
 

Projekt 

USTAWA 

z dnia ............. 2021 r.  

o zmianie ustawy - Kodeks karny 

 

 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1444, 1517 oraz z 2021 r. poz. 1023) w art. 137 po § 2 dodaje się § 3  

w brzmieniu: 

,,§ 3. Tej samej karze podlega, kto na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

publiczne znieważa, niszczy, uszkadza flagę̨ Unii Europejskiej.”. 

 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

I. Potrzeba i cel wydania ustawy 

Celem niniejszego projektu jest wprowadzenie ochrony prawnej flagi Unii Europejskiej 

w postaci penalizacji zachowań, polegających na jej publicznym znieważeniu lub na 

niszczeniu, uszkadzaniu lub usuwaniu. 

 

II. Rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana 

Symbolika związana z Unią Europejską, a w szczególności jej flaga, jest ważna dla 

wielu Polek i Polaków, którzy popierają członkostwo Polski w Unii Europejskiej oraz 

czują się Europejkami i Europejczykami. 

Niestety, mimo tego częste jest palenie, opluwanie lub niszczenie w inny sposób flagi 

Unii Europejskiej, zwłaszcza podczas demonstracji środowisko eurosceptycznych lub 

protestów antyeuropejskich. Incydenty takie miały miejsce nawet na Marszach 

Niepodległości w Warszawie, które miały za cel łączenie Polek i Polaków.  

W polskim systemie prawnym symbole państwowe objęte są ochroną prawną  

(np. art. 137 kodeksu karnego lub art. 49 kodeksu wykroczeń). Na równi chronione są 

symbole państw obcych, wystawionych publicznie przez przedstawicielstwo tego 

państwa lub na zarządzenie polskiego organu władzy publicznej. Unia Europejska jest 

organizacją międzynarodową i nie posiada oficjalnego statusu państwa, a więc osoba 

znieważająca jej flagę nie podlega karze wymienionej w kodeksie karnym. 

Jednak za względu na wyjątkowe znaczenie Unii Europejskiej jako organizacji 

unikatowej w skali globalnej sytuacja ta powinna ulec zmianie – zwłaszcza, że często 

w kontekście międzynarodowym Unia Europejska reprezentuje także państwa 

członkowskie, w tym Polskę, i w tym kontekście flaga unijna staje się symbolem 

reprezentującym Rzeczpospolitą Polską nie mniej niż flaga narodowa. 

 

 

 



III. Różnice pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym 

Ustawa przewiduje zmianę Kodeksu karnego wykroczeń tak, by nadać fladze Unii 

Europejskiej ochronę prawną równorzędną z flagą państwową. 

Proponowane zmiany mają za zadanie ochronę uczuć osób żywiących szacunek dla 

tych znaków oraz dla nas samych – jako obywateli i obywatelek Unii Europejskiej. 

Jednym z głównych celów przyświecających sygnatariuszom Traktatu o Unii 

Europejskiej była wizja stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia 

przynależności do jednej wspólnoty u mieszkanek i mieszkańców Europy poprzez 

zapewnienie jednakowych norm prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie 

Unii. Wizja ta, wyrażająca się w swobodzie przekraczania granic państw członkowskich, 

możliwość rozwoju oraz pracy w innym państwie członkowskim, jest urzeczywistniana 

oraz pogłębiana, a flaga unijna stała się symbolem i nośnikiem tych wartości. 

 

IV. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne 

Proponowane zmiany będą miały pozytywne skutki społeczne i prawne, nie przynosząc 

zmian gospodarczych ani finansowych. 

Skutki społeczne będą pozytywne, ponieważ zapewniona zostanie prawna ochrona 

symbolu organizacji, z którą Polki i Polacy mocno się identyfikują. Biorąc pod uwagę 

bardzo wysokie poparcie dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej ochrona prawna 

jej flagi będzie także prowadzić do ochrony uczuć większości Polek i Polaków, którzy 

czują mocny związek z Unią Europejską i dla których ważna jest ich europejska 

tożsamość. 

 

V. Projekt nie powoduje dodatkowych kosztów dla budżetu państwa ani 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

 

VI. Przyjęcie zaproponowanych w projekcie zmian nie doprowadzi do stanu 

niezgodności prawa krajowego z prawem wspólnotowym. 


