
i niniejszym rozporzàdzeniu, majà zastosowanie prze-
pisy prawa pracy.

§ 34. Koszty post´powania w sprawie ∏àczenia, po-
dzia∏u, reorganizacji lub likwidacji ponoszà jednostki
uczestniczàce w tym post´powaniu.

§ 35. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 2 sierpnia 2002 r.

w sprawie zasad wynagradzania cz∏onków Rady do Spraw Uchodêców oraz zwrotu innych kosztów pono-
szonych w zwiàzku z pracà w Radzie do Spraw Uchodêców.

Na podstawie art. 74 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerw-
ca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2001 r. Nr 127,
poz. 1400 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676,
Nr 81, poz. 731 i Nr 89, poz. 804) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla zasady:

1) wynagradzania cz∏onków Rady do Spraw Uchodê-
ców, zwanej dalej „Radà”, którzy:

a) nie sà zatrudnieni przez Szefa Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów,

b) sà zatrudnieni przez Szefa Kancelarii Prezesa Ra-
dy Ministrów,

2) zwrotu innych kosztów ponoszonych w zwiàzku
z pracà w Radzie.

§ 2. Cz∏onkom Rady przys∏uguje:

1) wynagrodzenie miesi´czne,

2) wynagrodzenie za udzia∏ w posiedzeniu sk∏adu
orzekajàcego,

3) wynagrodzenie za reprezentowanie Rady przed Na-
czelnym Sàdem Administracyjnym,

4) wynagrodzenie za wydanie decyzji lub postanowie-
nia,

5) zwrot kosztów podró˝y i zakwaterowania.

§ 3. 1. Wynagrodzenie miesi´czne cz∏onków Rady:

1) niezatrudnionych przez Szefa Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów jest krotnoÊcià najni˝szego wyna-
grodzenia za prac´ pracowników okreÊlanego na
podstawie odr´bnych przepisów, zwanego dalej
„najni˝szym wynagrodzeniem”, i wynosi:

a) szeÊciokrotnoÊç najni˝szego wynagrodzenia —
dla cz∏onka Rady pe∏niàcego funkcj´ przewodni-
czàcego Rady,

b) czterokrotnoÊç najni˝szego wynagrodzenia —
dla cz∏onka Rady pe∏niàcego funkcj´ zast´pcy
przewodniczàcego Rady,

c) 60% najni˝szego wynagrodzenia — dla cz∏onka
Rady,

2) zatrudnionych przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów wynosi:

a) pi´ciokrotnoÊç najni˝szego wynagrodzenia —
dla cz∏onka Rady pe∏niàcego funkcj´ przewodni-
czàcego Rady,

b) czterokrotnoÊç najni˝szego wynagrodzenia —
dla cz∏onka Rady pe∏niàcego funkcj´ zast´pcy
przewodniczàcego Rady,

c) 60% najni˝szego wynagrodzenia — dla cz∏onka
Rady.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
jest corocznie waloryzowane o Êrednioroczny wskaê-
nik przeci´tnego wynagrodzenia w gospodarce naro-
dowej ustalany w ustawie bud˝etowej.

3. Wynagrodzenie miesi´czne jest p∏atne z do∏u do
ostatniego dnia miesiàca.

§ 4. 1. Wynagrodzenie za udzia∏ w posiedzeniu sk∏a-
du orzekajàcego wynosi 10% najni˝szego wynagrodze-
nia.

2. Za udzia∏ w tym samym dniu w posiedzeniu wi´-
cej ni˝ jednego sk∏adu orzekajàcego przys∏uguje jedno
wynagrodzenie.

§ 5. Wynagrodzenie za reprezentowanie Rady
przed Naczelnym Sàdem Administracyjnym wynosi
25% najni˝szego wynagrodzenia.

§ 6. Wynagrodzenie za wydanie decyzji lub posta-
nowienia, o których mowa w art. 69 ust. 1 i art. 85b
ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziem-
cach, wynosi 10% najni˝szego wynagrodzenia.



§ 7. Zwrot kosztów podró˝y i zakwaterowania na-
st´puje na zasadach okreÊlonych w przepisach doty-
czàcych podró˝y s∏u˝bowych na obszarze kraju.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 30 lipca 2002 r.

w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz dzia∏ania klas i szkó∏ sportowych oraz szkó∏ mistrzostwa
sportowego.

