Projekt z dnia 30 września 2021 r.
USTAWA
z dnia……………………2021 r.
o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej1)
Ukształtowane i utrwalone przez pokolenia symbole Narodu i Państwa Polskiego łączyły
i łączą wszystkich Polaków w kraju i za granicą. Godło, barwy i hymn zawsze wyrażały miłość
Polaków do Ojczyzny, dążenie do niepodległości Państwa oraz do zapewnienia Narodowi
i Państwu Polskiemu godnego miejsca wśród innych narodów i państw.
Mając to na uwadze Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, co następuje:

1)

Niniejszą ustawą:
1) zmienia się: ustawę z dnia 4 kwietnia 1950 r. o utworzeniu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, ustawę
z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia, ustawę
z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich, ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 20 maja 1971 r.  Kodeks wykroczeń, ustawę z dnia
21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach, ustawę z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, ustawę z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, ustawę z dnia
21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawę z dnia
14 lutego 1991 r.  Prawo o notariacie, ustawę z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, ustawę
z dnia 28 września 1991 r. o lasach, ustawę z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 14 grudnia 1995 r. o ustanowieniu Medalu „Siły Zbrojne
w Służbie Ojczyznyˮ, ustawę z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks karny, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, , ustawę z dnia 30 czerwca
2000 r.  Prawo własności przemysłowej, ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, ustawę
z dnia 7 czerwca 2001 r. o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Policji, ustawę z dnia 11 września 2003 r.
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawę z dnia 17 października 2003 r. o ustanowieniu Krzyża
Zesłańców Sybiru, ustawę z dnia 8 października 2004 r. o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Straży
Granicznej, ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw,
ustawę z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
„Poczta Polska”, ustawę z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
instytutach badawczych, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, ustawę z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie, ustawę z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian
Roślin Uprawnych, ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy, ustawę z dnia 25 marca 2011 r.
o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie
Sądownictwa, ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, ustawę z dnia 26
czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym
znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r.  Prawo konsularne, ustawę z
dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawę z dnia 15 grudnia 2016 r. o
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ustawę z dnia 20 lipca 2017 r.  Prawo wodne, ustawę z
dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach
sądowych, ustawę z dnia z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego,
ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych, ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci
Badawczej Łukasiewicz i ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i
Nasiennictwa;
2) uchyla się ustawę z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
o pieczęciach państwowych.
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Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa określa symbole państwowe Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady ich
używania.
Art. 2. Symbolami państwowymi Rzeczypospolitej Polskiej, zwanymi dalej „symbolami
państwowymi”, są:
1)

godło Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiające wizerunek orła białego w złotej koronie
otwartej na głowie zwróconej w prawo, z rozpostartymi skrzydłami, z dziobem i łapami
złotymi umieszczone w czerwonym polu tarczy stanowiące herb państwowy
Rzeczypospolitej Polskiej;

2)

godło Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiające wizerunek orła białego w złotej koronie
otwartej na głowie zwróconej w prawo, z rozpostartymi skrzydłami, z dziobem i łapami
złotymi umieszczone w czerwonym polu płata z białym obramieniem stanowiące
Chorągiew Rzeczypospolitej;

3)

barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowiące składniki flagi państwowej Rzeczypospolitej
Polskiej i flagi narodowej Rzeczypospolitej Polskiej;

4)

hymn Rzeczypospolitej Polskiej - Mazurek Dąbrowskiego.
Art. 3. Symbole państwowe podlegają ochronie prawnej.
Art. 4. Symbole państwowe wykorzystuje się w sposób zapewniający im należną cześć

i szacunek.
Rozdział 2
Herb państwowy Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 5. 1. Wzór herbu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik nr 1 do
ustawy.
2. Dopuszczalne jest używanie herbu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz
wizerunku orła białego ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej w wersjach określonych
w załączniku nr 2 do ustawy.
3. Herb państwowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz wizerunek orła białego ustalony dla
godła Rzeczypospolitej Polskiej powinny być umieszczane w polu ochronnym, którego
konstrukcję określa załącznik nr 3 do ustawy.
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Art. 6. 1. Herbu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej używają:
1)

organy władzy państwowej oraz urzędy obsługujące te organy;

2)

organy administracji rządowej oraz urzędy obsługujące te organy;

3)

przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz inne przedstawicielstwa
i misje za granicą;

4)

gminy, związki międzygminne oraz ich organy;

5)

powiaty, związki powiatów oraz ich organy;

6)

związki powiatowo-gminne oraz ich organy;

7)

związki metropolitalne oraz ich organy;

8)

samorządy województw oraz ich organy;

9)

sądy, prokuratury i komornicy sądowi;

