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77. Samorzàdowe Kolegium Odwo∏awcze w S∏upsku
79. Samorzàdowe Kolegium Odwo∏awcze w Suwa∏kach
81. Samorzàdowe Kolegium Odwo∏awcze w Szczecinie
83. Samorzàdowe Kolegium Odwo∏awcze w Tarnobrzegu
85. Samorzàdowe Kolegium Odwo∏awcze w Tarnowie
87. Samorzàdowe Kolegium Odwo∏awcze w Toruniu
89. Samorzàdowe Kolegium Odwo∏awcze w Wa∏brzychu
91. Samorzàdowe Kolegium Odwo∏awcze we W∏oc∏awku
93. Samorzàdowe Kolegium Odwo∏awcze we Wroc∏awiu
95. Samorzàdowe Kolegium Odwo∏awcze w ZamoÊciu
97. Samorzàdowe Kolegium Odwo∏awcze w Zielonej Górze,
a nazw´ cz´Êci stanowi nazwa samorzàdowego kolegium odwo∏awczego
97. Przychody i rozchody zwiàzane z prefinansowaniem zadaƒ realizowanych z udzia∏em Êrodków pochodzàcych z bud˝etu Unii Europejskiej
98. Przychody i rozchody zwiàzane z finansowaniem
potrzeb po˝yczkowych bud˝etu paƒstwa.
§ 2. 1. Cz´Êciami bud˝etu paƒstwa dysponujà, z zastrze˝eniem ust. 2, dysponenci cz´Êci bud˝etowych
okreÊleni w art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych.
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2. Ustala si´ dysponentów:
1) cz´Êci 15/00 — Ministra SprawiedliwoÊci;
2) cz´Êci 77, 78, 79, 82, 84, 97 i 98 — ministra w∏aÊciwego do spraw bud˝etu, finansów publicznych
i instytucji finansowych;
3) cz´Êci 80 — ministra w∏aÊciwego do spraw administracji publicznej.
§ 3. 1. Do dnia 31 grudnia 2006 r. nazwy cz´Êci:
„76. Urzàd Komunikacji Elektronicznej” i „98. Przychody i rozchody zwiàzane z finansowaniem potrzeb po˝yczkowych bud˝etu paƒstwa” funkcjonujà w brzmieniu: „76. Urzàd Regulacji Telekomunikacji i Poczty”
i „98. Przychody i rozchody zwiàzane z finansowaniem
deficytu i rozdysponowaniem nadwy˝ki bud˝etowej”
i nie ma to zastosowania do opracowania projektu
ustawy bud˝etowej na rok 2007.
2. Cz´Êci: „52. Krajowa Rada Sàdownictwa”
i „77. Podatki i inne wp∏aty na rzecz bud˝etu paƒstwa”
majà zastosowanie po raz pierwszy do opracowania
projektu ustawy bud˝etowej na rok 2007.
§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca 2006 r.1)
Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
———————
1) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Finansów z dnia 23 wrzeÊnia 1999 r. w sprawie klasyfikacji cz´Êci bud˝etowych oraz okreÊlenia ich
dysponentów (Dz. U. Nr 78, poz. 880, z 2000 r. Nr 72,
poz. 841 i Nr 93, poz. 1032, z 2002 r. Nr 32, poz. 307 i Nr 93,
poz. 835, z 2003 r. Nr 108, poz. 1012 i Nr 137, poz. 1306,
z 2004 r. Nr 118, poz. 1232 oraz z 2005 r. Nr 32, poz. 280,
Nr 68, poz. 591 i Nr 243, poz. 2062).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej
Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 25 czerwca
1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U.
Nr 62, poz. 689, z 2000 r. Nr 22, poz. 273 oraz z 2001 r.
Nr 22, poz. 249) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Polskiej Organizacji Turystycznej nadaje si´
statut stanowiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia.
———————
1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika
2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 220, poz. 1888).

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 19 stycznia 2000 r.
w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 5, poz. 65, z 2002 r. Nr 112, poz. 978,
z 2003 r. Nr 131, poz. 1218, z 2005 r. Nr 214, poz. 1808
oraz z 2006 r. Nr 18, poz. 143).
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki: P. G. Woêniak
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Poz. 559
Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 28 kwietnia 2006 r. (poz. 559)

STATUT POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
Rozdzia∏ 1

Rozdzia∏ 2

Szczegó∏owy zakres dzia∏ania Polskiej Organizacji
Turystycznej

Tryb pracy organów Polskiej Organizacji
Turystycznej

§ 1. Polska Organizacja Turystyczna dzia∏a na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689, z 2000 r.
Nr 22, poz. 273 oraz z 2001 r. Nr 22, poz. 249), zwanej
dalej „ustawà”, oraz niniejszego statutu, zwanego dalej „statutem”.

