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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Przygotowanie oraz wejście w życie projektowanego rozporządzenia ma na celu realizację zobowiązania - deregulację 

obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców - nałożonego przez Radę Ministrów na 

Członków Rady Ministrów, w tym Ministra Sportu i Turystyki, w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów 28 

czerwca 2018 r. dokumentu rządowego pn. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek 

przez obywateli i przedsiębiorców”. Zgodnie z obecnym brzmieniem zmienianego przepisu zestawy zadań do wykonania 

w ramach egzaminu praktycznego i pytań egzaminacyjnych na egzaminie teoretycznym potwierdzającym posiadanie 

odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa przewodniczący komisji egzaminacyjnej zatwierdza, opatrując 

każdy z nich datą, podpisem i pieczątką imienną, co w praktyce nakłada na osobę pełniącą ww. funkcję każdorazowy 

obowiązek stosowania pieczątki. W ocenie (ówczesnego) Ministra Rozwoju i Finansów obowiązek stosowania 

pieczęci/pieczątek jako obligatoryjnej formy identyfikacji obywatela lub przedsiębiorcy stanowi nadmierny formalizm, przy 

wątpliwej wartości uwiarygadniającej dokument. W związku z powyższym uzasadniona jest możliwość likwidacji 

obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców na rzecz prawa do jej stosowania. Efekt 

skutecznego oznaczenia podmiotu można bowiem osiągnąć także np. poprzez stosowanie druków firmowych, 

nanoszenie/nadrukowywanie danych. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rekomendowane rozwiązanie zakłada wprowadzenie zmiany w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 

kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 460), która ma charakter techniczny i ma 

polegać na usunięciu obowiązku opatrywania przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej pieczątką imienną zestawów 

zadań do wykonania w ramach egzaminu praktycznego i pytań egzaminacyjnych na egzaminie teoretycznym 

potwierdzającym posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa (projektowana zmiana w 

przedmiotowym zakresie dotyczy brzmienia przepisu § 17 ust. 12 ww. rozporządzenia). Proponowane rozwiązanie zakłada 

zastąpienie ww. obowiązku możliwością użycia pieczątki imiennej przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. 

Postuluje się by przewodniczący komisji egzaminacyjnej dokonywał zatwierdzenia zestawów zadań poprzez opatrzenie 

każdego z nich datą oraz czytelnym podpisem, zgodnym z danymi naniesionymi na ww. dokumentach za pomocą nadruku 

albo pieczątki imiennej. 

Ponadto projektowane rozporządzenie zakłada zmianę dotychczasowego brzmienia załącznika nr 3 do rozporządzenia 

Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej, który stanowi wzór 

zaświadczenia o zdaniu egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa. 

Również i w tym przypadku projektowana zmiana polega na zastąpieniu obowiązku używania pieczątki przez 

przewodniczącego komisji egzaminacyjnej przy wystawianiu przedmiotowego zaświadczenia na rzecz możliwości jej 

stosowania (alternatywnie możliwości naniesienia danych przewodniczącego komisji egzaminacyjnej na zaświadczeniu za 

pomocą nadruku), przy jednoczesnym pozostawieniu obowiązku podpisania zaświadczenia przez przewodniczącego 

komisji egzaminacyjnej. 

Zgodnie z pkt V Informacji dotyczącej deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i 

przedsiębiorców: "Sugerowanym rozwiązaniem legislacyjnym jest albo całkowita rezygnacja z odwołania się w aktach 

prawnych do stosowania pieczęci/pieczątki albo zastąpienie obowiązku możliwością ich użycia przez zastosowanie 



 
 

odpowiednich sformułowań legislacyjnych.". W związku z powyższym proponowane rozwiązanie zakłada zastąpienie ww. 

obowiązku możliwością użycia pieczątki przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak wiadomości w tym zakresie. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Polskie Związki Sportowe 

(PZS) – Polski Związek 

Żeglarski oraz Polski 

Związek Motorowodny i 

Narciarstwa Wodnego 

(bezpośrednio dot. 

przewodniczących komisji 

egzaminacyjnych 

powoływanych przez ww. 

podmioty) 

2 Wykaz polskich związków 

sportowych, Ministerstwo 

Sportu i Turystyki; źródło: 

https://www.msit.gov.pl/pl/spor

t/polskie-zwiazki-

sportow/informacje-dla-

polskich/7808,Wykaz-polskich-

zwiazkow-sportowych-

Komunikat-z-5-czerwca-2018-

r.html 

Zniesienie obowiązku 

stosowania pieczątki, w tym 

pieczątki imiennej, na rzecz 

prawa jej stosowania w 

przypadku zatwierdzania  

zestawów zadań do 

wykonania w ramach 

egzaminu praktycznego i 

pytań egzaminacyjnych na 

egzaminie teoretycznym 

potwierdzającym posiadanie 

odpowiedniej wiedzy i 

umiejętności z zakresu 

żeglarstwa oraz wydawania 

zaświadczeń o zdaniu 

egzaminu potwierdzającego 

posiadanie odpowiedniej 

wiedzy i umiejętności z 

zakresu żeglarstwa 

Podmioty upoważnione do 

przeprowadzania egzaminu 
potwierdzającego 

posiadanie odpowiedniej 

wiedzy i umiejętności z 

zakresu żeglarstwa 

(bezpośrednio dot. 

przewodniczących komisji 

egzaminacyjnych 
powoływanych przez ww. 

podmioty) 

268 Wykaz podmiotów 

upoważnionych, Ministerstwo 

Sportu i Turystyki; źródło: 

https://www.msit.gov.pl/downl

oad/1/16128/Wykazpodmiotow

uprawnionych-

stanna13marca2019r.pdf 

Zniesienie obowiązku 

stosowania pieczątki, w tym 

pieczątki imiennej, na rzecz 

prawa jej stosowania w 

przypadku zatwierdzania  

zestawów zadań do 

wykonania w ramach 

egzaminu praktycznego i 

pytań egzaminacyjnych na 

egzaminie teoretycznym 

potwierdzającym posiadanie 

odpowiedniej wiedzy i 

umiejętności z zakresu 

żeglarstwa oraz wydawania 

zaświadczeń o zdaniu 

egzaminu potwierdzającego 

posiadanie odpowiedniej 

wiedzy i umiejętności z 

zakresu żeglarstwa 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia nie będą prowadzone. Projekt rozporządzenia nie zostanie poddany 

konsultacjom w szczególności ze względu na konieczność szybkiego wydania przedmiotowego rozporządzenia, zakres oraz 

stricte techniczny i deregulacyjny charakter proponowanej zmiany. Jednocześnie projekt na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie zostanie zaopiniowany przez Polski Komitet Olimpijski. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 



 
 

(ceny stałe z 2018.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-

10) 

Dochody ogółem            0 

budżet państwa            0 

JST            0 

Wydatki ogółem            0 

budżet państwa            0 

JST            0 

Saldo ogółem            0 

budżet państwa            0 

JST            0 

Źródła finansowania  
 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-

10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

2018 r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Przedmiotowy projekt nie określa dodatkowych zasad podejmowania, 

wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej, w związku z czym 

odstąpiono od analiz i oceny przewidywanych skutków społeczno-

gospodarczych, wskazanych w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, z późn. zm.). 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Projektowane rozporządzenie będzie miało ograniczony wpływ na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.  



 
 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

X nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

 

Projektowana regulacja nie wpłynie na rynek pracy.  

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 
Nie dotyczy.  

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

II kwartał 2019 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie dotyczy.  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 

 


