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1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 68, poz. 449) og∏asza si´ w za∏àczniku do ni-
niejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia
18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25,
poz. 113), z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie usta-
wy o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. Nr 137, poz. 639),

2) ustawà z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 
Rejestrze Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769),

3) ustawà z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze Sàdo-
wym (Dz. U. Nr 121, poz. 770),

4) ustawà z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeƒ-
stwie imprez masowych (Dz. U. Nr 106, poz. 680),

5) ustawà z dnia 11 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy
o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 160, poz. 1078),

6) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów ad-
ministracji publicznej — w zwiàzku z reformà
ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

7) ustawà z dnia 4 listopada 1999 r. o zmianie ustawy
o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 96, poz. 1106),

8) ustawà z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo dzia∏al-
noÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178),

9) ustawà z dnia 20 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy
o kulturze fizycznej oraz ustawy o grach losowych
i zak∏adach wzajemnych (Dz. U. Nr 9, poz. 117),

10) ustawà z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy
o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 72, poz. 839),

11) ustawà z dnia 21 grudnia 2000 r. o ˝egludze Êród-
làdowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43),

12) ustawà z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektó-
rych upowa˝nieƒ ustawowych do wydawania 
aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268)

— uj´tych w obwieszczeniu Marsza∏ka Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie
og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o kulturze fizycz-
nej (Dz. U. Nr 81, poz. 889),

13) ustawà z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy
o kulturze fizycznej oraz ustawy — Prawo dzia∏al-
noÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 102, poz. 1115),

14) ustawà z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy
o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 4, poz. 31),

15) ustawà z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w orga-
nizacji i funkcjonowaniu centralnych organów ad-
ministracji rzàdowej i jednostek im podporzàd-
kowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 25, poz. 253, Nr 200, poz. 1689 i Nr 230,
poz. 1923),

16) ustawà z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu
(Dz. U. Nr 74, poz. 676),

17) ustawà z dnia 7 czerwca 2002 r. o Polskiej Konfe-
deracji Sportu (Dz. U. Nr 93, poz. 820),

18) ustawà z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze
(Dz. U. Nr 130, poz. 1112),

19) ustawà z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o zmianie usta-
wy o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 207, poz. 1752),

20) ustawà z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jed-
nostek samorzàdu terytorialnego (Dz. U. Nr 203,
poz. 1966),

21) ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchy-
leniu niektórych ustaw w zwiàzku z uzyskaniem
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959),

22) ustawà z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowa-
dzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci gospo-
darczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006 r.
Nr 225, poz. 1636),

23) ustawà z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy
o kulturze fizycznej oraz ustawy o ˝egludze Êródlà-
dowej (Dz. U. Nr 85, poz. 726 i Nr 155, poz. 1298),

24) ustawà z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifiko-
wanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298),

25) ustawà z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r. o zmianie ustawy
o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 208, poz. 1531),

26) ustawà z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy
o sporcie kwalifikowanym oraz ustawy o kulturze
fizycznej (Dz. U. Nr 34, poz. 206),
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27) ustawà z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy
o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1208)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 21 listopada 2007 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 58—60, 63, 64 i 65 ust. 2 ustawy z dnia
18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U.
Nr 25, poz. 113), które stanowià:

„Art. 58. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. —
Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19,
Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r.
Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132,
z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192,
z 1990 r. Nr 34, poz. 197 i 198, Nr 36,
poz. 206 i Nr 72, poz. 423, z 1991 r. Nr 95,
poz. 425 i Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 53,
poz. 252, Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451,
z 1993 r. Nr 129, poz. 602, z 1994 r. Nr 43,
poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 113,
poz. 547 oraz z 1995 r. Nr 138, poz. 681)
w art. 5 dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) trenerów zatrudnionych w szko∏ach
i klasach z rozszerzonym programem
wychowania fizycznego, szko∏ach
i klasach sportowych, szko∏ach i kla-
sach mistrzostwa sportowego, pla-
cówkach wychowania pozaszkolnego
oraz w uczniowskich klubach sporto-
wych, a tak˝e trenerów zatrudnio-
nych w innych klubach sportowych,
dla których praca z dzieçmi i m∏odzie-
˝à stanowi podstawowe zaj´cie —
w porozumieniu z Prezesem Urz´du
Kultury Fizycznej i Sportu.”

