
841

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 7 czerwca 2006 r.

w sprawie zadaƒ z zakresu kultury fizycznej realizowanych w Policji, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
Stra˝y Granicznej i Biurze Ochrony Rzàdu

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 18 stycznia
1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81,
poz. 889, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane
w Policji, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, Stra˝y Gra-
nicznej i Biurze Ochrony Rzàdu;

2) formy organizacyjne realizowanych zadaƒ z zakre-
su kultury fizycznej;

3) sposoby finansowania zadaƒ z zakresu kultury fi-
zycznej.

§ 2. W Policji, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, Stra˝y
Granicznej i Biurze Ochrony Rzàdu realizowane sà za-
dania z zakresu kultury fizycznej, zwane dalej „zada-
niami”, zmierzajàce do doskonalenia uzdolnieƒ w za-
kresie sprawnoÊci fizycznej oraz prawid∏owego rozwo-
ju psychomotorycznego i zdrowia funkcjonariuszy,
a tak˝e pracowników cywilnych.

§ 3. Zadania obejmujà:

1) szkolenie zapewniajàce odpowiednie przygotowa-
nie do wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych, w tym:

a) doskonalenie cech psychomotorycznych,

b) przygotowanie do pracy w warunkach zmusza-
jàcych do maksymalnego wysi∏ku fizycznego,

c) rozwijanie wszechstronnej sprawnoÊci fizycz-
nej, jako czynnika profilaktyki zdrowotnej;

2) tworzenie warunków sprzyjajàcych dzia∏alnoÊci
klubów sportowych i zwiàzków sportowych, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem dyscyplin sporto-
wych doskonalàcych sprawnoÊç fizycznà funkcjo-
nariuszy i pracowników cywilnych;

3) dzia∏alnoÊç na rzecz upowszechniania kultury fi-
zycznej;

4) tworzenie, utrzymywanie i udost´pnianie bazy
sportowo-rekreacyjnej.

§ 4. Realizacja zadaƒ odbywa si´ w nast´pujàcych
formach organizacyjnych:

1) szkolenie i doskonalenie zawodowo-sprawnoÊcio-
we;

2) zaj´cia wychowania fizycznego;

3) obozy, zgrupowania i zawody sportowe;

4) imprezy rekreacyjno-sportowe.

§ 5. W Policji, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, Stra˝y
Granicznej i Biurze Ochrony Rzàdu zadania realizowa-
ne sà przez w∏aÊciwe komórki organizacyjne tych for-
macji zajmujàce si´ szkoleniem.

§ 6. 1. Zadania mogà byç realizowane we wspó∏-
pracy z klubami sportowymi i zwiàzkami sportowymi.

2. Zasady wspó∏pracy klubów sportowych i zwiàz-
ków sportowych z Policjà, Paƒstwowà Stra˝à Po˝ar-
nà, Stra˝à Granicznà i Biurem Ochrony Rzàdu okre-
Êlajà porozumienia zawarte z kierownikami tych jed-
nostek. 

3. Zadania realizowane przez kluby sportowe
i zwiàzki sportowe na podstawie porozumieƒ, o któ-
rych mowa w ust. 2, mogà byç finansowane z dotacji
udzielanej z bud˝etu paƒstwa, z cz´Êci, której dyspo-
nentem jest minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, z wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie
formacji, o których mowa w § 1 pkt 1.

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Ra-
dy Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).

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, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173,
poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 726 i Nr 155, poz. 1298.

§ 7. Realizacja zadaƒ finansowana jest z bud˝etu
paƒstwa, z cz´Êci, której dysponentem jest minister w∏a-
Êciwy do spraw wewn´trznych, z wydatków pozostajà-
cych odpowiednio w dyspozycji jednostek podleg∏ych
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
L. Dorn
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