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USTAWA 
 

z dnia 13 kwietnia 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 
2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 96) 
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, z późn. 
zm.1)), z uwzględnieniem art. 1 ust. 2.”. 

 
Art. 2. 

W ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. 
zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 13: 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski i Polski Ko-
mitet Paraolimpijski umieszczają, odpowiednio, na stroju repre-
zentacji kraju, na stroju reprezentacji olimpijskiej oraz na stroju 
reprezentacji paraolimpijskiej godło Rzeczypospolitej Polskiej, 
chyba że przepisy międzynarodowej organizacji sportowej działa-
jącej w danym sporcie, do której należy polski związek sportowy, 
przepisy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego lub przepi-
sy Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego stanowią ina-
czej.”, 

b) uchyla się ust. 3, 
c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski i Polski Ko-
mitet Paraolimpijski mają prawo do wykorzystania do swoich ce-
lów gospodarczych przedmiotów będących odwzorowaniem, od-
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powiednio, stroju reprezentacji kraju, stroju reprezentacji olimpij-
skiej lub stroju reprezentacji paraolimpijskiej, w zakresie wyzna-
czonym przez przepisy polskiego związku sportowego, przepisy 
międzynarodowej organizacji sportowej działającej w danym spo-
rcie, do której należy polski związek sportowy, przepisy Między-
narodowego Komitetu Olimpijskiego lub przepisy Międzynaro-
dowego Komitetu Paraolimpijskiego.”; 

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 sporto-
wemu, 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. 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 ce-
lów gospodarczych w zakresie wyznaczonym przez swoje przepisy lub 
przepisy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.”. 

 
Art. 3. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 
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