Art. 59. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o po-
datku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134,
poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90,
poz. 419, Nr 113, poz. 547 i Nr 123,
poz. 602 oraz z 1995 r. Nr 5, poz. 25
i Nr 133, poz. 654) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w art. 21 w ust. 1:

a) dodaje si´ pkt 10a w brzmieniu:

„10a) wartoÊç otrzymanego ubioru
reprezentacyjnego i sporto-
wego cz∏onka polskiej repre-
zentacji olimpijskiej,”

b) dodaje si´ pkt 40a w brzmieniu:

„40a) nagrody wyp∏acane przez Pol-
ski Komitet Olimpijski i Polski
Komitet Paraolimpijski za 

uzyskanie wyników na igrzys-
kach olimpijskich i paraolim-
pijskich,”;

2) w art. 22 w ust. 9 dodaje si´ pkt 3a
w brzmieniu:

„3a) z tytu∏u uprawiania sportu, z wy-
∏àczeniem sportu profesjonalne-
go, oraz z tytu∏u prowadzenia za-
wodów sportowych przez s´dzie-
go — 50 %,”.

Art. 60. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o po-
datku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134,
poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43,
poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406,
Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123,
poz. 602 i Nr 127, poz. 627 oraz z 1995 r.
Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96,
poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142,
poz. 704) w art. 17 w ust. 1 dodaje si´
pkt 4l w brzmieniu:

„4l) dochody przekazane na rzecz Pol-
skiego Komitetu Olimpijskiego oraz
Polskiego Komitetu Paraolimpijskie-
go w cz´Êci przeznaczonej na przygo-
towanie, wyposa˝enie i uczestnictwo
krajowej reprezentacji w igrzyskach
olimpijskich i paraolimpijskich,”.”

„Art. 63. 1. W sprawach o rejestracj´ stowarzy-
szeƒ kultury fizycznej, wszcz´tych 
i niezakoƒczonych decyzjà ostatecznà
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy,
stosuje si´ przepisy ustawy — Prawo
o stowarzyszeniach.

2. Post´powanie likwidacyjne stowarzy-
szeƒ kultury fizycznej, wszcz´te przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, prowa-
dzi si´ na podstawie dotychczasowych
przepisów.

Art. 64. Dotychczasowe organy rejestracyjne sto-
warzyszeƒ kultury fizycznej i ich zwiàz-
ków, w terminie trzech miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy, przeka˝à doku-
mentacj´ tych stowarzyszeƒ i ich zwiàz-
ków, z wyjàtkiem uczniowskich klubów
sportowych, do w∏aÊciwych sàdów reje-
strowych.”

Art. 65. „2. Do czasu wydania przepisów wyko-
nawczych przewidzianych w ustawie,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres 3 mie-
si´cy od dnia jej wejÊcia w ˝ycie, za-
chowujà moc dotychczasowe przepisy
wykonawcze wydane na podstawie
ustawy wymienionej w ust. 1, o ile nie
sà sprzeczne z przepisami niniejszej
ustawy.”;
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2) art. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nych (Dz. U. Nr 137, poz. 639), który stanowi:

„Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1997 r. i ma zastosowanie do docho-
dów uzyskanych od tego dnia.”;

3) art. 88 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajo-
wym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769),
który stanowi:

„Art. 88. Ustawa wchodzi w ˝ycie w terminie i na
zasadach okreÊlonych ustawà — Przepisy
wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym Re-
jestrze Sàdowym, z wyjàtkiem:

1) przepisów art. 6, art. 19 ust. 4, art. 48,
art. 54, art. 83 i art. 87, które wchodzà
w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia
og∏oszenia,