10) samorządowe kolegia odwoławcze;
11) regionalne izby obrachunkowe;
12) jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
13) jednostki organizacyjne Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Obrony
Cywilnej Kraju, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
14) jednostki organizacyjne Służby Więziennej;
15) jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej;
16) szkoły publiczne, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz uczelnie
publiczne i niepubliczne;
17) inne podmioty, jeżeli wynika to z przepisów innych ustaw.
2. Na obiektach stanowiących siedziby podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2 oraz
4-17, umieszcza się tablicę z herbem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz tablicę
z nazwą tych podmiotów.
3. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, umieszczają tablicę z herbem, o której mowa
w ust. 2, na obiektach stanowiących ich siedziby, jeśli nie jest to sprzeczne z prawem i
zwyczajami międzynarodowymi.
4. Herb państwowy Rzeczypospolitej Polskiej, wersję herbu państwowego zgodną
z załącznikiem nr 2 do ustawy lub wersję wizerunku orła białego ustalonego dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej zgodną z załącznikiem nr 2 do ustawy, umieszcza się:
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1) w pomieszczeniach należących do podmiotów, o których mowa w ust. 1, w
szczególności tam, gdzie przyjmowani są interesanci oraz w salach posiedzeń, salach
wykładowych i lekcyjnych;
2) na dokumentach i drukach urzędowych używanych przez podmioty, o których mowa
w ust. 1, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzory oraz wymiary tablic,
o których mowa w ust. 2 i 3, a także sposób ich umieszczania na budynkach siedzib podmiotów,
o których mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność zachowania właściwej prezentacji herbu
państwowego Rzeczypospolitej Polskiej, identyfikacji podmiotu, o którym informują tablice
oraz

konieczność

poszanowania

wartości

architektonicznych,

urbanistycznych

i

krajobrazowych miejsc ekspozycji tablic.
Art. 7. 1. Podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, są obowiązane do korzystania
z jednolitej identyfikacji wizualnej dokumentów i witryn internetowych.
2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór jednolitej identyfikacji
wizualnej dokumentów i witryn internetowych, uwzględniając konieczność zachowania
właściwej prezentacji herbu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz identyfikacji
podmiotów posługujących się jednolitą identyfikacją wizualną.
Rozdział 3
Chorągiew Rzeczypospolitej
Art. 8. 1. Chorągiew Rzeczypospolitej jest symbolem majestatu Rzeczypospolitej
Polskiej.
2. Wzór Chorągwi Rzeczypospolitej określa załącznik nr 4 do ustawy.
3. Chorągwi Rzeczypospolitej używa wyłącznie urzędujący Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej.

Art. 9. 1. Odwzorowaniem Chorągwi Rzeczypospolitej jest Proporzec Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Proporzec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podnosi się, wywiesza lub umieszcza:
1)

na budynkach stanowiących siedzibę urzędową Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

2)

na budynkach, w których rezyduje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;

3)

w pomieszczeniach reprezentacyjnych budynków, o których mowa w pkt 1 i 2;

4)

w miejscach oficjalnych wystąpień Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
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5)

na środku lokomocji, z którego korzysta Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Proporcem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej okrywa się trumnę Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej lub byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podczas ceremonii
pogrzebowych.
Rozdział 4
Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, flaga państwowa i flaga narodowa
Art. 10. 1. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory: biały i czerwony, ułożone
w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru
białego, a dolny koloru czerwonego, lub ułożone w kokardę narodową.
2. Przy umieszczaniu barw Rzeczpospolitej Polskiej w układzie pionowym kolor biały
umieszcza się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu.
3. Wzór barw Rzeczpospolitej Polskiej określa załącznik nr 5 do ustawy.
4. Wzór kokardy narodowej określa załącznik nr 6 do ustawy.
Art. 11. 1. Flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej, zwaną dalej „flagą państwową”,
jest prostokątny płat tkaniny w barwach Rzeczypospolitej Polskiej, w którym stosunek
szerokości płata do jego długości wynosi 5:8, wraz z umieszczonym pośrodku białego pasa
herbem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Do wytworzenia flagi państwowej używa się wełny albo innego materiału, który nie
posiada nadmiernej połyskliwości.
3. Wzór flagi państwowej określa załącznik nr 7 do ustawy.
Art. 12. 1. Flagę państwową podnosi się lub wywiesza na budynkach lub przed
budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe albo miejsce obrad:
1)

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;

2)

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;

3)

Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów;

4)

Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

5)

organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego - w czasie ich obrad.
2. Flagę państwową umieszcza się w pomieszczeniach służących celom reprezentacyjnym

podmiotów, o których mowa w ust. 1, lub w pomieszczeniach, w których odbywają się ich
obrady.
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Art. 13. 1. Flagę

państwową

podnoszą

lub

wywieszają

przedstawicielstwa

dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz inne oficjalne przedstawicielstwa i misje za granicą na
budynkach lub przed budynkami ich siedzib urzędowych, a także kierownicy tych
przedstawicielstw, urzędów i misji na swoich rezydencjach i środkach lokomocji –
w przypadkach przewidzianych w prawie i zwyczajach międzynarodowych.
2. Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe warunki używania flagi państwowej przez podmioty, o których mowa w ust. 1, w
tym sytuacje, w których podnoszenie lub wywieszanie flagi państwowej jest obowiązkowe,
oraz usytuowanie flagi państwowej, uwzględniając praktykę i zwyczaje istniejące w państwie
przyjmującym oraz konieczność zachowania właściwej prezentacji flagi państwowej.
Art. 14. 1. Flagę państwową podnoszą polskie statki morskie jako banderę cywilną,
zgodnie z przepisami innych ustaw oraz prawem i zwyczajami międzynarodowymi.
2. Statki morskie pełniące specjalną służbę państwową, o której mowa w art. 5 ustawy z
dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 2018 r. poz. 2175), podnoszą także flagę
oznaczającą pełnienie tej służby.
3. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia,
wzory flag na oznaczenie pełnionej specjalnej służby państwowej, o której mowa w ust. 2, oraz
okoliczności i warunki ich podnoszenia, uwzględniając charakter pełnionej służby i rodzaj
jednostki.
Art. 15. 1. Flagę państwową podnosi się lub wywiesza:
1)

na cywilnych lotniskach i lądowiskach;