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia
1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239,
Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268
i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144,
poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362 i Nr 113,
poz. 984) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Klasami sportowymi sà oddzia∏y, w których
prowadzone jest szkolenie sportowe w jednej lub 
kilku dyscyplinach sportu, w kolejnych co najmniej
trzech klasach danego typu szko∏y, dla co najmniej
20 uczniów w oddziale.

2. Klasy sportowe mogà byç tworzone w szko∏ach
podstawowych, gimnazjach, szko∏ach ponadgimna-
zjalnych i szko∏ach ponadpostawowych dla m∏odzie˝y.

§ 2. 1. Szko∏à sportowà jest szko∏a, która prowadzi
szkolenie sportowe w jednej lub kilku dyscyplinach
sportu, w co najmniej dwóch oddzia∏ach, liczàcych co
najmniej 15 uczniów w oddziale, w kolejnych co naj-
mniej trzech klasach danego typu szko∏y.

2. Szko∏à mistrzostwa sportowego jest szko∏a, któ-
ra prowadzi szkolenie sportowe w jednej lub kilku dys-
cyplinach sportu, w co najmniej jednym oddziale,
w kolejnych co najmniej trzech klasach danego typu
szko∏y. Liczba uczniów w oddziale szko∏y mistrzostwa
sportowego jest uzale˝niona od mo˝liwoÊci zebrania
uczniów o zbli˝onym poziomie sportowym.

3. Szko∏ami sportowymi i szko∏ami mistrzostwa
sportowego mogà byç szko∏y podstawowe, gimnazja,
szko∏y ponadgimnazjalne i szko∏y ponadpodstawowe
dla m∏odzie˝y.

§ 3. 1. Warunkiem utworzenia klasy lub szko∏y spor-
towej oraz szko∏y mistrzostwa sportowego jest posia-
danie obiektów lub urzàdzeƒ sportowych niezb´dnych
dla realizacji szkolenia sportowego.

2. Szkolenie sportowe mo˝e byç tak˝e realizowane
z wykorzystaniem obiektów lub urzàdzeƒ sportowych

innych jednostek organizacyjnych, na podstawie umo-
wy zawartej pomi´dzy organem prowadzàcym szko∏´
a danà jednostkà.

§ 4. 1. Szkolenie sportowe w klasach i szko∏ach
sportowych oraz szko∏ach mistrzostwa sportowego
prowadzone jest w ramach zaj´ç sportowych, wed∏ug
programów szkolenia sportowego opracowanych dla
poszczególnych dyscyplin sportu.

2. Klasy i szko∏y sportowe oraz szko∏y mistrzostwa
sportowego realizujà programy szkolenia sportowego
równolegle z programem kszta∏cenia ogólnego w∏aÊci-
wym dla danego typu szko∏y.

3. W ramach programu szkolenia sportowego szko-
∏a organizuje dla uczniów obozy szkoleniowe.

§ 5. 1. Klasy i szko∏y sportowe oraz szko∏y mistrzo-
stwa sportowego mogà realizowaç program szkolenia
sportowego we wspó∏pracy z polskimi zwiàzkami spor-
towymi, klubami sportowymi, innymi stowarzyszenia-
mi kultury fizycznej lub szko∏ami wy˝szymi prowadzà-
cymi studia na kierunku wychowanie fizyczne.

2. Wspó∏praca, o której mowa w ust. 1, mo˝e doty-
czyç w szczególnoÊci pomocy szkoleniowej, wzajem-
nego udost´pniania obiektów lub urzàdzeƒ sporto-
wych, korzystania z opieki medycznej i odnowy biolo-
gicznej, prowadzenia badaƒ diagnostycznych, a tak˝e
tworzenia warunków do uczestnictwa uczniów w za-
wodach krajowych i mi´dzynarodowych.

3. Warunki wspó∏pracy, o której mowa w ust. 1,
okreÊla umowa zawarta pomi´dzy organem prowadzà-
cym szko∏´ a w∏aÊciwym polskim zwiàzkiem sporto-
wym, klubem sportowym, innym stowarzyszeniem
kultury fizycznej lub szko∏à wy˝szà prowadzàcà studia
na kierunku wychowanie fizyczne.

§ 6. 1. W klasach i szko∏ach sportowych oraz szko-
∏ach mistrzostwa sportowego, z zastrze˝eniem ust. 2,
realizuje si´ nast´pujàce etapy szkolenia sportowego:

1) ukierunkowany — realizowany w klasach IV—VI
szko∏y podstawowej i wszystkich klasach gimna-