§ 3. 1. Rada Polskiej Organizacji Turystycznej, zwana dalej „Radà”, dzia∏a na podstawie ustawy, statutu
oraz uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 2. Cele i zadania okreÊlone w ustawie Polska Organizacja Turystyczna realizuje w szczególnoÊci poprzez:
1) przygotowywanie i publikowanie materia∏ów promocyjnych oraz organizowanie stoisk narodowych na targach turystycznych, wystaw, pokazów,
kongresów i seminariów, jak równie˝ upowszechnianie wiedzy o Polsce jako kraju atrakcyjnym turystycznie, w szczególnoÊci za poÊrednictwem
Polskich OÊrodków Informacji Turystycznej, o których mowa w § 16;
2) przeprowadzanie analiz statystycznych i marketingowych, ekspertyz i studiów prognostycznych
z zakresu turystyki;
3) inicjowanie oraz wspieranie organizacyjne dzia∏aƒ
podejmowanych przez w∏aÊciwe organy administracji rzàdowej i paƒstwowe jednostki organizacyjne, jednostki samorzàdu terytorialnego oraz organizacje zrzeszajàce przedsi´biorców z dziedziny
turystyki na rzecz rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej pod kàtem podniesienia jakoÊci us∏ug turystycznych, rozwoju produktów turystycznych oraz ich promocji;

2. Rada wykonuje swoje czynnoÊci kolegialnie.
3. Cz∏onkowie Rady wykonujà swoje prawa i obowiàzki osobiÊcie i nie mogà ustanawiaç pe∏nomocników.
§ 4. Minister w∏aÊciwy do spraw turystyki zwo∏uje,
otwiera i przewodniczy pierwszemu posiedzeniu nowo wybranej Rady do chwili wyboru jej Przewodniczàcego.
§ 5. 1. Rada wybiera, w g∏osowaniu tajnym, spoÊród swych cz∏onków Przewodniczàcego oraz zast´pc´ Przewodniczàcego Rady bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià
g∏osów cz∏onków Rady w obecnoÊci co najmniej po∏owy cz∏onków Rady.
2. Rada mo˝e odwo∏aç z funkcji, o których mowa
w ust. 1, podejmujàc uchwa∏´, w g∏osowaniu tajnym,
bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów cz∏onków Rady
w obecnoÊci co najmniej po∏owy cz∏onków Rady.
§ 6. 1. Posiedzenia Rady odbywajà si´ w razie potrzeby, nie rzadziej jednak ni˝ raz na kwarta∏.
2. Posiedzenia Rady zwo∏uje Przewodniczàcy Rady. W razie niemo˝liwoÊci zwo∏ania posiedzenia przez
Przewodniczàcego, posiedzenie Rady zwo∏uje zast´pca Przewodniczàcego.

4) zapewnienie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na
Êwiecie oraz wspomaganie prac nad utworzeniem
i rozwojem systemu rezerwacji us∏ug turystycznych;

3. Posiedzenie Rady zwo∏uje si´ tak˝e na pisemny
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw turystyki,
przynajmniej trzech cz∏onków Rady lub Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, z∏o˝ony Przewodniczàcemu Rady lub zast´pcy Przewodniczàcego. We wniosku wskazuje si´ proponowany porzàdek obrad.

5) wyra˝anie opinii w przedmiocie strategicznych
z punktu widzenia interesów Polski planów przygotowywanych przez ministra w∏aÊciwego do
spraw turystyki, jednostki samorzàdu terytorialnego oraz organizacje zrzeszajàce przedsi´biorców
z dziedziny turystyki;

4. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 3, powinno
odbyç si´ najpóêniej w ciàgu 21 dni od daty zg∏oszenia wniosku Przewodniczàcemu Rady lub zast´pcy
Przewodniczàcego.

6) inicjowanie i opiniowanie planów oraz wieloletnich programów promocji, rozwoju i modernizacji
infrastruktury turystycznej, zw∏aszcza pod kàtem
podniesienia jakoÊci us∏ug turystycznych i rozwoju produktów turystycznych;

5. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczàcy,
a w razie jego nieobecnoÊci zast´pca Przewodniczàcego. W sytuacji gdy wymienione osoby nie mogà prowadziç posiedzenia Rady, osob´ prowadzàcà posiedzenie Rady wyznacza minister w∏aÊciwy do spraw turystyki spoÊród cz∏onków Rady.