2) przepisów art. 85, które wchodzà 
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1998 r.”;

4) art. 99 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepi-
sy wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze
Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), który stanowi:

„Art. 99. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2001 r., z tym ˝e przepisy art. 12—98
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia.”;

5) art. 28 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bez-
pieczeƒstwie imprez masowych (Dz. U. Nr 106,
poz. 680), który stanowi:

„Art. 28. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
6 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem art. 19, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 1999 r.”;

6) art. 2 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o zmianie
ustawy o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 160, poz. 1078),
który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1998 r.”;

7) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie
niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje orga-
nów administracji publicznej — w zwiàzku z refor-
mà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
który stanowi:

„Art. 150. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r., z wyjàtkiem art. 26, art. 128
pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4,
art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147 ust. 2 i 3, któ-
re wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia,
i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48 pkt 1 i 3,
art. 84, art. 97 pkt 1—3, 5—10 i 12—36 oraz
art. 139 pkt 9 lit. a), które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2000 r.”;

8) art. 2—5 ustawy z dnia 4 listopada 1999 r. o zmianie
ustawy o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 96, poz. 1106),
które stanowià:

„Art. 2. Do dnia 30 czerwca 2002 r. w sk∏ad ligi za-
wodowej, o której mowa w art. 36 ustawy
wymienionej w art. 1, mogà wchodziç
oprócz sportowych spó∏ek akcyjnych rów-
nie˝ stowarzyszenia kultury fizycznej.

Art. 3. W styczniu i lutym 2000 r. Êwiadczenie,
o którym mowa w art. 28a ustawy wymie-
nionej w art. 1, przys∏uguje w wysokoÊci
przeci´tnego wynagrodzenia w 1998 r.,
og∏oszonego na podstawie art. 20 pkt 1
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 oraz
z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774
i Nr 72, poz. 801 i 802).

Art. 4. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych przewidzianych w art. 1 zachowujà
moc dotychczasowe przepisy wykonaw-
cze, z wyjàtkiem przepisów wydanych na
podstawie art. 48 ust. 1 i 3 ustawy, o której
mowa w art. 1.

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 6,
który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2000 r.”;

9) art. 100 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. — 
Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101,
poz. 1178), który stanowi:

„Art. 100. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2001 r., z wyjàtkiem przepisów art. 4
pkt 3 i 4, rozdzia∏u 5 i 6 oraz art. 89,
art. 90 i art. 98 ust. 1 i 2, które wchodzà
w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏o-
szenia, oraz art. 13 w zakresie dotyczà-
cym mo˝liwoÊci realizacji okreÊlonych
obowiàzków za poÊrednictwem rachun-
ku w spó∏dzielczej kasie oszcz´dnoÊcio-
wo-kredytowej, art. 79 oraz art. 88 ust. 2
i 3, które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;

10) art. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2000 r. o zmianie
ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o grach lo-
sowych i zak∏adach wzajemnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 117), który stanowi:

„Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia z mocà obowiàzujàcà
od dnia 1 stycznia 2000 r.”;

11) art. 2 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie usta-
wy o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 72, poz. 839), któ-
ry stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 31 sierp-
nia 2000 r.”;
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12) art. 75 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o ˝egludze
Êródlàdowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43), który
stanowi:

„Art. 75. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;

13) art. 78 i 79 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmia-
nie niektórych upowa˝nieƒ ustawowych do wyda-
wania aktów normatywnych oraz o zmianie nie-
których ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268), które sta-
nowià:

„Art. 78. Akty wydane na podstawie upowa˝nieƒ
ustawowych zmienianych niniejszà usta-
wà zachowujà moc do czasu ich zastàpie-
nia przez akty wydane na podstawie ni-
niejszej ustawy.

