DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 31 grudnia 2021 r.
Poz. 2506
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 grudnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty
realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
Na podstawie art. 35d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.1))
zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy
celowych (Dz. U. poz. 953) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3)	zamieszczenie informacji na swojej stronie internetowej, o ile ją posiada, oraz na swoich profilach w internetowych serwisach społecznościowych, o ile takie profile posiada – w przypadku realizacji zadań i projektów określonych w pkt 1 i 2.”;

2)

w § 5:
a)

ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12. W przypadku gdy:
1)	podmiot realizuje więcej niż jedno zadanie finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych,
2)	podmiot realizuje jedno lub więcej niż jedno zadanie finansowane lub dofinansowane jednocześnie z budżetu
państwa i z państwowych funduszy celowych
– dopuszcza się umieszczenie jednej tablicy informacyjnej zbiorczej, uwzględniającej wymagania określone
w ust. 1.”,

b)

dodaje się ust. 13 w brzmieniu:
„13. Wymiary tablicy informacyjnej dostosowuje się do charakteru danego zadania zgodnie z następującymi
wymogami:
1)	w przypadku realizacji zadania w zakresie określonym w § 2 pkt 1 lit. a oraz lit. b umieszcza się tablicę
informacyjną o wymiarach 180 × 120 cm;
2)	w przypadku realizacji zadania w zakresie określonym w § 2 pkt 1 lit. a, po uzyskaniu opinii organu zarządzającego infrastrukturą, w zakresie której realizowane jest zadanie, właściwego dla miejsca umieszczenia
tablicy, potwierdzającej, że umieszczenie tablicy o wymiarach wskazanych w pkt 1 nie jest możliwe ze
względów technicznych lub względów bezpieczeństwa, oraz zgody dysponenta części budżetowej lub państwowego funduszu celowego, umieszcza się tablicę informacyjną o wymiarach 90 × 60 cm;
3)	w przypadku realizacji zadania w zakresie określonym w § 2 pkt 1 lit. c umieszcza się tablicę informacyjną
o wymiarach 60 × 40 cm.”;

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270.
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w § 6:
a)

ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. W przypadku gdy:
1)	podmiot realizuje więcej niż jedno zadanie finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych,
2)	podmiot realizuje jedno lub więcej niż jedno zadanie finansowane lub dofinansowane jednocześnie z budżetu
państwa i z państwowych funduszy celowych
– dopuszcza się umieszczenie jednego plakatu informacyjnego zbiorczego, uwzględniającego wymagania określone w ust. 1 pkt 1–4.”,

b)

dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
„9. Plakat informacyjny ma wymiary 297 × 420 mm.”;

4)

w § 7:
a)

w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Informacja na stronie internetowej oraz na profilach w internetowych serwisach społecznościowych zawiera
co najmniej:”,

b)

w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Informację na stronie internetowej oraz na profilach w internetowych serwisach społecznościowych zamieszcza się:”,

c)

w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„W przypadku gdy czynności, o których mowa w ust. 3, zostały podjęte przed podpisaniem umowy o finansowanie lub dofinansowanie zadania i nie może być spełniony wymóg określony w ust. 3, informację na stronie internetowej oraz na profilach w internetowych serwisach społecznościowych zamieszcza się bezpośrednio po podpisaniu tej umowy obejmującej sfinansowanie kosztów tych czynności, jednak nie później niż w terminie:”;

5)

załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Do podmiotów realizujących zadanie finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych podejmujących działania informacyjne dotyczące tego finansowania lub dofinansowania, na podstawie:
1)

umowy o finansowanie lub dofinansowanie podpisanej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

2)

umów dotyczących finansowania lub dofinansowania, w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 12 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, podpisanych przed dniem wejścia w życie
rozporządzenia, jeżeli podmiot wykonał już obowiązek informacyjny w odniesieniu do co najmniej jednej umowy
o finansowanie lub dofinansowanie

– stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki
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Załącznik
do rozporządzenia
Poz. 2506
Rady Ministrów
z dnia 20Załącznik
grudniado 2021
r.
rozporządzenia
Rady Ministrów
(poz. ) z dnia 20 grudnia 2021 r. (poz. 2506)

WZORY TABLIC INFORMACYJNYCH I PLAKATÓW INFORMACYJNYCH

Wzory tablic informacyjnych i plakatów informacyjnych

1. Tablice informacyjne
1.1.

Wzór

tablicy

informacyjnej

dotyczącej

zadania

finansowanego

lub

dotyczącej

zadania

finansowanego

lub

dofinansowanego z budżetu państwa:

1.2.