2)

na cywilnych samolotach podczas lotów komunikacyjnych za granicę;

3)

w kapitanatach lub bosmanatach portów - na budynkach lub przed budynkami
stanowiącymi ich siedziby.
2. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób

podnoszenia lub wywieszania flagi państwowej na cywilnych lotniskach i lądowiskach oraz na
cywilnych samolotach podczas lotów komunikacyjnych za granicę, uwzględniając właściwą
identyfikację flagi, jej widoczność oraz budowę i przeznaczenie samolotów.
3. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia,
sposób podnoszenia lub wywieszania flagi państwowej w kapitanatach lub bosmanatach
portów, uwzględniając właściwą identyfikacje i widoczność flagi.
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Art. 16. 1. Flaga państwowa jest używana przez oddziały i jednostki Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej podczas oficjalnych uroczystości poza granicami państwa oraz
w kontaktach międzynarodowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób używania flagi
państwowej przez oddziały i jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej podczas
oficjalnych uroczystości poza granicami państwa oraz w kontaktach międzynarodowych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniając charakter uroczystości i miejsce ich
przeprowadzania.
Art. 17. 1. Flagą narodową Rzeczypospolitej Polskiej, zwaną dalej „flagą narodową”, jest
prostokątny płat tkaniny w barwach Rzeczypospolitej Polskiej, w którym stosunek szerokości
płata do jego długości wynosi 5:8.
2. Wzór flagi narodowej określa załącznik nr 8 do ustawy.
Art. 18. 1. Flagę narodową podnosi się lub wywiesza na budynkach lub przed budynkami
stanowiącymi siedziby urzędowe albo miejsce obrad podmiotów, o których mowa w art. 6
ust. 1, z wyjątkiem przypadków, do których stosuje się obowiązek stosowania flagi
państwowej.
2. Flagę narodową podnosi się lub wywiesza przed siedzibami komisji wyborczych
i komisji do spraw referendum oraz umieszcza się w lokalach tych komisji.
3. Flagę narodową podnoszą polskie statki żeglugi śródlądowej.
Art. 19. 1. Każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo podnosić lub wywieszać
flagę narodową w celu wyrażenia swojej przynależności państwowej lub narodowej.
2. Z okazji świąt państwowych oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, o którym
mowa w art. 23 ust. 1, flagę narodową zaleca się podnosić lub wywieszać na budynkach
mieszkalnych lub przed budynkami mieszkalnymi oraz na budynkach lub przed budynkami,
w których prowadzi się działalność gospodarczą, kulturalną lub sportową.
Art. 20. 1. Na fladze państwowej i na fladze narodowej nie można umieszczać napisów,
rysunków, symboli i innych znaków, z wyłączeniem znaku, o którym mowa w ustawie z dnia
z dnia 10 czerwca 2014 r. o ochronie Znaku Polski Walczącej (Dz. U. poz. 1062).
2. Flaga państwowa i flaga narodowa nie mogą być wywieszane ani umieszczane na
budynkach w złym stanie technicznym, na budynkach, których fasady są remontowane, oraz w
innych miejscach i okolicznościach, które nie zapewniają dla nich należytej czci i szacunku.
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3. Nie można podnosić, wywieszać i umieszczać flag zniszczonych, wyblakłych,
zabrudzonych, uszkodzonych lub w inny sposób przez swój stan niezgodnych ze wzorem.
4. Flagę, o której mowa w ust. 3, wycofuje się z użytku w sposób godny i dyskretny.
Art. 21. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej flaga państwowa i flaga narodowa mają
pierwszeństwo przed innymi flagami.
Art. 22. 1. W przypadku śmierci osoby zasłużonej dla Rzeczypospolitej Polskiej albo
innego tragicznego wydarzenia, którego skutkiem jest śmierć wielu osób, może zostać
wprowadzona żałoba narodowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo żałoba o
charakterze regionalnym lub lokalnym na części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W czasie żałoby narodowej flagi opuszcza się do połowy masztu. Flagę wywieszoną
lub umieszczoną przewiązuje się kirem wraz z drzewcem.
3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza w drodze rozporządzenia żałobę
narodową. Rozporządzenie określi przyczyny wprowadzenia i czas trwania żałoby narodowej
oraz uwzględni uwarunkowania kulturowe i historyczne, a także przyjęte w tym zakresie
zwyczaje.
4. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może wprowadzić żałobę
o charakterze regionalnym lub lokalnym na terytorium tej jednostki. Akt organu
wykonawczego określi przyczyny wprowadzenia i czas trwania żałoby o charakterze
regionalnym lub lokalnym oraz uwzględni uwarunkowania kulturowe i historyczne, a także
przyjęte w tym zakresie zwyczaje.
Art. 23. 1. Dzień 2 maja ustanawia się Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej podejmuje się działania na rzecz rozszerzania
wiedzy o symbolach państwowych oraz zapewniania im należytej czci i szacunku.
Art. 24. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób użytkowania,
umieszczania i wycofywania z użytkowania symboli państwowych, z uwzględnieniem ich
użytkowania,