Art. 79. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem przepisów:

1) art. 74, który wchodzi w ˝ycie z dniem
30 grudnia 2000 r.,

2) art. 27 pkt 5 lit. b) i c), które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.,

3) art. 61, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.”;

14) art. 3—6 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie
ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy — Prawo
dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 102, poz. 1115
oraz z 2002 r. Nr 93, poz. 820), które stanowià:

„Art. 3. Dzia∏ajàce w dniu wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy, w jednej dyscyplinie lub dzie-
dzinie sportu, polskie zwiàzki sportowe
osób niepe∏nosprawnych zachowujà do-
tychczasowy status nie d∏u˝ej ni˝ do dnia
30 kwietnia 2002 r.

Art. 4. Zak∏ady kszta∏cenia nauczycieli dzia∏ajàce
w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy,
kszta∏càce osoby, o których mowa w art. 44
ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, majà
obowiàzek uzyskania zgody Prezesa Urz´-
du Kultury Fizycznej i Sportu do dnia
31 sierpnia 2002 r.

Art. 5. (uchylony).

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

15) art. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie
ustawy o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 4,
poz. 31), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lutego
2002 r.”;

16) art. 77 i 81 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmia-
nach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych

organów administracji rzàdowej i jednostek im
podporzàdkowanych oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253, Nr 200, poz. 1689
i Nr 230, poz. 1923), które stanowià:

„Art. 77. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych na podstawie upowa˝nieƒ zmienia-
nych niniejszà ustawà zachowujà moc
przepisy dotychczasowe, je˝eli nie sà
z nià sprzeczne.”

„Art. 81. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 kwiet-
nia 2002 r., z wyjàtkiem:

1) art. 31, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia
2002 r.,

2) art. 52 pkt 12 lit. a), art. 59, art. 62 pkt 1,
art. 71 ust. 2 i art. 79, które wchodzà
w ˝ycie z dniem og∏oszenia,

3) art. 1 ust. 1 pkt 1, ust. 5 oraz ust. 6
i art. 10 pkt 1, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 31 marca 2002 r.,

4) art. 50 pkt 7, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 6 kwietnia 2002 r.,

5) art. 2 ust. 3, art. 25, art. 36 pkt 1, 2 i 4,
art. 41, art. 48, art. 52 pkt 5, art. 63 pkt 1
oraz art. 80 ust. 1 pkt 1, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 lipca 2002 r.,

6) art. 27 i art. 52 pkt 13 w zakresie do-
tyczàcym art. 33a ust. 1 pkt 9, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.,

7) art. 2 ust. 1, art. 14, art. 33, art. 35,
art. 46 pkt 1 i 4, art. 52 pkt 2, art. 54
oraz art. 63 pkt 3, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 2004 r.”;

17) art. 235 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wy-
wiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676), który stanowi:

„Art. 235. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 227 i art. 233, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia.”;

18) art. 27 ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r. o Polskiej
Konfederacji Sportu (Dz. U. Nr 93, poz. 820), który
stanowi:

„Art. 27. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 30 czerw-
ca 2002 r., z wyjàtkiem:

1) art. 19 pkt 1 i art. 20, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 lipca 2002 r.,

2) art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 24, które wcho-
dzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.”;
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19) art. 232 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lot-
nicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112), który stanowi:

„Art. 232. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem art. 226 ust. 3 i art. 228 ust. 1, któ-
re wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia
ustawy.”;

20) art. 2 ustawy z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o zmia-
nie ustawy o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 207,
poz. 1752), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

21) art. 102 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o docho-
dach jednostek samorzàdu terytorialnego (Dz. U.
Nr 203, poz. 1966), który stanowi:

„Art. 102. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r., z tym ˝e art. 33 ust. 1
pkt 1, art. 34 ust. 1 pkt 1, art. 55, art. 69
pkt 5, art. 97, art. 98, art. 99 i art. 100
wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;

22) art. 113 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmia-
nie i uchyleniu niektórych ustaw w zwiàzku z uzys-
kaniem przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), który
stanowi:

„Art. 113. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 ma-
ja 2004 r., z wyjàtkiem:

1) art. 42, art. 44, art. 70, art. 71 pkt 10,
art. 74 pkt 5 i 6, art. 94 pkt 3, art. 97,
art. 100, art. 101, art. 103 pkt 17 oraz
art. 112, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 30 kwietnia 2004 r.;

