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Ustawa traci moc z dniem 1.07.2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253)

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991
r. Nr 16 poz. 74; z
1997 r. Nr 141, poz.
943; z 1999 r. Nr 62,
poz. 689, z 2000 r. Nr
9, poz. 116.

USTAWA
z dnia 25 stycznia 1991 r.
o utworzeniu Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu

Art. 1.
1. Tworzy się Urząd Kultury Fizycznej i Sportu, zwany dalej "Urzędem".
2. Urzędem kieruje Prezes Urzędu.
3. Prezes Urzędu jest centralnym organem administracji rządowej.
4. Prezesa Urzędu powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra
właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu. Nadzór nad Prezesem Urzędu
sprawuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu.
5. Wiceprezesów Urzędu powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek
Prezesa Urzędu.
Art. 2.
Do zadań Prezesa Urzędu należy realizacja polityki państwa w zakresie rekreacji i
rehabilitacji ruchowej oraz sportu, z zastrzeżeniem przepisów o Polskiej Organizacji
Turystycznej.
Art. 3.
1. Prezes Urzędu wykonuje swoje zadania w szczególności przez:
1) opracowywanie programów rozwoju, ustalanie zasad organizacji, propagowanie, koordynowanie i dofinansowywanie działalności w zakresie profilaktyki
zdrowotnej przez ruch oraz sportu,
2) upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej przez ruch i kształtowanie postaw
jednostki w tym zakresie za pośrednictwem środków społecznej informacji,
3) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i stowarzyszeniami w
zakresie wychowania fizycznego i zdrowotnego, profilaktyki zdrowotnej oraz
rehabilitacji,
4) współdziałanie w przestrzennym zagospodarowaniu kraju w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz sportu,
5) realizację polityki i określanie systemu kształcenia w szkołach wyższych,
szkolenia oraz doskonalenia kadr w dziedzinie wychowania fizycznego,
sportu, rekreacji i rehabilitacji, współdziałanie w organizacji kształcenia tych
kadr w innych szkołach,

23-04-02

©Kancelaria Sejmu

s. 2/3

6) tworzenie warunków do rozwoju współpracy z zagranicą w zakresie kultury
fizycznej,
9) inicjowanie prac badawczo-rozwojowych w zakresie działania urzędu, współdziałanie w ich programowaniu i wdrażaniu wyników, tworzenie warunków pkt 7 i pkt 8 skreślodo prowadzenia badań,
ne
10) wykonywanie zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa określonych w odrębnych przepisach.
2. Prezes Urzędu realizuje swoje zadania we współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu.
Art. 4.
Prezes Urzędu dysponuje środkami budżetowymi przeznaczonymi na cele kultury
fizycznej i sportu oraz środkami specjalnymi określonymi na podstawie odrębnych
przepisów.
Art. 5.
Prezes Urzędu wykonuje, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach, zadania i obowiązki organu założycielskiego przedsiębiorstw państwowych
oraz organu sprawującego nadzór nad podległymi jednostkami organizacyjnymi i nad
działalnością jednostek badawczo-rozwojowych.
Art. 6.
1. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu, w drodze rozporządzenia, może określić szczegółowy zakres
działania Prezesa Urzędu, uwzględniając zadania określone w odrębnych przepisach.
2. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu, nadaje, w drodze rozporządzenia, statut Urzędu uwzględniający
organizację Urzędu, wykaz jednostek organizacyjnych podporządkowanych Prezesowi Urzędu oraz przedsiębiorstw państwowych, dla których Prezes Urzędu
jest organem założycielskim.
Art. 7.
Znosi się Komitet do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej.
Art. 8.
1. Określone w odrębnych przepisach sprawy należące do Ministra Rynku Wewnętrznego, Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Przewodniczącego tego Komitetu, w zakresie ustalonym ustawą, przechodzą do Prezesa
Urzędu.
2. Określone w odrębnych przepisach sprawy należące do Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej dotyczące młodzieży przechodzą do zakresu działania
Ministra Edukacji Narodowej, z tym że kompetencje określone w art. 4 ust. 1 i
art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii
(Dz.U. Nr 4, poz. 15 i Nr 15, poz. 66, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35,
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poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, poz 198 i Nr 89, poz. 517) przechodzą do Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej.
Art. 9.
Prezes Urzędu, stosownie do ustalonego ustawą zakresu działania, z dniem wejścia w
życie ustawy staje się organem założycielskim przedsiębiorstw państwowych, dla
których dotychczas takim organem był Komitet do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej, oraz przedsiębiorstw państwowych świadczących usługi w zakresie turystyki, dla których organem założycielskim był Minister Rynku Wewnętrznego.
Art. 10.
W ustawie z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Rynku Wewnętrznego (Dz.U. Nr 33, poz. 177) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 5 w lit. f w wierszu drugim wyrazy "oraz turystycznych" oraz w wierszu trzecim wyrazy "turystycznych i" - skreśla się,
2) w art. 3 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "turystycznych i" - skreśla się.
Art. 11.
Traci moc ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu Komitetu do Spraw
Młodzieży i Kultury Fizycznej (Dz.U. Nr 33, poz. 179 i z 1990 r. Nr 13, poz. 82).
Art. 12.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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