
Warszawa, dnia 19 października 2009 r.

Opinia do ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego

(druk senacki nr 673)

I. Cel i przedmiot ustawy

Przedmiotowa ustawa ma na celu złożenie hołdu wszystkim bohaterom Powstania

Warszawskiego za męstwo okazane w obronie wolnej i suwerennej Polski. W związku

z powyższym ustanawia dzień 1 sierpnia Narodowym Dniem Pamięci Powstania

Warszawskiego. Dzień ten będzie świętem państwowym, ale nie dniem wolnym od pracy.

Ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił ustawę na 51. posiedzeniu w dniu 9 października 2009 r. w oparciu

o projekt wniesiony do laski marszałkowskiej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

(druk nr 2226). Pierwsze czytanie odbyło się na 49. posiedzeniu Sejmu w dniu 10 września

2009 r. Następnie projekt ustawy był przedmiotem prac sejmowej Komisji Kultury i Środków

Przekazu, która wniosła o jego przyjęcie bez poprawek. W trakcie drugiego czytania nie

zostały wniesione poprawki.

III. Uwagi szczegółowe

1. Zgodnie § 18 ust. 1 Zasad Techniki Prawodawczej przedmiot ustawy określa się

możliwie najzwięźlej, jednakże w sposób adekwatnie informujący o jej treści.

W analizowanej ustawie zachodzi nieścisłość pomiędzy tytułem ustawy a jej treścią. Tytuł

ustawy mówi o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego.

Natomiast w art. 1 ustawy mówi się o ustanowieniu dnia 1 sierpnia Narodowym Dniem
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Pamięci Powstania Warszawskiego. W związku z powyższym należy doprecyzować tytuł

ustawy.

Propozycja poprawki:

- w tytule ustawy wyrazy " Narodowego Dnia" zastępuje się wyrazami "1 sierpnia

Narodowym Dniem";

2. W myśl przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych akty normatywne, zawierające przepisy

powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po

upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin

dłuższy. Wymieniona ustawa w uzasadnionych przypadkach przewiduje odstępstwo od

czternastodniowego terminu wejścia w życie aktu normatywnego. W sytuacji, gdy ważny

interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady

demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie wówczas dniem wejścia

w życie aktu normatywnego może być dzień jego ogłoszenia w dzienniku urzędowym.

Ustawa o ustanowieniu dnia 1 sierpnia Narodowym Dniem Pamięci Powstania

Warszawskiego nie zawiera treści normatywnych i w związku z tym w zasadzie nie ma

przeszkód, aby weszła w życie z dniem ogłoszenia. Jednakże, nie umniejszając wagi

postanowieniom zawartym w wymienionej ustawie, należy rozważyć czy w tym przypadku

mamy odczynienia z regulacją, która wymaga natychmiastowego wejścia w życie, jako

odstępstwa od przyjętej reguły.

Propozycja poprawki:

- w art. 3 wyrazy "z dniem" zastępuje się wyrazami "po upływie 14 dni od dnia".

Danuta Drypa

Główny legislator