2) art. 85 pkt 7 w zakresie dotyczàcym
art. 456 ust. 1, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 2 maja 2004 r.”;

23) art. 90 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy
wprowadzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 oraz
z 2006 r. Nr 225, poz. 1636), który stanowi:

„Art. 90. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 27 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2005 r.;

2) art. 15 pkt 2 i art. 23 pkt 1, 3 i 4, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2007 r.;

3) art. 23 pkt 2, art. 69 i art. 70, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 paêdzierni-
ka 2008 r.”;

24) art. 3—6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmia-
nie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o ˝eglu-

dze Êródlàdowej (Dz. U. Nr 85, poz. 726 i Nr 155,
poz. 1298), które stanowià:

„Art. 3. Stowarzyszenia kultury fizycznej, o któ-
rych mowa w art. 7a ust. 1 ustawy wymie-
nionej w art. 1, dzia∏ajàce przed dniem
30 czerwca 2002 r. i wpisane do rejestrów
sàdowych podlegajà, na ich wniosek, wpi-
sowi do Krajowego Rejestru Sàdowego 
albo do ewidencji, o której mowa w art. 7
ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1.

Art. 4. Licencje na uprawianie okreÊlonych dys-
cyplin sportu przyznane przez w∏aÊciwy
polski zwiàzek sportowy, o którym mowa
w art. 10 ust. 1 ustawy wymienionej
w art. 1, na podstawie przepisów wyko-
nawczych przewidzianych w art. 24 ust. 3
ustawy wymienionej w art. 1 zachowujà
moc do dnia 31 grudnia 2006 r.

Art. 5. 1. Dokumenty stwierdzajàce uzyskanie kwa-
lifikacji w alpinizmie, z zastrze˝eniem
ust. 3, sportach motorowych, p∏etwo-
nurkowaniu, dalekowschodnich spor-
tach i sztukach walki oraz kick-boxingu,
wydane na podstawie przepisów wyko-
nawczych przewidzianych w art. 53 ust. 2
ustawy wymienionej w art. 1, zachowujà
moc do czasu ich wygaÊni´cia, ale nie
d∏u˝ej ni˝ do dnia 31 grudnia 2005 r.

2. Dokumenty stwierdzajàce uzyskanie
kwalifikacji niezb´dnych do uprawiania
sportów o charakterze strzeleckim, wy-
dane na podstawie przepisów wyko-
nawczych przewidzianych w art. 53
ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, za-
chowujà moc do czasu ich wygaÊni´cia,
ale nie d∏u˝ej ni˝ do dnia 31 grudnia
2005 r.

3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
w zakresie uprawiania alpinizmu jaski-
niowego, wydane na podstawie art. 53
ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, za-
chowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie
nowych przepisów wykonawczych wy-
danych na podstawie art. 53 ust. 6 usta-
wy wymienionej w art. 1, nie d∏u˝ej jed-
nak ni˝ przez okres 6 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy.

4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
w zakresie uprawiania ˝eglarstwa, wy-
dane na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy
wymienionej w art. 1, zachowujà moc
do dnia wejÊcia w ˝ycie nowych przepi-
sów wykonawczych wydanych na pod-
stawie art. 53a ust. 6 ustawy wymienio-
nej w art. 1, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez
okres 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝y-
cie ustawy.
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5. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
w zakresie uprawiania p∏etwonurkowa-
nia, wydane na podstawie art. 53 ust. 2
ustawy wymienionej w art. 1, zachowu-
jà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie nowych
przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie art. 53c ust. 4 ustawy wymie-
nionej w art. 1, nie d∏u˝ej jednak ni˝
przez okres 6 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy.

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

25) art. 74, 75, 77—80 i 82 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155,
poz. 1298), które stanowià:

„Art. 74. Trybuna∏ Arbitra˝owy do Spraw Sportu,
dzia∏ajàcy na podstawie przepisów usta-
wy wymienionej w art. 62, staje si´
w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy Trybu-
na∏em Arbitra˝owym do Spraw Sportu
w rozumieniu ustawy.

