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Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: SIPRP), jako organizacja społeczna
zrzeszająca i reprezentująca inspektorów pracy Państwowej Inspekcji Pracy, działając pro publico bono,
niniejszym
wnosi uwagi
do projektu ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej (nr z wykazu UD219)

Obowiązująca obecnie ustawa z dnia 31.01.1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
o pieczęciach państwowych w żadnym z zapisów nie odnosi się wprost do organów państwowych instytucji
kontrolnych, stąd też część z nich w wydawanych decyzjach, innych władczych rozstrzygnięciach i pismach
kierowanych do obywateli nie używa elementów symboliki narodowej takich jak wizerunek orła ustalony dla
Godła Rzeczypospolitej Polskiej.
Już ponad osiem lat temu w stanowisku Komisji Heraldycznej, stanowiącym załącznik do uchwały nr 8/2013
z dnia 18.01.2013 r. w sprawie obecności orła białego na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do
używania jego wizerunku stwierdzono, iż symbole narodowe Rzeczypospolitej Polskiej nie są w przestrzeni
publicznej należycie eksponowane.
Podzielając w pełni to stanowisko wyrażamy opinię , iż eksponowanie elementów symboliki państwowej
w dokumentach sporządzanych przez organy instytucji państwowych, w tym inspekcji państwowych, winno
stanowić regułę, gdyż podkreśla obecność państwa polskiego w dziedzinach życia objętych działalnością tych
organów i ma oczywisty wpływ na pogłębianie zaufania obywateli do organów i instytucji stanowiących ważną
część systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.
Stwierdzić należy, iż skierowany do uzgodnień i opiniowania projekt (z dnia 30.09.2021 r.) ustawy o symbolach
państwowych Rzeczypospolitej Polskiej (numer z wykazu UD219) - także nie odnosi się wprost do organów
kontroli państwowej oraz organów państwowych instytucji kontrolnych Oznacza to, że organy te po wejściu
w życie ww. ustawy w proponowanym kształcie, w dalszym ciągu nie będą uprawnione (czy też zobowiązane) do
oznaczania elementami symboliki państwowej zarówno dokumentów urzędowych, jak i np. urzędowych stron
internetowych.

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej postuluje więc, aby artykułowi 6 ust. 1 pkt 1
procedowanej ustawy nadać brzmienie „organy władzy państwowej i organy państwowych instytucji
kontrolnych”. Alternatywnie można po pkt 1 dodać pkt 1a w brzmieniu „organy państwowych instytucji
kontrolnych”.

Kraków, 10 października 2021 r.
z upoważnienia Zarządu Głównego SIPRP
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