Wzór

tablicy

informacyjnej

dofinansowanego z państwowych funduszy celowych:
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2. Tablice informacyjne zbiorcze
2.1. Wzór tablicy informacyjnej zbiorczej dotyczącej zadań finansowanych lub
dofinansowanych z budżetu państwa:

2.2. Wzór tablicy informacyjnej zbiorczej dotyczącej zadań finansowanych lub
dofinansowanych z państwowych funduszy celowych:

2
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2.3. Wzór tablicy informacyjnej zbiorczej dotyczącej zadań finansowanych lub
dofinansowanych z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych:

3. Objaśnienia:
1)

tablicę informacyjną wykonuje się z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi
lub PCV o grubości minimum 3 mm albo umieszcza na podkładzie metalowym
z podwójnie zawiniętą krawędzią;

2)

wzory tablic informacyjnych są obowiązkowe, nie można ich modyfikować, dodawać
własnych znaków i informacji, poza uzupełnianiem treści we wskazanych polach;

3)

tablica informacyjna nie może zawierać innych dodatkowych informacji i elementów
graficznych, takich jak logo beneficjenta, partnera lub wykonawcy prac;

4)

tablica informacyjna może zawierać informację o wartościach finansowania lub
dofinansowania zadania oraz o całkowitej wartości zadania;

5)

proporcje wymiarów tablic informacyjnych przedstawia rys. 1;

3
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Rys. 1.

6)

tablicę informacyjną wykonuje się zgodnie z następującymi wytycznymi:
a)

stosuje się kolory w sposób określony na rys. 2,

Rys. 2.
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stosuje się fonty zgodnie z tabelami nr 1–3

Tabela nr 1
Tablica 60 × 40
font
[nazwa programu / dotacji / Poppins Bold WERSALIKI
funduszu]
[nazwa zadania]
Poppins Regular
[wartości]
Poppins Bold WERSALIKI

rozmiar max.
60

interlinia
60

60
55

60
50

rozmiar max.
90

interlinia
90

90
80

90
75

rozmiar max.
185

interlinia
185

185
165

185
150

Tabela nr 2
Tablica 90 × 60
font
[nazwa programu / dotacji / Poppins Bold WERSALIKI
funduszu]
[nazwa zadania]
Poppins Regular
[wartości]
Poppins Bold WERSALIKI
Tabela nr 3
Tablica 180 × 120
font
[nazwa programu / dotacji / Poppins Bold WERSALIKI
funduszu]
[nazwa zadania]
Poppins Regular
[wartości]
Poppins Bold WERSALIKI
7)

nazwa zadania zamieszczana na tablicy informacyjnej powinna być zrozumiała dla
wszystkich, krótka i odpowiednio oddawać sens przedsięwzięcia (np. nazwa zadania:
„Budowa drogi obwodowej Miasta w ciągu drogi wojewódzkiej nr NNN – Brzeziny
przebiegającej od miejscowości Maszów Wielki w km 20 + 636 do ulicy Wiśniowej
w km 38 + 522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami
budowlanymi – etap I” może być zamieszczona na tablicy informacyjnej jako: „Budowa
obwodnicy Miasta w ciągu drogi wojewódzkiej nr NNN na odcinku Maszów Wielki –
ul. Wiśniowa, etap I”).
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3. Plakaty informacyjne
3.1.

Wzór

plakatu

informacyjnego

dotyczącego

zadania

finansowanego

lub

dofinansowanego z budżetu państwa:

3.2.

Wzór

plakatu

informacyjnego

dotyczącego

lub dofinansowanego z państwowych funduszy celowych:

6

zadania

finansowanego
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4. Plakaty informacyjne zbiorcze
4.1. Wzór plakatu informacyjnego zbiorczego dotyczącego zadań finansowanych lub
dofinansowanych z budżetu państwa:

4.2. Wzór plakatu informacyjnego zbiorczego dotyczącego zadań finansowanych lub
dofinansowanych z państwowych funduszy celowych:

7
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4.3. Wzór plakatu informacyjnego zbiorczego dotyczącego zadań finansowanych lub
dofinansowanych z budżetu państwa i z państwowych funduszy celowych:

3. Objaśnienia:
1)

wzory plakatów informacyjnych są obowiązkowe, nie można ich modyfikować,
dodawać własnych znaków i informacji poza uzupełnianiem treści we wskazanych
polach;

2)

plakat informacyjny nie może zawierać innych dodatkowych informacji i elementów
graficznych, takich jak logo beneficjenta, partnera lub wykonawcy prac;

3)

plakat informacyjny wykonuje się zgodnie z następującymi wytycznymi:
a)

stosuje się kolory w sposób określony na rys. 3,
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Rys. 3.


b)

stosuje się fonty zgodnie z tabelą nr 4

Tabela nr 4
297 × 420 mm
font
[nazwa programu / dotacji / Poppins Bold WERSALIKI
funduszu]
[nazwa zadania]
Poppins Regular
[wartości]
Poppins Bold WERSALIKI
4)

rozmiar max.
40

interlinia
40

40
33

40
33

nazwa zadania zamieszczana na plakacie informacyjnym powinna być zrozumiała dla
wszystkich, krótka i odpowiednio oddawać sens przedsięwzięcia.
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