Uchwala nr 8/2013
Komisji Heraldycznej
z dnia 18 stycznia 2013 r.
w sprawie obecno5ci Orla Bialego ns stronach internetorych podmiot6w
uprawnionych do u2}rwania jego wizerunku

Dzialqqc na podstawie aft. 2a ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 2l grudnia 1978 r. o odznakach
i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z p6in. an.) Komisja Heraldyczna postanawia:

s1
Przyjqi stanowisko w sprawie obecno5ci Orla Bialego na shonach intemetowych podmiot6w
uprawnionych do u2ywania jego wizerunku, w brzrnieniujak w zalqczniku.

$2

Przekazat uchwalg ministrowi wlasciwemu do spraw administacji publicznej do stosownego
wykorzystania.

Zal4cznik do uchwaly nr 8/2013

'rv

Stanowisko Komisji Heraldycznej
spruwie obecno$e i Orla Bialego na stronach internetowych podmiotdw upr*wnionych
do uzyvania jego wizerunku

Komisja Heraldycma z ubolewaniem stwierdza, 2e symbole Rzeczypospolitej Polskie.1
nie s4 nale2ycie eksponowane w przestrzeni pubiicznej. Na szereg nieprawidlowoSci w ryrn
zakresie wskazywaly wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwy?sz4 Izbg Kontrolt
w latach 2003-2004, dotyczqcej uzywania symboli paristwowych przez organy administracji
publicznej. Wyniki i wnioski pokontrolne opublikowane zostaly w roku 2005,
Kontola ta dotyczyla jednak * inaczej bowiem byi nie moglo - pnede wszystkim
stosowania obowiqgujqcych w tym zakresie przepis6w prawa, w szczeg6lnodci ustawy
z dtia3l stycznia 1980 r. o godle, barwach i hlmnie Rzeczypospolitej Polskiej
oraz o pieczgciach paistwowych.
Konhola nie objgla natomiast kwestii nieuregulowanych w przepisach prawa,
w szczeg6lno6ci w stosunkowo nowych dziedzinach ficia spolecznego, nie obejmujqc
na przyklad zagadntenia stosowania symboli Rzeczypospolitej Polskiej na stronach
internetowych podmiot6w, kt6re s4 uprawnione do stosowania wizerunku orla ustalonego
dla godla.
Wydaje sig, 2e przepisy prawa nie reguluj4 poryzszej tematyki w wyczerpuj4cy
i satysfakcjonuj4cy spos6b. TAziwierie mo?e budzi6 fakt, ze cho6 ustawa, dodanym niedawno
art. 3a, przesqdza o obecnosci godla panstwowego [recte: herbu] na strojach polskich
sportowc6w, to brak w niej zobowipania, by Orzel Bialy pojawil siQ na stronach
intemetowych urzEd6w pafstwowych.
Nalezy jednak parniqta6, ile cho6 ustawa nie zawiera takiego zobowiqTani4
to stosownie do jej art. 3 ust. 2, godlo Rzeczypospolitej Polskiej umieszczai moina w irnych
miej scach ni2 wymienione w ust. 1 , a wigc zatem takle na stronach intemetowych podmiot6w
uprawnionych do uZyuvania wizerunku godla wtalonego dla godlaNiezalelnie od tego, czy kwestia symboli Rzecz5pospolitej Polskiej doczeka siq
nowej, kompleksowej regulacji w randze ustawy, Komisja Heraldyczna stoi na stanowiskL,
2e herb Rzeczrypospolitej Polskiej - Jej i wszystkich Polak6w naczslny i najwa/niejszy
symbol - winien widnieC na sfronach intemetowych ministerstw i innych insftucji
panstwowych, tak jak widniei winien na tablicaoh urzEdowych umieszczonych na budynkach
siedzib tych podmiot6w, w pomieszczeniach wzgdowych, salach obrad, salach wykladowycn
i lekcyjoych.
Komisja Heraldyczna zwraca sig z apelem do tych podmiot6w - w tym przede
wszystkim organ6w wladzy panstwowej i administracji rzqdowej, samorzqdu terytorialnego,
wladzy s4{owniczej, Wojska Polskiego i innych stu2b mundurowych, szk6l publicznych
i niepublicznych o uprawnieniach szk6tr publioznych oraz paristwowych i nieparistwowych
szk6N wyzszych - kt6re z przyslugujqpego im przywileju postugiwania sig Orlem Biatych
jeszcze nie skorzystaly, by uc4mifu to bez zbgdnej zwloki.

