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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 19 kwietnia 1994 r. 

w sprawie nadania statutu Urzędowi Kultury Fizycznej i Turystyki. 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 sty
cznia 1991 r. o utworzeniu Urzędu Kultury Fizycznej i Tu
rystyki (Dz. U. Nr 16, poz. 74) zarządza się, co nastę
puje: 

§ 1. Urzędowi Kultury Fizycznej i Turystyki nadaje się 
statut stanowiący załącznik do rozporządzenia . 

w statucie, zawiadamiając o tym Ministra - Szefa Urzędu 
Rady Ministrów. 

§ 3. Traci moc uchwała nr 41 /91 Rady Ministrów z dnia 
14 marca 1991 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi 
Kultury Fizycznej i Turystyki . 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
§ 2. Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki może szenia. 

w uzasadnionych wypadkach łączyć, likwidować lub prze-
kształcać departamenty (komórki równorzędne) wymienione Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak 

Załącznik do rozporządzenia Rady Mi 
nistrów z dnia 19 kwietnia 1994 r. 
(poz. 216) 

STATUT URZĘDU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI 

§ 1. 1. Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki , zwany dalej 
"Urzędem", jest aparatem wykonawczym Prezesa Urzędu, 
realizującym zarządzenia, postanowienia i decyzje Prezesa 
Urzędu, działającym pod jego bezpośrednim nadzorem i kie
rownictwem. 

2. Prezes Urzędu reprezentuje Urząd na zewnątrz. 

3. Prezes Urzędu wykonuje zadania określone w 
ust. 1 i 2 przy pomocy wiceprezesów, dyrektora generalnego 
oraz dyrektorów departamentów (komórek równorzędnych) . 

4. Prezes Urzędu może upoważnić osoby, o których 
mowa w ust. 3, do podejmowania, w swoim imieniu, decyzji 
w określonych sprawach. 

§ 2. W zależności od potrzeb Prezes Urzędu może po
woływać organy doradcze i opiniodawcze, określając ich 
nazwę, skład osobowy, zakres i tryb działania. 

§ 3. 1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki 
organizacyjne: 

1) Gabinet Prezesa, 

2) Departament Ekonomiczno-Inwestycyjny, 

3) Departament Organizacji Kultury Fizycznej. 

4) Departament Sportu, 

5) Departament Rozwoju Turystyki, 

6) Departament Promocji Turystyki, 

7) Departament Współpracy z Zagranicą, 

8) Departament Administracyjno- Budżetowy, 

9) Biuro Prawne, 

10) Samodzielny Wydział Spraw Obronnych. 

2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań 
komórek organizacyjnych oraz tryb prac Urzędu określa 
regulamin organizacyjny, nadany przez Prezesa Urzędu . 

§ 4. 1. Do realizacji zadań w zakresie promocji Polski za 
granicą w dziedzinie turystyki Prezes Urzędu tworzy polskie 
ośrodki informacji turystycznej za granicą . 

2. Prezes Urzędu kieruje działalnością polskich ośrod
ków informacji turystycznej za granicą, z uwzględnieniem 
funkcji koordynacyjnej i ogólnego nadzoru Ministra Spraw 
Zagranicznych nad działalnością wszystkich polskich placó
wek za granicą . 

3. Ośrodki, o których mowa w ust. 1 i 2, są państ
wowymi jednostkami budżetowymi i działają jako przed
stawicielstwa zagraniczne Urzędu . 

§ 5. 1. Prezes Urzędu nadzoruje jednostki organizacyj 
ne oraz pełni funkcję organu założycielskiego przedsię
biorstw państwowych; wykaz tych jednostek i przedsię
biorstw stanowi załącznik do statutu . 

2. Prezes Urzędu aktualizuje wykaz, o którym mowa 
w ust. 1, stosownie do zmian zachodzących po nadaniu 
niniejszego statutu, dokonywanych na podstawie odrębnych 
przepisów. 

Załącznik do statutu Urzędu Kultury Fizy
cznej i Turystyki. 

Wykaz 
jednostek nadzorowanych i podporządkowanych Prezesowi Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz 
przedsiębiorstw państwowych, w stosunku do których Prezes Urzędu pełni funkcję organu założycielskiego 

1. Jednostki nadzorowane i podporządkowane Preze
sowi Urzędu : 

1) Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Cze
cha w Krakowie, 

2) Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Pia
seckiego w Poznaniu, 

3) Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie, 




