
art. 1 dyrektywy nr 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach
rynkowych (Dz. Urz. WE L 224 z 03.09.1993); nr 93/570/EWG, Euratom z dnia 4 paêdziernika 1993 r. definiujàcej ró˝ni-
c´ mi´dzy „innymi podatkami zwiàzanymi z produkcjà” a „konsumpcjà poÊrednià” w celu wykonania art. 1 dyrektywy
89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz.
WE L 276 z 09.11.1993); nr 94/168/WE, Euratom z dnia 22 lutego 1994 r. w sprawie Êrodków, które nale˝y przyjàç w ce-
lu wykonania dyrektywy nr 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto
w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 077 z 19.03.1994); nr 94/432/WE z dnia 30 maja 1994 r. ustanawiajàcej szczegó∏o-
we zasady stosowania dyrektywy nr 93/23/EWG w zakresie prowadzenia badaƒ statystycznych dotyczàcych pog∏owia
i hodowli trzody chlewnej (Dz. Urz. WE L 179 z 13.07.1994); nr 94/434/WE z dnia 30 maja 1994 r. ustanawiajàcej szcze-
gó∏owe zasady stosowania dyrektywy nr 93/25/EWG w zakresie prowadzenia badaƒ statystycznych dotyczàcych pog∏o-
wia i hodowli owiec i kóz (Dz. Urz. WE L 179 z 13.07.1994); nr 95/309/WE, Euratom z dnia 18 lipca 1995 r. okreÊlajàcej
zasady szacowania us∏ug mieszkaniowych do celów wykonania art. 1 dyrektywy nr 89/130/EWG, Euratom w sprawie
harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Tekst majàcy znaczenie dla EOG) (Dz. Urz.
WE L 186 z 05.08.1995); nr 96/737/WE z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczàcej wieloletniego programu promowania efek-
tywnoÊci energetycznej we Wspólnocie (Program SAVE II) (Dz. Urz. WE L 335 z 24.12.1996); nr 97/80/WE z dnia 18 grud-
nia 1996 r. ustanawiajàcej przepisy w celu wykonania dyrektywy nr 96/16/WE w sprawie prowadzenia badaƒ statystycz-
nych dotyczàcych sektora mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. WE L 024 z 25.01.1997); nr 97/394/WE z dnia
6 czerwca 1997 r. ustanawiajàcej minimalne dane wymagane w odniesieniu do baz danych dotyczàcych zwierzàt i pro-
duktów zwierz´cych wprowadzanych do Wspólnoty (Tekst majàcy znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 164 z 21.06.1997);
nr 98/527/WE z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie post´powania w przypadkach nadu˝yç finansowych w zakresie podat-
ku VAT (rozbie˝noÊci mi´dzy teoretycznymi wp∏ywami z podatku VAT i rzeczywistymi wp∏ywami z podatku VAT) dla ce-
lów zbiorczej rachunkowoÊci narodowo-gospodarczej (notyfikowana jako dokument nr C(1998) 2202) (Tekst majàcy
znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 234 z 21.08.1998); nr 98/715/WE z dnia 30 listopada 1998 r. wyjaÊniajàcej za∏àcz-
nik A do rozporzàdzenia (WE) nr 2223/96 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we
Wspólnocie w odniesieniu do zasad pomiaru cen i wolumenów (notyfikowana jako dokument nr C (1998) 3685) (Tekst
majàcy znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.1998)); nr 1999/35/WE z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie proce-
dur wprowadzania w ˝ycie dyrektywy nr 95/57/WE w sprawie zbierania informacji statystycznych w dziedzinie turysty-
ki (notyfikowana jako dokument nr C (1998) 3950) (Tekst majàcy znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 009 z 15.01.1999);
nr 1999/297/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. ustanawiajàcej wspólnotowà infrastruktur´ informacji statystycznej odno-
szàcej si´ do przemys∏u i rynku audiowizualnego oraz sektorów z nimi zwiàzanych (Dz. Urz. WE L 117 z 05.05.1999);
nr 1273/2000/EWWiS z dnia 16 czerwca 2000 r. zmieniajàcej decyzj´ nr 1566/86/EWWiS dotyczàcà statystyki odnoszà-
cej si´ do ˝elaza i stali (Dz. Urz. WE L 144 z 17.06.2000); nr 2002/38/WE z dnia 27 grudnia 2001 r. okreÊlajàcej parame-
try dla przeglàdów oraz ustanawiajàcej zasady kodów i standardów dla transkrypcji, w formie do odczytu maszynowe-
go danych odnoszàcych si´ do przeglàdów plantacji niektórych gatunków drzew owocowych (notyfikowana jako do-
kument nr C(2001) 4626) (Dz. Urz. WE L 016 z 18.01.2002); nr 2002/990/WE z dnia 17 grudnia 2002 r. wyjaÊniajàcej po-
nownie za∏àcznik A do rozporzàdzenia (WE) nr 2223/96 w odniesieniu do zasad pomiaru cen i wolumenów w rachun-
kach narodowych (notyfikowana jako dokument nr C(2002) 5054) (Tekst majàcy znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 347
z 20.12.2002).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156. poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2125.

Dziennik Ustaw Nr 195 — 13821 — Poz. 2004 i 2005

2005

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 13 sierpnia 2004 r.

w sprawie okreÊlenia Êrodków farmakologicznych i metod uznanych za dopingowe, 
których stosowanie jest zabronione

Na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycz-
nia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81,
poz. 889, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. OkreÊla si´ Êrodki farmakologiczne i metody
uznane za dopingowe, których stosowanie jest zabro-
nione.

2. Ârodki, o których mowa w ust. 1, okreÊla za∏àcz-
nik nr 1 do rozporzàdzenia.

3. Metody, o których mowa w ust. 1, okreÊla za-
∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: M. Sawicki

———————
1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje dzia∏em ad-

ministracji rzàdowej — kultura fizyczna i sport, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
(Dz. U. Nr 134, poz. 1426).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r.
Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93,
poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r.
Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173,
poz. 1808.



Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej i Sportu z dnia 13 sierpnia
2004 r. (poz. 2005)

Za∏àcznik nr 1

ÂRODKI FARMAKOLOGICZNE UZNANE ZA DOPINGOWE, KTÓRYCH STOSOWANIE  JEST ZABRONIONE
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Za∏àcznik  nr 2

METODY UZNANE ZA DOPINGOWE, KTÓRYCH STOSOWANIE JEST ZABRONIONE

2006

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 30 sierpnia 2004 r.

w sprawie przekazywania i zwrotu Êrodków na prefinansowanie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Na podstawie art. 30i ust. 3 ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb i terminy przeka-
zywania Êrodków z bud˝etu paƒstwa na prefinanso-
wanie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna,
przyj´tego rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyj´cia Pro-
gramu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006
(Dz. U. Nr 166, poz. 1742), zwanego dalej „Progra-

mem”, oraz tryb i terminy zwrotu po˝yczek do bud˝e-
tu paƒstwa, a w szczególnoÊci:

1) dokumenty niezb´dne do przekazania po˝yczki;

2) sposób ustalania transz po˝yczki i warunki przeka-
zywania Êrodków;

3) tryb i termin rozliczenia po˝yczki;

4) sposób zwrotu po˝yczki.

§ 2. 1. Udzielenie po˝yczki paƒstwowej jednostce
bud˝etowej nast´puje po z∏o˝eniu wniosku wraz z po-
zytywnà opinià wniosku o dofinansowanie wydanà
przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà Programem.

2. Dokumentami niezb´dnymi do przekazania po-
˝yczki sà:

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65,
poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189,
poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890,
Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291.


