatnich latach 

działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu związane z upamiętnieniem 

stulecia Powstania w ramach projektów realizowanych przy wsparciu programu wieloletniego 

„Niepodległa”. 

Dodatkowo należy podkreślić, że projekt ustawy jest odpowiedzią na apel organizacji 

i jednostek samorządu terytorialnego z Wielkopolski, w którym zwracały się one do władz 

państwowych z prośbą o godne uczczenie święta. 

Mając powyższe na uwadze, Rada Ministrów pozytywnie opiniuje prezydencki projekt 

ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. 
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