przechowywania,

umieszczania,

podnoszenia

lub

wywieszania

przez

administrację państwową, samorządową, jednostki im podległe oraz obywateli, a także
dyskretnego i godnego wycofywania ich z użytku, z poszanowaniem istniejących zwyczajów
w tym zakresie.
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Rozdział 5
Hymn Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 25. 1. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego.
2. Tekst literacki hymnu Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik nr 9 do ustawy.
3. Tekst muzyczny hymnu Rzeczypospolitej Polskiej w różnych układach określa
załącznik nr 10 do ustawy.
4. Publiczne wykonywanie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej powinno być zgodne
z tekstem literackim i muzycznym, określonymi w załącznikach nr 9 i 10 do ustawy,
z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W uzasadnionych przypadkach można wykonywać hymn Rzeczypospolitej Polskiej
w innej niż określona w załączniku nr 10 do ustawy tonacji.
Art. 26. Hymn Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje się lub odtwarza w sposób
zapewniający należną cześć i szacunek.
Rozdział 6
Użytkowanie symboli państwowych
Art. 27. 1. Odwzorowania herbu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunku
orła białego ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej w wersjach określonych
w załączniku nr 2 do ustawy oraz Chorągwi Rzeczypospolitej, określonej w załączniku nr 4,
nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych, ani umieszczane na przedmiotach
przeznaczonych do obrotu handlowego, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Hymn Rzeczpospolitej Polskiej nie może być wykorzystywany w celach
komercyjnych.
3. Herb państwowy Rzeczypospolitej Polskiej lub wizerunek orła białego ustalonego dla
godła Rzeczypospolitej Polskiej w wersjach określonych w załączniku nr 2 do ustawy
umieszcza się na strojach, o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), oraz na ich odwzorowaniach przeznaczonych do obrotu
handlowego, o których mowa w art. 13 ust. 4 tej ustawy, z uwzględnieniem art. 4 niniejszej
ustawy.
Art. 28. Komisja Heraldyczna na wniosek ministra właściwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego wyraża opinię w zakresie zgodności użytkowanych symboli
państwowych z wzorami określonymi w załącznikach nr 1-2, 4-5 oraz 7-8 do ustawy.
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Rozdział 7
Pieczęcie państwowe
Art. 29. 1. Wizerunek orła białego ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej
w koronie otwartej na głowie zwróconej w prawo, z rozpostartymi skrzydłami, umieszcza się
na pieczęciach państwowych.
2. Pieczęci państwowych używa się do stwierdzania wiarygodności oraz nadawania mocy
prawnej dokumentom w przypadkach określonych przepisami prawa.
3. Pieczęciami państwowymi Rzeczypospolitej Polskiej są:
1)

Pieczęć Rzeczypospolitej Polskiej;

2)

Pieczęć Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;

3)

Pieczęć Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;

4)

Pieczęć Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

5)

pieczęć urzędowa.
Art. 30. Pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągła

o średnicy 77 mm, zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej
Polskiej, a w otoku napis „Rzeczpospolita Polska”.
Art. 31. Pieczęcią Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jest metalowa, tłoczona pieczęć
okrągła o średnicy 62 mm, zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku z napis „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej”.
Art. 32. Pieczęcią Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest metalowa, tłoczona pieczęć
okrągła o średnicy 62 mm, zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis „Senat Rzeczypospolitej Polskiej”.
Art. 33. Pieczęcią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest metalowa, tłoczona pieczęć
okrągła o średnicy 62 mm, zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej”.
Art. 34. 1. Pieczęci urzędowej używają podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1, które
nie używają pieczęci, o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1-4.
2. Pieczęcią urzędową jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągła zawierająca pośrodku
wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający
nazwie podmiotu uprawnionego do używania pieczęci urzędowej oraz treść dodatkową, jeżeli
przepis innej ustawy tak stanowi.
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3. Pieczęcią gminy, powiatu, samorządu województwa, związku międzygminnego,
związku powiatowo-gminnego i związku metropolitalnego może być również pieczęć, o której
mowa w ust. 2, zawierająca pośrodku, zamiast wizerunku orła ustalonego dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiednio herb gminy, powiatu lub województwa, związku
międzygminnego, związku powiatowo-gminnego lub związku metropolitalnego. Odcisk
pieczęci z herbem gminy, powiatu lub województwa, związku międzygminnego, związku
powiatowo-gminnego lub związku metropolitalnego nie może być umieszczany na
dokumentach urzędowych w sprawach z zakresu administracji rządowej.
4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wymiary oraz sposób używania
i zabezpieczenia pieczęci urzędowych, a także tryb zamawiania i sposób wyrobu pieczęci
urzędowych oraz nadzór nad ich wyrobem, uwzględniając sposób wyboru podmiotów
zajmujących się ich wyrobem, bezpieczeństwo obrotu prawnego, konieczność zapobieżenia
utracie pieczęci urzędowych przez uprawnione podmioty oraz dostosowanie ich rozmiaru do
potrzeb, dla których dana pieczęć jest wykorzystywana.
Rozdział 8
Zmiany w przepisach obowiązujących
Art. 35. W ustawie z dnia 4 kwietnia 1950 r. o utworzeniu Centralnego Instytutu Ochrony
Pracy (Dz. U. poz. 139) art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. Instytut ma prawo używania pieczęci urzędowej w rozumieniu przepisów
o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej.”.
Art. 36. W ustawie z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych
pracowników służby zdrowia (Dz. U. poz. 332 i 459, z 1989 r. poz. 158, z 1991 r. poz. 178,
z 1994 r. poz. 386 oraz z 2001 r. poz. 1207) art. 13 otrzymuje brzmienie:
„Art. 13. Komisje oraz rzecznicy dobra służby zdrowia używają pieczęci urzędowej
w rozumieniu przepisów o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej z napisem,
zawierającym nazwę i siedzibę komisji (rzecznika) w otoku.”.
Art. 37. W ustawie z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 159)
art. 19 otrzymuje brzmienie:
„Art. 19. Izby morskie mają prawo używania pieczęci urzędowej w rozumieniu
przepisów o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, z napisem w otoku
zawierającym nazwę izby i sądu, przy którym działa izba.”.
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Art. 38. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372) w art. 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Przez jednostkę wojskową rozumie się jednostkę organizacyjną Sił Zbrojnych,
funkcjonującą na podstawie nadanego przez Ministra Obrony Narodowej etatu
określającego jej strukturę wewnętrzną, liczbę, rodzaje i rangę wszystkich stanowisk
służbowych występujących w tej jednostce, jak również liczbę i rodzaje uzbrojenia,
środków transportu i innego wyposażenia należnego jednostce, oraz posługującą się
pieczęcią

urzędową

w

rozumieniu

przepisów

o

symbolach

państwowych

Rzeczypospolitej Polskiej z nazwą (numerem) jednostki.”.
Art. 39. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r.  Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz.
281, 720 i 1023) w art. 49 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Tej samej karze podlega, kto narusza przepisy o używaniu symboli
państwowych Rzeczypospolitej Polskiej.”.
Art. 40. W ustawie z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r.
poz. 38) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2a w ust. 3 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) opiniowanie na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego zgodności użytkowanych symboli państwowych z ich
ustawowymi wzorami.”;
2) art. 14 otrzymuje brzmienie:
„Art. 14. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów o symbolach państwowych
Rzeczypospolitej Polskiej, o znakach Sił Zbrojnych oraz przepisów szczególnych o odznakach
i mundurach.”.
Art. 41. W ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159) w
art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.

Izby

rzemieślnicze

są

uprawnione

do

potwierdzania

egzaminów

kwalifikacyjnych świadectwami czeladniczymi i dyplomami mistrzowskimi oraz do
opatrywania ich pieczęcią urzędową w rozumieniu przepisów o symbolach państwowych
Rzeczypospolitej Polskiej.”.
Art. 42. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956,
1610, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1005) art. 22a otrzymuje brzmienie:
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„Art. 22a. Jednostki pływające Policji podnoszą jako banderę flagę państwową
z herbem Rzeczypospolitej Polskiej.”.
Art. 43. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 305,1610, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11 i 464) art. 29 otrzymuje brzmienie:
„Art. 29. Jednostki pływające Straży Granicznej podnoszą jako banderę flagę
państwową z herbem Rzeczypospolitej Polskiej.”.
Art. 44. W ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach
lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1140) art. 16 otrzymuje brzmienie:
„Art. 16. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna i okręgowe izby lekarskoweterynaryjne mają prawo używania pieczęci urzędowej w rozumieniu przepisów
o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej.”.
Art. 45. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r.  Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1192 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1177) art. 8 otrzymuje brzmienie:
„Art. 8. Notariusz używa pieczęci urzędowej w rozumieniu przepisów o symbolach
państwowych Rzeczypospolitej Polskiej.”.
Art. 46. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1419, z 2020 r. poz. 2401 oraz z 2021 r. poz. 97.) art. 14 otrzymuje brzmienie:
„Art. 14. Naczelna Izba Aptekarska i okręgowe izby aptekarskie mają prawo
używania pieczęci urzędowej w rozumieniu przepisów o symbolach państwowych
Rzeczypospolitej Polskiej.”.
Art. 47. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 i 2338
oraz z 2021 r. poz. 784) art. 43 otrzymuje brzmienie:
„Art. 43. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, regionalne dyrekcje Lasów
Państwowych i nadleśnictwa używają pieczęci urzędowej w rozumieniu przepisów
o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej z nazwą „LASY PAŃSTWOWE”
i nazwą jednostki organizacyjnej w otoku.”.
Art. 48. W ustawie z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1351) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Znaki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pozostają pod szczególną
ochroną prawa, przewidzianą dla symboli państwowych Rzeczypospolitej Polskiej.”;
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2) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:
„Art. 3a. 1. Jednostki Sił Zbrojnych mogą stosować symbole państwowe
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób
i okoliczności