Art. 75. Licencje s´dziego sportowego przyznane
na podstawie przepisów wydanych na
podstawie art. 46 ust. 3 ustawy wymienio-
nej w art. 62 w brzmieniu obowiàzujàcym
do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy zachowu-
jà moc do czasu ich wygaÊni´cia, nie d∏u-
˝ej jednak ni˝ do dnia 31 grudnia 2006 r.”

„Art. 77. 1. Kluby sportowe dzia∏ajàce na podsta-
wie przepisów ustawy wymienionej
w art. 62 i uczestniczàce we wspó∏za-
wodnictwie sportowym w dniu wejÊ-
cia w ˝ycie ustawy dostosujà swoje
przepisy i formy dzia∏ania do wymo-
gów ustawy nie póêniej ni˝ w terminie
12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy.

2. Zwiàzki sportowe i polskie zwiàzki
sportowe dzia∏ajàce w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy stajà si´ odpowiednio
zwiàzkami sportowymi i polskimi
zwiàzkami sportowymi w rozumieniu
ustawy.

3. Zwiàzki sportowe i polskie zwiàzki
sportowe, o których mowa w ust. 2,
dostosujà swojà dzia∏alnoÊç, w tym
statuty i regulaminy wewn´trzne, do
wymogów ustawy nie póêniej ni˝
w terminie 12 miesi´cy od dnia wejÊ-
cia w ˝ycie ustawy.

4. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy uma-
rza si´ nale˝noÊci przys∏ugujàce bu-
d˝etowi paƒstwa w cz´Êci „obrona 
narodowa”, powsta∏e do dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy, od stowarzyszeƒ kultu-
ry fizycznej okreÊlonych statutowo ja-

ko wojskowe kluby sportowe, dzia∏ajà-
cych na podstawie ustawy wymienio-
nej w art. 62.

Art. 78. Licencje zawodnika przyznane na podsta-
wie art. 24 ust. 1 ustawy wymienionej
w art. 62 w brzmieniu obowiàzujàcym do
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy zachowujà
moc do czasu ich wygaÊni´cia, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ do dnia 31 grudnia 2006 r.

Art. 79. Kluby sportowe nieb´dàce spó∏kami ak-
cyjnymi, które uzyska∏y zgod´ Prezesa 
Polskiej Konfederacji Sportu na czasowy
udzia∏ w lidze zawodowej na podstawie
art. 36 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 62
w brzmieniu obowiàzujàcym do dnia wejÊ-
cia w ˝ycie ustawy, zachowujà to upraw-
nienie, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 
31 grudnia 2005 r.

Art. 80. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 10 ust. 6, art. 28
ust. 2, art. 48 ust. 3 i 5 i art. 49 ust. 4 usta-
wy wymienionej w art. 62 w brzmieniu
obowiàzujàcym do dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy zachowujà moc do dnia wejÊcia
w ˝ycie przepisów wykonawczych wyda-
nych na podstawie upowa˝nieƒ wymie-
nionych w art. 10, art. 37 ust. 3, art. 52
i art. 54.”

„Art. 82. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 70 ust. 4 i art. 71, które wchodzà
w ˝ycie z dniem og∏oszenia;

2) art. 60 i art. 61, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2006 r.;

3) art. 45, który wchodzi w ˝ycie po up∏y-
wie 12 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;

26) art. 2 ustawy z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r. o zmia-
nie ustawy o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 208,
poz. 1531), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

27) art. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie
ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz ustawy
o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 34, poz. 206), który
stanowi:

„Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

28) art. 7—9 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmia-
nie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1208), które
stanowià:

„Art. 7. Zachowujà wa˝noÊç dokumenty potwier-
dzajàce kwalifikacje do uprawiania ˝eglar-
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stwa, wydane na podstawie art. 53a usta-
wy wymienionej w art. 3 w dotychczaso-
wym brzmieniu.

