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Na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie 

wnosimy o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu 

ustawy 

o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. 

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem ustawy 

upoważniamy senatora Jana Rulewskiego. 

W załączeniu przekazujemy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem. 
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projekt 

U S T AWA   

z dnia  

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

o pieczęciach państwowych  

Art. 1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 625 i 1948) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1 w ust.1 wyraz „biały” zastępuje się wyrazem „Biały”; 

2) uchyla się art.6a; 

3) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu: 

„Art. 15a. Ustanawia się dzień 2 maja Dniem Symboli Rzeczypospolitej Polskiej: 

Orła Białego, Flagi i Mazurka Dąbrowskiego”; 

4) w załączniku nr 1 w uwadze dodaje się wyrazy „korona, dziób i szpony – złote”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 



U Z A S A D N I E N I E  

Konstytucja RP w art. 28 wymienia symbole narodowe. Są to godło, barwy i hymn 

Rzeczypospolitej. Stosownie do tego ustawa z dnia 31.01.1980 r. o godle, barwach, hymnie 

Rzeczypospolitej oraz o pieczęciach państwowych formułuje ich postać, używanie przez 

państwowe instytucje i obywateli. Załącznik do ustawy określa wymiary, barwy i inne 

szczegóły. 

W art. 6a ustawa podkreśla dzień 2 maja jako Dzień Flagi. Sugeruje jej uroczyste 

obchody. 

Warto zauważyć, że godło jako Orzeł Biały oraz hymn jako Mazurek Dąbrowskiego nie 

znajdują w ustawie równego podkreślenia. 

Tymczasem chronologicznie rzecz ujmując to flaga w ustawie i Konstytucji, określona 

jako barwy narodowe, wywodzi się z barw Orła Białego. Uchwałą Sejmu wprowadzono ją do 

państwowości polskiej dopiero w 1831 roku. 

Również hymn Rzeczypospolitej Polskiej został oficjalnie uznany jako symbol w 1927 

roku, choć pojawił się wcześniej we Włoszech w 1797 roku. 

Dziś te trzy równoważne symbole są symbolami Rzeczypospolitej Polskiej. Podlegają 

czci i ochronie. Pojawiają się wspólnie np. na fladze Orzeł Biały i wtedy stanowi banderę. 

Zdarzają się uroczystości, iż nawet występują razem wszystkie trzy, w kraju i zagranicą. 

Autorzy zauważają, że w ponad tysiącletniej historii Polski to Orzeł Biały symbolizował 

polską państwowość, był uosobieniem jej wartości, ambicji i oczekiwań jej obywateli. 

W obecnym czasie godło wypełnia urzędy, szkoły, organizacje pozarządowe, jest na 

koszulkach młodzieży, sportowców, zawiera się w motywacyjnych wezwaniach do różnego 

rodzaju wysiłku i osiągnięć. W trudnych czasach dla Polski jednoczył Polaków do zmagań 

o jego panowanie. Jego 1000-letnią symbolikę chcieli przekreślić komuniści pozbawiając go 

korony. 

Warto przypomnieć, że to marszałek senatu Zbigniew Romaszewski odwrócił tę 

niegodną praktykę wywieszając w Senacie godło Orła Białego.  

Z wizerunkiem Orła Białego kojarzą się nie tylko herby, ale różnorodne wydarzenia 

np. bale, zawody sportowe, plastyczne, konkursy szkolne. Wizerunki orła tkwią na mogiłach 
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i pomnikach bohaterów. Orzeł jest inspiracją do dzieł literackich, plastycznych i muzycznych. 

Krzyż Orła Białego jest najwyższym odznaczeniem państwowym. 

Warto zauważyć, że również Mazurek Dąbrowskiego ma swój dzień obchodzony 

26 lutego począwszy od 1927 r. Upamiętnieniem jest Muzeum Hymnu w Będominie. 

Wielu Rodaków podczas manifestacji państwowych i obywatelskich używa flagi 

samorzutnie: podczas demonstracji, zgromadzeń i imprez sportowych w kraju i zagranicą.  

Kibice w zgodzie z przepisami dokonują plastycznego połączenia flagi i Orła Białego. 

Sukcesom sportowców towarzyszy śpiewanie hymnu. 

Autorzy ustawy proponują, aby dzień 2 maja stał się Dniem Symboli Rzeczypospolitej 

Polskiej: Orła Białego, Flagi Białoczerwonej i hymnu – Mazurka Dąbrowskiego. 

Nie ma żadnego uzasadnienia logicznego i emocjonalnego, aby wyróżniać tylko jeden 

z symboli skoro ustawodawstwo, a szczególnie codzienne życie wskazuje na podkreślanie ich 

przez instytucje publiczne i obywatelskie, a przede wszystkim przez ogół Polaków. 

Zachowanie 2 maja jako uroczystego dnia nawiązuje do zakorzenionej tradycji Dnia 

Flagi i służy podkreśleniu - Święta Konstytucji 3 Maja, wręcz mobilizuje do jego obchodów. 

Manifestacja wszystkich symboli wskazuje na tysiącletnie istnienie polskiej 

państwowości mocy przetrwania i jest pełną afirmacją obecnego stanu niepodległości, 

wywodzącej się ze zmagań wielu pokoleń Polaków, w różnych formach i na różnych 

frontach. 

Tego Dnia obchodzi się Dzień Polonii, która podkreśla swą tożsamość przez używanie 

wszystkich symboli. 

Zatem można oczekiwać, że rozszerzenie Dnia Flagi o pozostałe symbole stworzy 

większą możliwość i formy wyrażania uczuć patriotycznych i budowania wspólnej 

świadomości. 

W dalszym zakresie można oczekiwać, że wywoła lokalne akcje o podłożu 

historycznym i współczesnym w postaci ukazywania ludzi, miejsc, wydarzeń 

upamiętniających jego symbolikę. 

W punkcie 4 autorzy proponują uzupełnienie załącznika o dodatkowe określenie korony, 

dzioba i szponów w wizerunku orła. 
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Zmiana ustawy nie wywołuje żadnych skutków materialnych. Przewiduje się wejście 

w życie tuż po ogłoszeniu. Jednak z uwzględnieniem Obchodów 100-lecia Odzyskania 

Niepodległości z koniecznym wyprzedzeniem na udział i przygotowanie się obywateli do tej 

rocznicy. 
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T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 
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