stosowania

symboli

państwowych

Rzeczypospolitej

Polskiej

w jednostkach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniając rodzaje jednostki
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.”;
3) w art. 14 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Pośrodku wieńca jest umieszczony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej
Polskiej – z głową zwróconą do drzewca, haftowany srebrnym szychem; korona, dziób
i szpony orła są haftowane złotym szychem.”;
4) w art. 19:
a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Pośrodku długości białego pasa, mierzonej od liku przydrzewcowego do
wierzchołka wcięcia między językami, jest umieszczony herb państwowy
Rzeczypospolitej Polskiej.”,
b) w ust. 2 w zdaniu trzecim wyraz „godła” zastępuje się wyrazem „herbu”;
5) w art. 23:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Flagą lotnisk (lądowisk) wojskowych jest flaga państwowa z herbem
Rzeczypospolitej Polskiej, na której w części białego pasa, pomiędzy herbem
państwowym Rzeczypospolitej Polskiej a brzegiem przydrzewcowym, jest
umieszczona szachownica lotnicza.”,
b) w ust. 2 w zdaniu drugim wyraz „godła” zastępuje się wyrazem „herbu”;
6) załączniki nr 4, 4a, 7 i 11 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr
11–14 do niniejszej ustawy.
Art. 49. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o ustanowieniu Medalu „Siły Zbrojne
w Służbie Ojczyzny” (Dz. U. z 1996 r. poz. 140) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Odznaką Medalu „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” jest wieniec laurowy
o średnicy 34 mm, na którym umieszczone są dwa skrzyżowane obosieczne miecze,
skierowane ostrzem ku górze. W środku wieńca na okrągłej, czerwono emaliowanej
tarczy o średnicy 15 mm, jest umieszczony srebrzony orzeł zgodny z wizerunkiem orła
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ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Wokół tarczy, na biało emaliowanym
otoku w obramowaniu, jest umieszczony napis „SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE
OJCZYZNY”. Odwrotna strona odznaki jest gładka. Wieniec, miecze, napis,
obramowanie i odwrotna strona są w zależności od stopnia Medalu złocone, srebrzone lub
patynowane na brązowo.”;
2) załącznik do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 15 do niniejszej ustawy.
Art. 50. W ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902)
w art. 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Muzea państwowe i rejestrowane muzea samorządowe mają prawo używania
pieczęci urzędowej w rozumieniu przepisów o symbolach państwowych Rzeczypospolitej
Polskiej.”.
Art. 51. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444
i 1517 oraz z 2021 r. poz. 1023) w art. 137 § 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa symbol państwowy
Rzeczypospolitej Polskiej lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”.

Art. 52. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z
2020 r. poz. 2027) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. NBP posiada osobowość prawną i prawo używania pieczęci urzędowej
w rozumieniu przepisów o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej.”;
2) w art. 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Prezes NBP przy wydawaniu zarządzeń podlegających ogłoszeniu oraz decyzji
administracyjnych ma prawo używania pieczęci urzędowej w rozumieniu przepisów
ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej.”.
Art. 53. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r.  Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z
2021 r. poz. 324) w art. 1291 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) zawiera znak sił zbrojnych, organizacji paramilitarnej lub sił porządkowych,
reprodukcję polskiego orderu, odznaczenia lub odznaki honorowej, odznaki lub
oznaki wojskowej bądź innego oficjalnego lub powszechnie używanego
odznaczenia i odznaki, w szczególności administracji rządowej lub samorządu
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terytorialnego albo organizacji społecznej działającej w ważnym interesie
publicznym, gdy obszar działania tej organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego
część, jeżeli zgłaszający nie wykaże się uprawnieniem, w szczególności
zezwoleniem właściwego organu Państwa albo organu samorządu terytorialnego,
albo zgodą organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie;”.
Art. 54. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1863) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Statki inspekcyjne urzędów żeglugi śródlądowej podnoszą flagę państwową
z herbem Rzeczypospolitej Polskiej.”.
Art. 55. W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Policji
(Dz. U. poz. 726) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 10 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zawierać wzór legitymacji nadania Medalu, na której powinny być zamieszczone:
wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, numer i data
wystawienia legitymacji, podstawa nadania Medalu, imię i nazwisko osoby
wyróżnionej Medalem, imię jej ojca i stopień przyznanego Medalu oraz podpis
i pieczęć organu przyznającego Medal,”;
2) załącznik do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 16 do niniejszej ustawy.
Art. 56. W ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1131) w art. 6 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) jednostce wojskowej – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Sił
Zbrojnych funkcjonującą na podstawie nadanego przez Ministra Obrony Narodowej
etatu określającego jej strukturę wewnętrzną, liczbę, rodzaje i rangę wszystkich
stanowisk służbowych występujących w tej jednostce, jak również liczbę i rodzaje
uzbrojenia, środków transportu i innego wyposażenia należnego jednostce, oraz
posługującą się pieczęcią urzędową w rozumieniu przepisów o symbolach
państwowych Rzeczypospolitej Polskiej z nazwą (numerem) jednostki, a także
jednostkę organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego
nadzorowaną, przedsiębiorstwo państwowe, dla którego jest on organem
założycielskim, oraz komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej;”.
Art. 57. W ustawie z dnia 17 października 2003 r. o ustanowieniu Krzyża Zesłańców
Sybiru (Dz. U. poz. 2230) wprowadza się następujące zmiany:
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1) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Odznaką Krzyża jest krzyż równoramienny wykonany z metalu, srebrzony
i oksydowany. Wymiar krzyża wynosi 40 mm. Ramiona krzyża są w obramowaniu.
W środku krzyża na dwóch skrzyżowanych złoconych mieczach, skierowanych ostrzem
w dół, umieszczona jest czerwono emaliowana tarcza herbowa z wizerunkiem orła,
ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Tarcza otoczona jest z trzech stron
zerwanym łańcuchem. Na odwrotnej stronie Krzyża, na środku, umieszczony jest
dwuwierszowy napis „ZESŁAŃCOM SYBIRU”.”;
2) załącznik do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 17 do niniejszej ustawy.
Art. 58. W ustawie z dnia 8 października 2004 r. o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla
Straży Granicznej (Dz. U. poz. 2662) załącznik do ustawy otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 19 do niniejszej ustawy.
Art. 59. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania
jakości paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133, 694 i 1093) w art. 20 w ust. 2 uchyla się pkt 1.
Art. 60. W ustawie z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. z 2020 r. poz. 2064) art. 4
otrzymuje brzmienie:
„Art. 4. Spółka ma prawo używania w działalności związanej z wykonywaniem
obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych herbu państwowego
Rzeczypospolitej