Art. 8. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 53a ust. 6 ustawy
wymienionej w art. 3 oraz art. 27 ust. 4
ustawy wymienionej w art. 4 zachowujà
moc do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie
art. 53a ust. 11 ustawy wymienionej

w art. 3 oraz art. 27 ust. 4 ustawy wymie-
nionej w art. 4 w brzmieniu nadanym 
niniejszà ustawà.

Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 2,
art. 3 pkt 3 i art. 4, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2008 r.”.

Marsza∏ek Sejmu: B. Komorowski
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada
2007 r. (poz. 1675)

USTAWA

z dnia 18 stycznia 1996 r.

o kulturze fizycznej

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Kultura fizyczna jest cz´Êcià kultury naro-
dowej, chronionej przez prawo. Obywatele, bez wzgl´-
du na wiek, p∏eç, wyznanie, ras´ oraz stopieƒ i rodzaj
niepe∏nosprawnoÊci — korzystajà z równego prawa
do ró˝nych form kultury fizycznej.

2.1) Ustawa okreÊla zasady dzia∏alnoÊci w sferze
kultury fizycznej, a tak˝e zadania organów administra-
cji rzàdowej i samorzàdu terytorialnego, klubów spor-
towych oraz innych podmiotów w zakresie zapewnie-
nia prawid∏owej realizacji procesu wychowania fizycz-
nego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej oraz pro-
wadzenia rehabilitacji ruchowej.

Art. 2. 1. Podstawowymi celami kultury fizycznej
jest dba∏oÊç o prawid∏owy rozwój psychofizyczny
i zdrowie wszystkich obywateli.

2. Cele, o których mowa w ust. 1, realizowane sà
w szczególnoÊci poprzez:

1) wychowanie fizyczne;

2) sport;

3) rekreacj´ ruchowà;

4) rehabilitacj´ ruchowà.

Art. 3. W rozumieniu niniejszej ustawy:

1) kulturà fizycznà jest wiedza, wartoÊci, zwyczaje,
dzia∏ania podejmowane dla zapewnienia rozwoju

psychofizycznego, wychowania, doskonalenia
uzdolnieƒ i sprawnoÊci fizycznej cz∏owieka, a tak˝e
dla zachowania oraz przywracania jego zdrowia;

2) wychowanie fizyczne jest procesem kszta∏tujàcym
harmonijny rozwój psychofizyczny dzieci i m∏o-
dzie˝y;

3) sport jest formà aktywnoÊci cz∏owieka, majàcà na
celu doskonalenie jego si∏ psychofizycznych, indy-
widualnie lub zbiorowo, wed∏ug regu∏ umownych;

4) (uchylony);2)

5) (uchylony);2)

6)3) zawodnikiem jest osoba uprawiajàca okreÊlonà
dyscyplin´ sportu;

7) wspó∏zawodnictwo sportowe jest indywidualnà
lub zbiorowà rywalizacjà osób zmierzajàcych,
zw∏aszcza w trakcie zawodów sportowych, do po-
konania czasu, przestrzeni, przeszkód lub przeciw-
nika;

8) rekreacja ruchowa jest formà aktywnoÊci fizycznej,
podejmowanà dla wypoczynku i odnowy si∏ psy-
chofizycznych;

9) rehabilitacja ruchowa jest procesem majàcym na
celu przywrócenie, popraw´ lub utrzymanie psy-
chofizycznej sprawnoÊci osób czasowo lub trwale
niepe∏nosprawnych za pomocà specjalnych zabie-
gów i çwiczeƒ fizycznych — w oparciu o wiedz´
medycznà;

———————
1) W brzmieniu ustalonym przez art. 62 pkt 1 ustawy z dnia

29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155,
poz. 1298), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 2005 r.

———————
2) Przez art. 62 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 1.
3) W brzmieniu ustalonym przez art. 62 pkt 2 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.



