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S  P  R  A  W O ZD A  N I  E

KOMISJI KULTURY FTZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI

o przedstawionym przez Prezvdenta
Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy
o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach
państwowych i ustawy o sporcie (druk nr 80)

Sejm na 4. posiedzeniu w dniu 21 grudnia 201I r. - na podstawie art.39 ust. 2
regulaniinu Sejmu - skierował przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
potvyzszy projekt ustawy do Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - w celu
rozpatrzenia.

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i TLrrystyki po rozpatrzeniu tego pLojektu usta\\,y
rra posiedzeniach w dniach 11 stycznia oraz T4lutego 2Ol2 r.

wnosi:

W y s o k i S e j m uchwdrtc raczy załączony projekt ustawy.

Warszawa, dnia 14 lutego 2012r.

Sprawozdawca

/-/ Ireneusz Raś

Z-ca P rzewodniczącego Komisj i

l-l JacękFalfus
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Projekt 

 

 

 

USTAWA 

 

z dnia    2012 r. 

 

o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej  
Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000, z 
późn. zm.1)) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: 

 „Art. 3a. Godło Rzeczypospolitej Polskiej umieszcza się na stroju reprezen-
tacji kraju, na stroju reprezentacji olimpijskiej oraz na stroju repre-
zentacji paraolimpijskiej, na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 
151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 
…), z uwzględnieniem art. 1 ust. 2.”. 

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, 
poz. 1014 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016) w art. 13: 

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet Para-
olimpijski umieszczają, odpowiednio, na stroju reprezentacji kraju, na stro-
ju reprezentacji olimpijskiej oraz na stroju reprezentacji paraolimpijskiej 
godło Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że przepisy międzynarodowej or-
ganizacji sportowej działającej w danym sporcie, do której należy polski 
związek sportowy, przepisy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego 
lub przepisy Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego stanowią ina-
czej.”; 

2) uchyla się ust. 3; 

3) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4.  Polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet Para-
olimpijski mają prawo do wykorzystania do swoich celów gospodarczych 
przedmiotów będących odwzorowaniem, odpowiednio, stroju reprezentacji 
kraju, stroju reprezentacji olimpijskiej lub stroju reprezentacji paraolimpij-

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2009 r. Nr 

168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 96. 
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skiej, w zakresie wyznaczonym przez regulamin polskiego związku spor-
towego, regulamin międzynarodowej organizacji sportowej działającej w 
danym sporcie, regulamin Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego lub 
regulamin Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego.”. 

 

Art. 3. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 
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Warszawa,{5|ute.€lo 2072 r,

Minister
Spraw Zagranicznych

oPUE.'szo JnL Lzftil,{
6n-A,6Y

dot,: KFS-Ol4C-ltULZz 14.02.2012 r.

Pan |reneusz Raś
Pneurudnlęący Komlsji
Kultury Flzycrncf,
Sponu I Turystyłtl
Sclm RP

opinia o zgodnośGi z pnrwem Unii Europoiski,ei pruleła ufiaxry o anlonle ustarry.ogpdle,
tn*agt-t t hymnie nlrlr=ywłpollte! nl,iq orb ó piuęaań pańs|wo@t oruz u_suwy
ospon*e q|Ęteso wspatvozdaniu Kotnł$ł tfu|tury iprro*r spońu l TlĘltyB (dttil( .19i}
rłryrażona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 3 ugtłit'y i anlj.e wnećn|a..lóiu ,. o ddrhch
adminigfuacii rłądorrlej (Dz. v.'2 zm7, r. Nr 65, ilot' {37 z pdffu zmJ ń apiązku z ait 4ll
rllt. 4 i afL 54 ust 1RĘutaminu Seimu pner m|nlstra ..,hŁmego aL siraw c.rłonkosrHra
Rzeczypospolitej Po|skiej w Unii Europęisldg

Sza now ny P a n ie P newod n i eqcy,

w związku z przedłożonym projbkem ustorłry o zmionie ustaŁ o godlq barwąch ł hymni.e
Rzeczynosryttt1t prca{ QftIz o pieczęclach pqństilowych o-, ,'t,wy o sporclei ujętym
wsprewozdaniu Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turysq/kf (druk 191.), pozwalarn sobie
wyrazić poniższą opinię.

Pmjekt ustarrynie jesttprreEnyu prcwem Unfi Europeiskiej. ;

Zpoważaniem

Ęo wi?dómóści:
Pani Anna Mucha
Minister Sportu

u


