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Koronawirus: szczepienia i ważne informacje DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
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Działania informacyjne

Działania informacyjne podejmowane przez podmioty
realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z
budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
Podmiot realizujący zadanie finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych
funduszy celowych podejmuje działania informacyjne dotyczące tego finansowania lub dofinansowania
przez:

1. umieszczenie tablicy informacyjnej – w przypadku realizacji zadań w zakresie:
1. infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, wodnej śródlądowej, lotniczej, telekomunikacyjnej,

teleinformatycznej, cyfrowej, przesyłowej lub komunalnej,
2. prac budowlanych;
3. zakupu środków trwałych;

2. umieszczenie plakatu informacyjnego – w przypadku realizacji projektów:
1. badawczo-rozwojowych o charakterze wdrożeniowym, rozwojowym, badawczym lub naukowym,
2. edukacyjnych - realizowanych w formie debaty, konferencji, seminarium, lekcji, warsztatu lub

wykładu,
3. społecznych - obejmujących przedsięwzięcia kulturalne, wydawnicze, sportowe, socjalne,

wychowawcze lub profilaktyczne oraz działania z zakresu opieki nad zabytkami i ochrony
dziedzictwa narodowego;

3. zamieszczenie informacji na swojej stronie internetowej, o ile ją posiada – w przypadku realizacji
zadań i projektów określonych w pkt 1 i 2.

Tablica Informacyjna
Tablica informacyjna zawiera:

1. barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej;
2. informację o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych

funduszy celowych;
3. rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu;
4. nazwę zadania.
Tablica informacyjna może zawierać informację o wartościach finansowania lub dofinansowania
zadania i o całkowitej wartości zadania. W przypadku zamieszczenia na tablicy informacyjnej wartości
finansowania lub dofinansowania zadania i całkowitej wartości zadania, za każdym razem, gdy wartości
te ulegną zmianie, tablicę informacyjną należy niezwłocznie wymienić, tak aby wartości na niej
przedstawione zachowywały aktualność.

Wzory tablic informacyjnych dotyczących zadania
finansowanego lub dofinansowanego z budżetu państwa
Tablice informacyjne:

O Kancelarii O Radzie Ministrów Co robimy Exposé Aktualności Kontakt
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Materiały
Tablica - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 60 x 40 cm 
tablica _budżet _państwa _60 _40.eps 5.29MB

Tablica - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 60 x 40 cm 
tablica _budżet _państwa _60 _40.pdf 0.50MB

Tablica - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 90 x 60 cm 
tablica _budżet _państwa _90 _60.eps 6.48MB

Tablica - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 90 x 60 cm 
tablica _budżet _państwa _90 _60.pdf 0.51MB

Tablica - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 120 x 80 cm 
tablica _budżet _państwa _120x80.eps 6.46MB

Tablica - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 120 x 80 cm 
tablica _budżet _państwa _120x80.pdf 0.51MB

Tablica - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 180 x 120 cm 
tablica _budżet _państwa _180x120.eps 6.41MB

Tablica - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 180 x 120 cm 
tablica _budżet _państwa _180x120.pdf 0.51MB

Zbiorcze tablice informacyjne:

Materiały
Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 60 x 40 cm 
tablica _zbiorcza _budżet _państwa _60 _40.eps 5.29MB

Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 60 x 40 cm 
tablica _zbiorcza _budżet _państwa _60 _40.pdf 0.50MB

Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 90 x 60 cm 
tablica _zbiorcza _budżet _państwa _90 _60.eps 6.48MB

Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 90 x 60 cm 
tablica _zbiorcza _budżet _państwa _90 _60.pdf 0.50MB

Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 120 x 80 cm 
tablica _zbiorcza _budżet _państwa _120x80.eps 6.46MB

Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 120 x 80 cm 
tablica _zbiorcza _budżet _państwa _120x80.pdf 0.50MB

Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 180 x 120 cm 
tablica _zbiorcza _budżet _państwa _180x120.eps 6.42MB

Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 180 x 120 cm 
tablica _zbiorcza _budżet _państwa _180x120.pdf 0.51MB

Wzory tablic informacyjnych dotyczących zadania
finansowanego lub dofinansowanego z państwowych
funduszy celowych
Tablice informacyjne:

Materiały
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Tablica - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego 60 X 40 cm 
tablica _fundusze _60 _40.eps 5.29MB

Tablica - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego 60 X 40 cm 
tablica _fundusze _60 _40.pdf 0.50MB

Tablica - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego 90 X 60 cm 
tablica _fundusze _90 _60.eps 6.48MB

Tablica - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego 90 X 60 cm 
tablica _fundusze _90 _60.pdf 0.50MB

Tablica - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego 120 X 80 cm 
tablica _fundusze _120x80.eps 6.46MB

Tablica - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego 120 X 80 cm 
tablica _fundusze _120x80.pdf 0.51MB

Tablica - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego 180 X 120 cm 
tablica _fundusze _180x120.eps 6.41MB

Tablica - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego 180 X 120 cm 
tablica _fundusze _180x120.pdf 0.51MB

Zbiorcze tablice informacyjne:

Materiały
Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego 60 x 40 cm 
tablica _zbiorcza _fundusze _60 _40.eps 5.29MB

Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego 60 x 40 cm 
tablica _zbiorcza _fundusze _60 _40.pdf 0.50MB

Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego 90 x 60 cm 
tablica _zbiorcza _fundusze _90 _60.eps 6.48MB

Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego 90 x 60 cm 
tablica _zbiorcza _fundusze _90 _60.pdf 0.50MB

Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego 120 x 80 cm 
tablica _zbiorcza _fundusze _120x80.eps 6.45MB

Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego 120 x 80 cm 
tablica _zbiorcza _fundusze _120x80.pdf 0.51MB

Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego 180 x 120 cm 
tablica _zbiorcza _fundusze _180x120.eps 6.42MB

Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego 180 x 120 cm 
tablica _zbiorcza _fundusze _180x120.pdf 0.51MB

Plakat informacyjny
Plakat informacyjny zawiera:

1. barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej;
2. informację o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych

funduszy celowych;
3. rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu;
4. nazwę zadania;
5. wartość dofinansowania i całkowitą wartość zadania.
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ADRES

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

NIP 5261645000

Regon 012261725



Infolinia dla Obywatela 
+48222500115

Czynna w dni robocze 
w godzinach 8:15-16:15

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE:











Wzory plakatów informacyjnych dotyczących zadania
finansowanego lub dofinansowanego z budżetu państwa:

Materiały
Plakat - dofinansowano ze środków budżetu państwa 
plakat _budzet _panstwa _420x297.eps 3.52MB

Plakat - dofinansowano ze środków budżetu państwa 
plakat _budzet _panstwa _420x297.pdf 0.47MB

Wzory plakatów informacyjnych dotyczących zadania
finansowanego lub dofinansowanego z państwowych
funduszy celowych

Materiały
Plakat - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego 
plakat _fundusz _celowy _420x297.eps 3.49MB

Plakat - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego 
plakat _fundusz _celowy _420x297.pdf 0.46MB

Informacja na stronach www
Informacja na stronie internetowej zawiera co najmniej:

1. barwy  Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej;
2. informację o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych

funduszy celowych;
3. rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu;
4. nazwę zadania;
5. wartość finansowania lub dofinansowania i całkowitą wartość zadania;
6. krótki opis zadania.

Materiały
Znaki na stronie www 
znaki _strona _www.png 0.16MB
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  Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska, o ile
nie jest to stwierdzone inaczej.

BIP  Prawa autorskie Warunki korzystania Klauzula RODO Geoportal  

Deklaracja dostępności serwisu Gov.pl

Strony dostępne w domenie www.gov.pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz
dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania. Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych
osobowych.
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