
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 26 maja 1997r. Nr 50 
TREŚĆ: 
Poz.: 

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW: 

319 - z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Kultury Fizycznej i Turystyki 1641 
320 - z dnia 13 maja 1997 r. w sprawie trybu składania wniosków i szczegółowych zasad przy

znawania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na 1997 r. na dofinansowanie zadań 
wynikających ze Strategicznego Programu Rządowego "Zagospodarowanie mienia prze-
jętego od wojsk Federacji Rosyjskiej" . 1643 

321 - z dnia 13 maja 1997 r. w sprawie trybu składania wniosków i szczegółowych zasad przy
znawania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 1997 na dofinansowanie za
dań wynikających z "Programu rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska Fe-
deracji Rosyjskiej" 1648 

ROZPORZĄDZENIA: 

322 - Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1997 r. w sprawie nadania statutu Głównemu 
Urzędowi Nadzoru Budowlanego . 1649 

323 - Ministra Finansów z dnia 21 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykona-
nia niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 1650 

UCHWAŁA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 

324 - z dnia 30 kwietnia 1997 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 5, 
art. 91 ust. 3, art. 79 ust. 3 i art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wy
borcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 77 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Sej
mu Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. -
Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospol itej Polskiej . 1650 

OBWIESZCZENIE 

325 - Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 maja 1997 r. o utracie mocy obowiązującej 
art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o zmianie ustawy o przejęciu majątku byłej Polskiej Zjednoczo-
nej Partii Robotniczej. 1652 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 6 maja 1997 r. 

w sprawie nadania statutu Urzędowi Kultury Fizycznej i Turystyki. 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 stycznia 
1991 r. o utworzeniu Urzędu Kultury Fizycznej i Turysty
ki (Dz. U. Nr 16, poz. 74) zarządza się, co następuje: 

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

§ 2. 1. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 19 kwietnia 1994 r. w sprawie nadania statutu 
Urzędowi Kultury Fizycznej i Turystyki (Dz. U. Nr 53, 
poz. 216). 

2. Wydane na podstawie rozporządzenia, o którym 
mowa w ust. 1, decyzje powołujące kolegialne organy 
opiniodawczo-doradcze Prezesa Urzędu Kultury Fi
zycznej i Turystyki oraz udzielone pełnomocnictwa za
chowują moc do czasu wydania nowych na podstawie 
statutu stanowiącego załącznik do rozporządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: W Cimoszewicz 

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 6 maja 1997 r. (poz. 319) 

STATUT URZĘDU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI 

§ 1. Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, zwany 
dalej "Urzędem", jest urzędem administracji rządo
wej obsługującym Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej 

i Turystyki, zwanego dalej "Prezesem Urzędu", 
działającym pod jego bezpośrednim kierownic
twem. 
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§ 2.1. Prezes Urzędu kieruje Urzędem przy pomocy 
wiceprezesów, dyrektora generalnego oraz dyrekto
rów komórek organizacyjnych wymienionych w § 5 
ust. 1. 

2. Prezes Urzędu ustala zakres czynności osób wy
mienionych w ust. 1, z wyjątkiem dyrektora generalne
go. 

3. Prezes Urzędu może upoważnić osoby, o których 
mowa w ust. 1, oraz innych pracowników Urzędu do 
podejmowania decyzji, w imieniu Prezesa Urzędu, 

w określonych przez niego sprawach. 

§ 3. Na podstawie obowiązujących przepisów Pre
zes Urzędu może udzielać pełnomocnictw osobom 
prawnym lub fizycznym do dokonywania określonych 
czynności cywilnoprawnych i faktycznych, w zakresie 
jego właściwości. 

§ 4. Prezes Urzędu może tworzyć komisje, rady i ze
społy, jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-do
radcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając 
nazwę, cel utworzenia, skład oraz zakres zadań i tryb 
pracy tych organów. 

§ 5. 1. W skład Urzędu wchodzą następujące ko-
mórki organizacyjne: 

1) Gabinet Polityczny Prezesa, 

2) Biuro Dyrektora Generalnego, 

3) Departament Sportu Wyczynowego, 

4) Departament Sportu Dzieci i Młodzieży, 

5) Departament Upowszechniania Kultury Fizycznej 
i Kształcenia Kadr, 

6) Departament Promocji Turystyki, 

7) Departament Gospodarki Turystycznej, 

8) Departament Integracji Europejskiej i Współpracy 
z Zagranicą, 

9) Departament Inwestycji, 

10) Biuro Finansowo-Administracyjne, 

11) Biuro Prawno-Organizacyjne, 

12) Biuro Spraw Obronnych. 

2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres 
zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Urzę
du określa regulamin organ izacyjny nadany przez 
Prezesa Urzędu na wniosek Dyrektora Generalnego, 
z tym że w Biurze Dyrektora Generalnego tworzy się 
Wydział Kadr, Szkolenia i Odznaczeń, Wydział Kontro
li, Skarg i Wniosków, Samodzielne Stanowisko do 
Spraw Informacji i Samodzielne Stanowisko do 
Spraw Informatyki, a w Biurze Finansowo-Admini
stracyjnym - Samodzielne Stanowisko do Spraw 
Zamówień Publicznych. 

