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UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 
Informacja o projekcie: 

Tytuł Projekt ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej 

Autor   Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

Projekt z dnia 30 września 2021 r.  

 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd  

Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich 

Osoba do kontaktu Katarzyna Liszka-Michałka 

e-mail kl@zpp.pl 

tel. 184778600 

 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga (np. art., nr 

str., rozdział) 

Treść uwagi 
(propozycja zmian) 

Uzasadnienie uwagi Stanowisko 
resortu 

Odniesienie 
do 

stanowiska 
resortu 

1.  

Art. 82 ust. 2 Konieczność wydłużenia 
terminu do 31 grudnia 
2028 r. 
Ewentualnie w 
przypadku 
nieuwzględnienia 
powyższej uwagi, 
postulujemy o 
przekazanie jednostkom 
samorządu 
terytorialnego dotacji 
na realizację założeń 
projektowanej ustawy.  

W dziesięcioletniej perspektywie oszacowano skutek finansowy projektu 
na ok. 150 mln zł. Blisko 90% kosztów wdrożenia projektowanych zmian 
w związku z koniecznością m.in. wymiany tablic urzędowych, druków, 
formularzy, dokumentów publicznych poniesie sektor samorządowy. 
Związek Powiatów Polskich nie polemizuje w zakresie merytorycznych 
podstaw przygotowanej ustawy. Jednakże proponowany okres 
przejściowy na wymianę tablic urzędowych jest zbyt krótki i spowoduje 
obciążenie dla lokalnych budżetów. Projektowane zmiany z punktu 
widzenia przeciętnego odbiorcy będą mało widoczne (np. kolor części 
rogowych czy prześwity w koronie) a wpłyną na realizację innych zadań 
publicznych. Stąd też uzasadniony jest postulat wydłużenia okresu 
przejściowego i umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego 
stopniowej wymiany tablic. Proponowana data jest tożsama z 
proponowanymi przez projektodawców terminami w ust. 8 i 11 art. 82 
projektu ustawy.  
Ewentualnie rozwiązaniem może stać się przekazanie jednostkom 
samorządu terytorialnego środków finansowych z budżetu państwa 
dedykowanych realizacji założeń projektu ustawy w zaproponowanym 
przez projektodawców terminie tak aby równomiernie rozłożyć koszt 
wdrożenia ustawy na administrację rządową i samorządową.   

  

2.  
Ocena skutków regulacji, s. 11, 
pkt 6 – Wpływ na sektor 

Nieścisłość pomiędzy 
projektem a wskazanym 
fragmentem OSR. 

Zgodnie z art. 82 ust. 2 wymiana tablic urzędowych ma nastąpić do 31 
grudnia 2025 r., natomiast we wskazanym fragmencie OSR mowa jest o 
konieczności wymiany tablic do 31 grudnia 2024 r.  
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finansów publicznych, akapit 5, 
zdanie czwarte 

 