Polskiej,

oznak

z

wizerunkiem

orła

ustalonym

dla

godła

Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęci urzędowych w rozumieniu przepisów
o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej.”.
Art. 61. W ustawie z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 965
oraz z 2020 r. poz. 1291, 2112 i 2401) art. 20 otrzymuje brzmienie:
„Art. 20. Naczelna Izba Lekarska i okręgowe izby lekarskie mają prawo używania
pieczęci urzędowej w rozumieniu przepisów o symbolach państwowych Rzeczypospolitej
Polskiej.”.
Art. 62. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1383 oraz z 2021 r. poz. 1192) w art. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Instytut ma prawo używania pieczęci urzędowej w rozumieniu przepisów
o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej.”.
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Art. 63. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020
r. poz. 1796) w art. 47 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Instytut używa pieczęci urzędowej w rozumieniu przepisów o symbolach
państwowych Rzeczypospolitej Polskiej.”.
Art. 64. W ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)
w art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet
Paraolimpijski umieszczają, odpowiednio, na stroju reprezentacji kraju, na stroju
reprezentacji olimpijskiej oraz na stroju reprezentacji paraolimpijskiej herb państwowy
Rzeczypospolitej Polskiej lub wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej
Polskiej, chyba że przepisy międzynarodowej organizacji sportowej działającej w danym
sporcie, do której należy polski związek sportowy, przepisy Międzynarodowego
Komitetu Olimpijskiego lub przepisy Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego
stanowią inaczej.”.
Art. 65. W ustawie z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian
Roślin Uprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2109) art. 8 otrzymuje brzmienie:
„Art. 8. Centralny Ośrodek ma prawo używania pieczęci urzędowej w rozumieniu
przepisów o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej.”.
Art. 66. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1319) art. 164 otrzymuje brzmienie:
„Art. 164. Państwowa Komisja Wyborcza jest uprawniona do używania pieczęci
urzędowej w rozumieniu przepisów o symbolach państwowych Rzeczypospolitej
Polskiej. Średnica pieczęci wynosi 35 mm.”.
Art. 67. W ustawie z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu
i Porozumienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 640) w art. 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Centrum ma prawo używania okrągłej pieczęci urzędowej w rozumieniu
przepisów o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej.”.
Art. 68. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z
2021 r. poz. 269) art. 23 otrzymuje brzmienie:
„Art. 23. Rada używa pieczęci urzędowej w rozumieniu przepisów o symbolach
państwowych Rzeczypospolitej Polskiej.”.
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Art. 69. W ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 628) w art. 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Organy samorządu mają prawo używania pieczęci urzędowej w rozumieniu
przepisów o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej.”.
Art. 70. W ustawie z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych
w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1379 i 2020) w art. 18 w ust. 2 uchyla się pkt 1.
Art. 71. W ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r.  Prawo konsularne (Dz. U. z 2021 r. poz.
823) w art. 137 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister właściwy do spraw zagranicznych zapewnia konsulowi honorowemu
flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej, herb państwowy Rzeczypospolitej Polskiej
oraz tablicę urzędową.”.
Art. 72. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.
U. z 2021 r. poz. 422, 464, 694, 802, 815, 954 i 1005) w art. 136 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Jednostki pływające w czasie wykonywania zadań podnoszą jako banderę flagę
państwową z herbem Rzeczypospolitej Polskiej oraz, w celu identyfikacji, flagę KAS
określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia … o
symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. …).”.
Art. 73. W ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 762 i 2320) w art. 40 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Prokuratoria Generalna używa wizerunku orła ustalonego dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęci urzędowej w rozumieniu przepisów o symbolach
państwowych Rzeczypospolitej Polskiej.”.
Art. 74. W ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) w art. 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Polska Izba Biegłych Rewidentów ma prawo używania pieczęci urzędowej
w rozumieniu przepisów o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej.”.
Art. 75. W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r.  Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 i
784) w art. 239 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Wody Polskie w ramach działalności związanej z wykonywaniem zadań organu
właściwego w sprawach gospodarowania wodami mają prawo do używania wizerunku
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orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęci urzędowej
w rozumieniu przepisów o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej.”.