3. Spory kompetencyjne między komórkami orga
nizacyjnymi Urzędu, O których mowa w ust. 1, rozstrzy
ga Prezes Urzędu . 

§ 6.1. Prezes Urzędu tworzy i znosi polskie ośrod
ki informacji turystycznej za granicą oraz kieruje ich 
działalnością, z uwzględnieniem funkcji koordynacyj
nej i ogólnego nadzoru Ministra Spraw Zagranicz
nych. 

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

§ 7.1. Prezes Urzędu nadzoruje jednostki organiza
cyjne wymienione w załączniku do statutu. 

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

Załącznik do statutu Urzędu Kul
tury Fizycznej i Turystyki 

WYKAZ 
jednostek nadzorowanych i podporządkowanych Prezesowi Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki 

A. Jednostki nadzorowane: 

1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława 
Czecha w Krakowie 

2. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza 
Piaseckiego w Poznaniu 

3. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsud
skiego w Warszawie 

4. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 

5. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Gdańsku 

6. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 

7. Instytut Sportu w Warszawie 

8. Instytut Turystyki w Warszawie 

9. Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. 
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B. Jednostki podporządkowane: 

1. Central ny Ośrodek Sportu w Warszawie 

2. Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w Amster
damie (Holandia) z filią w Brukseli (Belgia) 

3. Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w Nowym 
Jorku (USA) 

4. Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w Kolonii 
(RFN) 
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5. Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w Sztokhol
mie (Szwecja) 

6. Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w Londynie 
(Wielka Brytania) 

7. Polski Ośrodek Informacj i Turystycznej w Rzymie 
(Włochy) 

8. Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w Paryżu 
(Francja) 

9. Polski Ośrodek Informacj i Turystycznej w Wiedniu 
(Austria) . 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 13 maja 1997 r. 

w sprawie trybu składania wniosków i szczegółowych zasad przyznawania dotacji z rezerwy celowej budże
tu państwa na 1997 r. na dofinansowanie zadań wynikających ze Strategicznego Programu Rządowego "Za

gospodarowanie mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej". 

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy budżetowej na 
rok 1997 z dnia 21 lutego 1997 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 106) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Z kwoty 33 540 tys. zł, określonej wart. 27 
ust. 1 pkt 2 ustawy budżetowej na rok 1997 z dnia 21 lu 
tego 1997 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 106), na dofinansowa
nie zadań wynikających ze Strategicznego Programu 
Rządowego "Zagospodarowanie mienia przejętego od 
wojsk Federacji Rosyjskiej" przeznacza się kwotę 

24 540 tys. zł . 

§ 2. 1. Rozporządzenie określa tryb składania wnio
sków i szczegółowe zasady przyznawania dotacji z re
zerwy celowej budżetu państwa na 1997 r. na dofinan
sowanie zadań wynikających ze Strategicznego Pro
gramu Rządowego "Zagospodarowanie mienia przeję

tego od wojsk Federacji Rosyjskiej", określonej w usta
wie budżetowej na rok 1997. 

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) mieniu - rozumie się przez to dotychczas nie zago
spodarowane nieruchomości przejęte od wojsk Fe
deracji Rosyjskiej w latach 1990-1993, stanowiące 
własność Skarbu Państwa lub gminy, zgodnie 
z ustawą z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodaro
waniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych 
od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U. Nr 79, poz. 
363), 

2) Pełnomocniku - rozumie się przez to Pełnomocni
ka Rządu do Zagospodarowania Mienia Przejętego 
od Wojsk Federacji Rosyjskiej, powołanego na 
podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
11 marca 1997 r. w sprawie ustanowienia Pełno 

mocnika Rządu do Zagospodarowania Mienia 
Przejętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U. Nr 
27, poz. 145), 

3) Radzie - rozumie się przez to Radę Programową 
do zagospodarowania mienia przejętego od wojsk 
Federacji Rosyjskiej, działającą na podstawie za
rządzenia nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 
sierpnia 1995 r. w sprawie powołania Rady Progra
mowej do zagospodarowania mienia przejętego 
od wojsk Federacji Rosyjskiej, 

4) SPR - rozumie się przez to Strategiczny Program 
Rządowy "Zagospodarowanie mienia przejętego 
od wojsk Federacji Rosyjskiej", ustanowiony przez 
Radę Ministrów w dniu 23 maja 1995 r., 

5) dotacji - rozumie się przez to środki z rezerwy ce
lowej budżetu państwa, o której mowa w § 1, na 
dofinansowanie zadań własnych gminy oraz dla 
wojewodów, ministrów i kierowników centralnych 
urzędów administracji państwowej na finansowa
nie zadań wynikających z SPR, 

6) ustawie o finansowaniu gmin - rozumie się przez 
to ustawę z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu 