7) wspó∏dzia∏anie z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi.

6. Z wa˝nych przyczyn posiedzenie Rady mo˝e byç
odwo∏ane, po uprzednim zawiadomieniu cz∏onków
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Rady, co najmniej na 7 dni przed datà planowanego
posiedzenia.

Poz. 559

4. Obs∏ug´ Rady prowadzi Biuro Organizacyjno-Finansowe Polskiej Organizacji Turystycznej, o którym
mowa w § 14 ust. 1 pkt 4.

§ 7. 1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady powinno byç przes∏ane cz∏onkom Rady listem poleconym,
pocztà elektronicznà lub za pomocà faksu albo dostarczone osobiÊcie, co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia Rady.

§ 12. 1. Wiceprezesi Polskiej Organizacji Turystycznej dzia∏ajà w granicach pe∏nomocnictwa udzielonego
im przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

2. Z wa˝nych powodów termin, o którym mowa
w ust. 1, mo˝e ulec skróceniu, nie mo˝e byç jednak
krótszy ni˝ 7 dni.

2. Wiceprezesi Polskiej Organizacji Turystycznej
sprawujà nadzór nad wyznaczonymi przez Prezesa
Polskiej Organizacji Turystycznej obszarami dzia∏alnoÊci.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, okreÊla termin, miejsce posiedzenia oraz porzàdek obrad.

Rozdzia∏ 3

§ 8. 1. Rada podejmuje decyzje na posiedzeniu
w formie uchwa∏.
2. Uchwa∏y Rady zapadajà zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów w obecnoÊci co najmniej po∏owy cz∏onków Rady,
z zastrze˝eniem § 5.
§ 9. 1. G∏osowanie jest jawne, z zastrze˝eniem
ust. 2 oraz § 5.
2. G∏osowanie tajne zarzàdza si´ w przypadku:

Organizacja Biura Prezesa Polskiej Organizacji
Turystycznej
§ 13. Do zadaƒ Biura Prezesa Polskiej Organizacji
Turystycznej nale˝y merytoryczna i techniczna obs∏uga Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej i wiceprezesów Polskiej Organizacji Turystycznej w zakresie realizacji zadaƒ wynikajàcych z ustawy.
§ 14. 1. W sk∏ad Biura Prezesa Polskiej Organizacji
Turystycznej wchodzà nast´pujàce komórki organizacyjne:

1) wyra˝ania opinii o kandydatach na stanowiska
Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej i wiceprezesów Polskiej Organizacji Turystycznej;

1) Departament Promocji;

2) wyra˝ania opinii w sprawie odwo∏ania Prezesa
Polskiej Organizacji Turystycznej i wiceprezesów
Polskiej Organizacji Turystycznej;

3) Departament Informacji Turystycznej;

3) zg∏oszenia takiego ˝àdania przez choçby jednego
cz∏onka Rady obecnego na posiedzeniu.

5) Biuro Strategii i Analiz.

§ 10. W posiedzeniach Rady majà prawo uczestniczyç, bez prawa g∏osu: Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, wiceprezesi Polskiej Organizacji Turystycznej, osoby zaproszone przez Przewodniczàcego Rady,
a tak˝e osoby wskazane przez ministra w∏aÊciwego do
spraw turystyki.
§ 11. 1. Z posiedzeƒ Rady sporzàdza si´ protokó∏,
który podpisuje osoba prowadzàca posiedzenie Rady.

2) Departament Wspó∏pracy Regionalnej;

4) Biuro Organizacyjno-Finansowe;

2. Departamentami i biurami kierujà dyrektorzy.
§ 15. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej po
uzyskaniu opinii wiceprezesów Polskiej Organizacji
Turystycznej nadaje Biuru Prezesa Polskiej Organizacji
Turystycznej regulamin organizacyjny.
Rozdzia∏ 4
Polskie OÊrodki Informacji Turystycznej za granicà

2. Protokó∏ zawiera w szczególnoÊci:
1) dat´ i miejsce posiedzenia;
2) list´ obecnych cz∏onków Rady;
3) list´ innych osób uczestniczàcych w posiedzeniu;
4) potwierdzenie przez osob´ prowadzàcà posiedzenie prawid∏owoÊci zwo∏ania posiedzenia Rady;
5) przyj´ty porzàdek obrad;
6) przebieg obrad, treÊç uchwa∏ i liczb´ oddanych
g∏osów;

