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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

W załączniku nr 1 oraz nr 2 do obowiązującego  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie 

ustanowienia odznaki honorowej "Za Zasługi dla Turystyki", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu 

noszenia (Dz. U. poz. 1232) określono odpowiednio: „Wzór wniosku o nadanie odznaki honorowej „Za Zasługi dla 

Turystyki” osobie fizycznej” oraz „Wzór wniosku o nadanie odznaki honorowej „Za Zasługi dla Turystyki” organizacji 

lub innej instytucji”. W pierwszym z ww. wymienionych wzorów wniosku przewidziano miejsce na złożeniu pieczęci i 

podpisu przez kierownika jednostki organizacyjnej przedstawiającej wniosek, natomiast w drugim wzorze określono 

miejsce na złożenie podpisu oraz pieczęci imiennej wnioskodawcy. 

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

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2018 r. przyjęła dokument pn.: „Informacja dotycząca deregulacji 

obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców” (protokół ustaleń posiedzenia Rady 

Ministrów nr 26/2018) oraz zobowiązała Członków Rady Ministrów do rezygnacji, w terminie jednego roku od dnia 

przyjęcia Informacji, z obowiązku stosowania  pieczęci/pieczątek przez obywateli przedsiębiorców, określonego w aktach 

prawnych  wymienionych w załączniku do Informacji. 

W określonym w załączniku do Informacji Wykazie aktów prawnych rekomendowanych do deregulacji obowiązku 

stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców, w zestawieniu aktów będących we właściwości Ministra 

Sportu i Turystyki wskazano między innymi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie 

ustanowienia odznaki honorowej „Za Zasługi dla Turystyki”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu 

noszenia. Do przeprowadzenia niezbędnych czynności legislacyjnych w odniesieniu do ww. rozporządzenia Rady Ministrów, 

upoważniony jest Minister Sportu i Turystyki. Minister Sportu i Turystyki wobec tak sformułowanych zaleceń uznał, że 

najlepszą formą ich realizacji będzie określenie nowych wzorów wniosków o nadanie odznaki honorowej „Za Zasługi dla 

Turystyki”, a także zrezygnowanie w nowych wzorach z wymogu obligatoryjnego posługiwania się przez wnioskodawcę 

pieczątką. Zaproponowano, żeby sposobem identyfikującym wnioskodawcę w treści wniosku był: „Czytelny podpis 

wnioskodawcy ze wskazaniem pełnionej funkcji”. Rezygnacja z obligatoryjnego posługiwania się przez wnioskującego o 

nadanie odznaki honorowej „Za Zasługi dla Turystyki” czyni zadość idei redukcji obciążeń administracyjnych dla obywateli, 

jednocześnie wypełnia zobowiązanie jakie w tym zakresie nałożył na Ministra Sportu i Turystyki oraz innych Członków Rady 

Ministrów  dokument rządowy pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez 

obywateli i przedsiębiorców”. Ponadto rezygnacja z ww. wymogu wpłynie na szybkość procedur dotyczących rozpatrywania 

wniosków o nadanie odznaki. 

 

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 

Podmioty mogące 

występować z wnioskiem o 

 

 

 

 

 



 
 

nadanie odznaki honorowej 

„Za Zasługi dla Turystyki”: 

 

1) minister właściwy do 

spraw turystyki; 

 

2) ministrowie lub 

kierownicy urzędów 

centralnych;  

 

3) kierownicy jednostek 

organizacyjnych podległych 

lub nadzorowanych przez 

ministra właściwego do 

spraw turystyki (POT); 

 

3) wojewodowie, 

marszałkowie województw;  

 

4) kierownicy placówek 

zagranicznych 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

podległych  ministrowi 

właściwemu do spraw 

zagranicznych;  

 

5) organy statutowe 

krajowych organizacji 

społecznych i stowarzyszeń 

działających na rzecz 

turystyki – w odniesieniu do 

pracowników i działaczy 

tych organizacji. 
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ok. 42 569 (organizacje z 

kategorii: sport, turystyka, 

rekreacja, hobby) 

 

 

 

 

 

 

https://www.premier.gov.pl/ 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm

8.nsf/page.xsp/adresy_www 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://msz.gov.pl/pl/informac

je_konsularne/polskie_placo

wki/placowki  

 

 

 

 

https://spis.ngo.pl/  

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

Projekt rozporządzenia nie zostanie poddany konsultacjom publicznym. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem            0 

budżet państwa 0           0 

JST 0           0 

Wydatki ogółem 0           0 

budżet państwa 0           0 

JST 0           0 

Saldo ogółem 0           0 

budżet państwa 0           0 

JST            0 

Źródła finansowania  
 

 

https://www.premier.gov.pl/
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/page.xsp/adresy_www
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/page.xsp/adresy_www
https://msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/polskie_placowki/placowki
https://msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/polskie_placowki/placowki
https://msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/polskie_placowki/placowki
https://spis.ngo.pl/


 
 

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 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  

Projekt nie będzie oddziaływał na rodzinę i gospodarstwa domowe. W odniesieniu 

do wpływu projektu na obywateli, należy wskazać, że będzie on miał znaczenie 

dla podmiotów mogących występować w przyszłości z wnioskiem o nadanie 

odznaki, gdyż wprowadza on ułatwienie w postaci rezygnacji z obowiązku 

posługiwania się we wniosku pieczątką (jako formą identyfikacji wnioskodawcy). 

- 

Niemierzalne - - 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

  

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  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Po upływie 14 dni od wejścia w życie projektowanej zmiany.  

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.)  

brak 

 

 


