
U C H W A Ł A  

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 29 marca 2012 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 2 marca 

2012 r. ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie, wprowadza do jej tekstu następujące 

poprawki: 

1)  w art. 2 w pkt 3 użyty czterokrotnie wyraz „regulamin” zastępuje się wyrazem 

„przepisy”; 

 

2)  w art. 2 w pkt 3 po wyrazach „w danym sporcie” dodaje się wyrazy „, do której należy 

polski związek sportowy”; 

 

3)  w art. 2: 

a) w zdaniu wstępnym wyrazy „w art. 13” zastępuje się wyrazami „wprowadza się 

następujące zmiany”, 

b) dotychczasowe pkt 1–3 oznacza się jako lit. a–c i umieszcza w pkt 1 ze zdaniem 

wstępnym w brzmieniu: 

„w art. 13:”, 

c) dodaje się pkt 2 w brzmieniu: 

„2) w art. 14 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Członek kadry narodowej udostępnia, na zasadach wyłączności, 

swój wizerunek w stroju reprezentacji kraju polskiemu związkowi 

sportowemu, który jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku do 

swoich celów gospodarczych w zakresie wyznaczonym przez przepisy tego 

związku lub międzynarodowej organizacji sportowej działającej w danym 

sporcie. 



– 2 – 

2. Członek reprezentacji olimpijskiej udostępnia, na zasadach 

wyłączności, z chwilą powołania do reprezentacji olimpijskiej, swój 

wizerunek w stroju reprezentacji olimpijskiej Polskiemu Komitetowi 

Olimpijskiemu, który jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku do 

swoich celów gospodarczych w zakresie wyznaczonym przez swoje przepisy 

lub przepisy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.”.”. 
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Bogdan BORUSEWICZ 



Uzasadnienie 

 

Na posiedzeniu w dniu 29 marca 2012 r. Senat zajął stanowisko w sprawie ustawy 

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

państwowych oraz ustawy o sporcie i uchwalił do niej 3 poprawki. 

W art. 2 w pkt 1 (art. 13 ust. 2 ustawy o sporcie) ustawodawca, nakładając 

na określone podmioty obowiązek umieszczania na stroju reprezentacji kraju, reprezentacji 

olimpijskiej oraz na stroju reprezentacji paraolimpijskiej godła Rzeczypospolitej Polskiej, 

wskazuje na konieczność uwzględniania przepisów międzynarodowej organizacji sportowej 

działającej w danym sporcie, do której należy polski związek sportowy, przepisów 

Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego lub przepisów Międzynarodowego Komitetu 

Paraolimpijskiego.  

Jednocześnie w myśl pkt 3 tego artykułu (art. 13 ust. 4 ustawy o sporcie) podmioty, 

które uzyskały prawo do wykorzystania do swoich celów gospodarczych przedmiotów 

będących odwzorowaniem stroju reprezentacji kraju, reprezentacji olimpijskiej lub stroju 

reprezentacji paraolimpijskiej, będą mogły korzystać z tego prawa w zakresie wyznaczonym 

przez regulamin międzynarodowej organizacji sportowej działającej w danym sporcie, 

regulamin Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego lub regulamin Międzynarodowego 

Komitetu Paraolimpijskiego. 

Należy dodać, ze zgodnie z § 10 zasad techniki prawodawczej do oznaczania 

jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń, a różnych pojęć nie oznacza się tymi 

samymi określeniami.  

W związku z powyższym Senat uznał, że zasadnym jest posługiwanie się szerszym 

zakresowo pojęciem, jakim jest wyrażenie „przepisy” i w tym celu przyjął poprawkę nr 1. 

Ponadto z tych samych względów Senat, przyjmując poprawkę nr 3, uznał za celowe 

wprowadzenie analogicznej zmiany w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o sporcie. 

Senat uznał za zasadne przyjęcie także poprawki nr 2 w celu doprecyzowania 

w art. 2 pkt 3 (art. 13 ust. 4 ustawy o sporcie) tak, aby określone w ustawie podmioty 

uwzględniały przepisy międzynarodowej organizacji sportowej działającej w danym sporcie, 

do której należy polski związek sportowy. 

 