§ 16. 1. Jednostkami organizacyjnymi realizujàcymi zadania Polskiej Organizacji Turystycznej za granicà sà Polskie OÊrodki Informacji Turystycznej.
2. Polskie OÊrodki Informacji Turystycznej sà jednostkami organizacyjnymi Polskiej Organizacji Turystycznej i nie prowadzà dzia∏alnoÊci gospodarczej.
3. Dyrektorów Polskich OÊrodków Informacji Turystycznej powo∏uje i odwo∏uje Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

7) zdania odr´bne zg∏oszone do protoko∏u.
3. Protoko∏y przechowuje si´ w Biurze Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

4. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej nadaje
poszczególnym Polskim OÊrodkom Informacji Turystycznej regulaminy.
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5. Siedzibami Polskich OÊrodków Informacji Turystycznej sà:
1) Amsterdam (Niderlandy);
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6) organizowanie seminariów i warsztatów roboczych dla przedstawicieli bran˝y turystycznej
i przewoêników;

3) Nowy Jork (Stany Zjednoczone Ameryki);

7) gromadzenie, wydawanie, udost´pnianie i rozpowszechnianie materia∏ów promocyjnych i informacyjnych o Polsce;

4) Berlin (Republika Federalna Niemiec);

8) wykonywanie badaƒ marketingowych;

5) Sztokholm (Szwecja);

9) udzielanie informacji turystycznej.

2) Bruksela (Belgia);

6) Londyn (Wielka Brytania);

Rozdzia∏ 5

7) Rzym (W∏ochy);

Dzia∏alnoÊç gospodarcza Polskiej Organizacji
Turystycznej

8) Pary˝ (Francja);
9) Wiedeƒ (Austria) z filià w Budapeszcie (W´gry);

§ 18. Polska Organizacja Turystyczna mo˝e prowadziç dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie realizacji
swoich celów i zadaƒ, w szczególnoÊci poprzez:

10) Madryt (Hiszpania);
11) Moskwa (Rosja);
12) Tokio (Japonia).
§ 17. Do zadaƒ Polskich OÊrodków Informacji Turystycznej nale˝y w szczególnoÊci:
1) organizowanie stoisk narodowych na targach i wystawach turystycznych oraz uczestniczenie w targach i wystawach organizowanych przez inne
podmioty;

1) Êwiadczenie us∏ug: konsultingowych, doradczych,
szkoleniowych, informacyjnych, reklamowych, informatycznych;
2) Êwiadczenie us∏ug w zakresie: obs∏ugi krajowych
i zagranicznych wizyt przedstawicieli instytucji rzàdowych, samorzàdowych, dziennikarzy i przedstawicieli Êrodowisk opiniotwórczych oraz wspó∏pracy handlowej krajowej i zagranicznej;
3) wykonywanie badaƒ rynku, przeprowadzanie analiz gospodarczych;

2) organizowanie imprez promocyjnych;
3) organizowanie konferencji prasowych;
4) prowadzenie kampanii promocyjnych w Êrodkach
masowego przekazu;
5) organizowanie wyjazdów studyjnych do Polski dla
przedstawicieli Êrodków masowego przekazu,
bran˝y turystycznej i przewoêników;

4) organizowanie i obs∏ug´: imprez targowo-wystawienniczych, krajowych i zagranicznych misji gospodarczych, kongresów, sympozjów, konferencji
w kraju i za granicà;
5) prowadzenie dzia∏alnoÊci wydawniczej oraz dystrybucj´ materia∏ów.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 4 maja 2006 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zwalniania ˝o∏nierzy z czynnej s∏u˝by wojskowej
i powo∏ywania do odbycia tej s∏u˝by w 2006 r.
Na podstawie art. 73 i art. 82 ust. 4 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241,
poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 180,
poz. 1496) oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 paêdziernika 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 210, poz. 2036
oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie zwalniania ˝o∏nierzy z czynnej s∏u˝by wojskowej i powo∏ywania do od-

bycia tej s∏u˝by w 2006 r. (Dz. U. Nr 165, poz. 1377)
w § 1 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) od dnia 6 wrzeÊnia do dnia 8 wrzeÊnia 2005 r. —
zwalnia si´ i przenosi do rezerwy w dniu 23 maja 2006 r., a w przypadku ˝o∏nierzy odbywajàcych
zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego w dniu 29 maja
2006 r.;”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

