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Szanowna Pani Marszałek 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 

kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy: 

 - o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań 

Śląskich. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do reprezentowania mojego stanowiska w 

toku prac nad projektem ustawy upoważniam Panią Małgorzatę Paprocką, Sekretarz 

Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pana Wojciecha 

Kolarskiego, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 Z wyrazami szacunku 

 (-) Andrzej Duda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Tłoczono z polecenia  Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 



U S T AWA  

z dnia………………….2022 r. 

o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich  

Ku czci bohaterów – uczestników trzech Powstań Śląskich, którzy w latach 1919-1921 

wywalczyli przyłączenie części Górnego Śląska do odrodzonej Rzeczypospolitej, stanowi się 

co następuje: 

Art. 1. Dzień 20 czerwca ustanawia się Narodowym Dniem Powstań Śląskich.  

Art. 2. Narodowy Dzień Powstań Śląskich jest świętem państwowym. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Celem niniejszego projektu jest ustanowienie 20 czerwca świętem państwowym – 

Narodowym Dniem Powstań Śląskich – dla upamiętnienia trzech zrywów z lat 1919-1921 

i złożenia hołdu ich bohaterskim uczestnikom.  

Trwające Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

Rzeczypospolitej Polskiej, zaplanowane na lata 2018-2022, mają na celu uczczenie jubileuszu 

odrodzenia się, obrony i odbudowy naszej Ojczyzny. Ich ideą jest wspólnotowe świętowanie, 

organizowane przez społeczności lokalne na terytorium całego kraju, oraz upamiętnianie 

wydarzeń i zasług rodaków, którzy odegrali ważną rolę w przywracaniu suwerennego państwa 

polskiego.  

Sejmik Województwa Śląskiego zwrócił się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

z apelem o ustanowienie Narodowego Dnia Powstań Śląskich. Z podobnym apelem zwróciły 

się także inne organizacje, m.in. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Polski Śląsk.  Popierając 

ten postulat, Prezydent RP występuje z niniejszą inicjatywą ustawodawczą – podobnie jak to 

miało miejsce w przypadku ustanowienia Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania 

Wielkopolskiego. 

Trzy Powstania Śląskie odegrały niezwykle ważną rolę w procesie jednoczenia ziem 

polskich po okresie zaborów i wywarły istotny wpływ na ukształtowanie się zachodniej granicy 

odrodzonego państwa. Dla Rzeczypospolitej region ten miał ogromne znaczenie jako bogaty, 

nowoczesny okręg przemysłowy, o dużym potencjale społecznym i gospodarczym, z własną 

tradycją i etosem pracy, a także głębokim patriotyzmem i poczuciem związku z polskością. 

Hołd Powstańcom Śląskim za ich patriotyzm, miłość Ojczyzny, męstwo i hart ducha 

w walce złożył Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą w sprawie ustanowienia roku 2019 

Rokiem Powstań Śląskich, a Senat Rzeczypospolitej Polskiej – ustanawiając uchwałą rok 2021  

Rokiem Powstań Śląskich. 

Data 20 czerwca nawiązuje do daty tak powszechnej w świadomości Ślązaków – do 

daty wjazdu do Katowic w 1922 r. wojska polskiego na czele z gen. broni Stanisławem 

Szeptyckim.  

Mając na uwadze oddanie czci bohaterom, których odwaga umożliwiła  powrót części 

Górnego Śląska do odrodzonej Rzeczypospolitej, kultywowanie pamięci o naszych przodkach 

walczących o niepodległość i upowszechnienie wiedzy o tych trzech zrywach w świadomości 



Polaków, ustanowienie 20 czerwca świętem państwowym – Narodowym Dniem Powstań 

Śląskich – jest w pełni uzasadnione.  

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.  

Tak wskazany termin vacatio legis, nie narusza zasady demokratycznego państwa 

prawnego i stworzy możliwość uczczenia po raz pierwszy Narodowego Dnia Powstań Śląskich 

już w 2022 r.  

Projekt ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

Projekt ustawy nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom 

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu 

uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Projekt ustawy nie spowoduje skutków gospodarczych i finansowych, nie rodzi 

dodatkowych kosztów, w tym nie powoduje obciążenia budżetu państwa lub jednostek 

samorządu terytorialnego.  

Projekt ustawy nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców (ustawa 

nie będzie miała wpływu na sytuację mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców).  

Projekt rodzi pozytywne skutki społeczne. 

Projektowana ustawa nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 

597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji. 
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