Art. 76. W ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1881) w art. 36 w ust. 3 w zdaniu trzecim skreśla się wyraz „okrągłą”.
Art. 77. W ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 850 i 1090) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Komornik używa pieczęci urzędowej w rozumieniu przepisów o symbolach
państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, wskazującej w otoku pełnioną funkcję, sąd rejonowy,
przy którym działa, siedzibę kancelarii oraz oznaczony cyfrą rzymską jej numer porządkowy.
Komornik używa również pieczęci imiennej.”.
Art. 78. W ustawie z dnia z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia
Podyplomowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 77) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„3. CMKP ma prawo używania pieczęci urzędowej w rozumieniu przepisów o
symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej”.
Art. 79. W ustawie z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych (Dz. U. z 2020
r. poz. 2150) w art. 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Agencja może używać wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej
Polskiej oraz pieczęci urzędowej w rozumieniu przepisów o symbolach państwowych
Rzeczypospolitej Polskiej.”.
Art. 80. W ustawie z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z
2020 r. poz. 2098) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Centrum Łukasiewicz ma prawo używania pieczęci urzędowej w rozumieniu
przepisów o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej.”;
2) w art. 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Instytut Sieci ma prawo używania pieczęci urzędowej w rozumieniu przepisów o
symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej.”.
Art. 81. W ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i
Nasiennictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 147) art. 15 otrzymuje brzmienie:
„Art. 15. Główny Inspektor i inspektorzy wojewódzcy używają pieczęci urzędowej
w rozumieniu przepisów o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej.”.
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Rozdział 9
Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 82. 1. Godła Rzeczypospolitej Polskiej, flagi państwowe, flagi i bandery oraz
pieczęcie państwowe, wykonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zgodnie z
przepisami dotychczasowymi mogą być stosowane do ich zużycia.
2. Tablice urzędowe z godłem Rzeczypospolitej Polskiej i tablice urzędowe z nazwą
podmiotu zainstalowane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy mogą być umieszczone
na budynkach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.
3. Wzory druków, formularzy, dokumentów publicznych i innych dokumentów,
zawierające wizerunek orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej zgodny
z przepisami dotychczasowymi zachowują ważność do czasu określenia nowych wzorów.
4. Druki, formularze, blankiety dokumentów publicznych oraz inne dokumenty,
zawierające wizerunek orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej zgodny
z przepisami dotychczasowymi, dla których nie ma określonego wzoru, wydrukowane lub
wyprodukowane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, mogą być stosowane do ich
wyczerpania.
5. Dokumenty publiczne oraz inne dokumenty zawierające wizerunek orła ustalonego dla
godła Rzeczypospolitej Polskiej zgodny z przepisami dotychczasowymi nie podlegają
wymianie i zachowują ważność do czasu ich zużycia lub upływu terminów w nich określonych.
6. Wzory znaków pieniężnych emitowanych przez Narodowy Bank Polski zawierające
wizerunek orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej zgodny z przepisami
dotychczasowymi zachowują ważność do czasu określenia nowych wzorów.
7. Znaki pieniężne emitowane przez Narodowy Bank Polski zawierające wizerunek orła
ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej zgodny z przepisami dotychczasowymi
zachowują ważność do czasu wycofania ich z obiegu.
8. Wzory insygniów, odznak orderów i odznaczeń zawierające wizerunek orła ustalonego
dla godła Rzeczypospolitej Polskiej zgodny z przepisami dotychczasowymi zachowują
ważność do czasu określenia nowych wzorów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2028 r.
9. Insygnia, odznaki orderów i odznaczeń zawierające wizerunek orła ustalonego dla
godła Rzeczypospolitej Polskiej zgodny z przepisami dotychczasowymi uznaje się za zgodne
z wzorami barw i godła Rzeczypospolitej Polskiej określonymi niniejszą ustawą.
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10. Sztandary nadane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wykonane zgodnie
z dotychczasowymi wzorami barw i godła Rzeczypospolitej Polskiej, uznaje się za zgodne
z wzorami barw i godła Rzeczypospolitej Polskiej określonymi niniejszą ustawą.
11. Wzory mundurów zawierające wizerunek orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej
Polskiej zgodny z przepisami dotychczasowymi zachowują ważność do czasu określenia
nowych wzorów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2028 r.
12. Mundury zawierające wizerunek orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej
zgodny z przepisami dotychczasowymi nie podlegają wymianie.
Art. 83. Traci moc ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1509).
Art. 84. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM
Dorota Żebrowska
Dyrektor
Departamentu Legislacyjnego
w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