10)4) kadra narodowa osób niepe∏nosprawnych jest 
to grupa zawodników zakwalifikowana jako kan-
dydaci do sk∏adu reprezentacji kraju w danej dys-
cyplinie sportu;

11)4) kadra paraolimpijska jest to grupa zawodników
obj´ta programem przygotowaƒ do igrzysk para-
olimpijskich, opracowanym przez w∏aÊciwà orga-
nizacj´ krajowà zajmujàcà si´ sportem osób nie-
pe∏nosprawnych.

Art. 4. 1.5) Organy administracji rzàdowej i jed-
nostki samorzàdu terytorialnego tworzà warunki
prawno-organizacyjne i ekonomiczne dla rozwoju kul-
tury fizycznej.

2.6) Minister Obrony Narodowej i minister w∏aÊci-
wy do spraw wewn´trznych realizujà cele kultury 
fizycznej w jednostkach podleg∏ych i nadzorowanych.

Rozdzia∏ 2

Struktura organizacyjna kultury fizycznej

Art. 5. 1. (uchylony).7)

2. (uchylony).7)

3. (uchylony).8)

4. Jednostki samorzàdu terytorialnego realizujà
zadania w zakresie kultury fizycznej jako zadania 
w∏asne.

Art. 5a.9) Minister Obrony Narodowej i minister
w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, w stosunku do 
jednostek sobie podleg∏ych i przez siebie nadzoro-
wanych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw kultury fizycznej i sportu okreÊlà, w drodze roz-
porzàdzenia, zadania z zakresu kultury fizycznej reali-
zowane w tych jednostkach, formy organizacyjne oraz
sposoby finansowania, uwzgl´dniajàc cele kultury 
fizycznej, a tak˝e warunki dzia∏ania klubów sporto-
wych i zwiàzków sportowych w tych jednostkach.

Art. 6. 1. Podstawowà jednostkà organizacyjnà re-
alizujàcà cele i zadania w zakresie kultury fizycznej jest
klub sportowy.

2.10) Klub sportowy mo˝e dzia∏aç jako osoba praw-
na utworzona na podstawie odr´bnych przepisów al-
bo jako osoba fizyczna b´dàca przedsi´biorcà w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swo-
bodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 155, poz. 1095 i Nr 180, poz. 1280).

3. (uchylony).11)

Art. 7. 1. Szczególnym rodzajem klubu sportowe-
go jest uczniowski klub sportowy.

2. Uczniowski klub sportowy dzia∏a na zasadach
przewidzianych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. —
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79,
poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766), z wy∏àcze-
niem przepisów dotyczàcych rejestracji.

3. Cz∏onkami uczniowskiego klubu sportowego
mogà byç w szczególnoÊci uczniowie, rodzice i na-
uczyciele.

4. Uczniowskie kluby sportowe podlegajà wpisowi
do ewidencji, prowadzonej przez starostów w∏aÊci-
wych ze wzgl´du na siedzib´ klubów. 

5.12) Uczniowskie kluby sportowe uzyskujà osobo-
woÊç prawnà z chwilà wpisania do ewidencji, o której
mowa w ust. 4.

Art. 7a.13) 1. Przepisy art. 7 ust. 2 i 4 stosuje si´
równie˝ do klubów sportowych dzia∏ajàcych w formie
stowarzyszenia, których statuty nie przewidujà prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej.

2. Kluby sportowe wymienione w ust. 1 uzyskujà
osobowoÊç prawnà z chwilà wpisania do ewidencji,
o której mowa w art. 7 ust. 4.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób pro-
wadzenia ewidencji uczniowskich klubów sportowych
i klubów sportowych dzia∏ajàcych w formie stowarzy-
szenia, których statuty nie przewidujà prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej, uwzgl´dniajàc rodzaje do-
kumentów wymaganych przy sk∏adaniu wniosku oraz
dane podlegajàce wpisowi do ewidencji.
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———————
4) Dodany przez art. 62 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
5) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 19 pkt 2 ustawy z dnia

7 czerwca 2002 r. o Polskiej Konfederacji Sportu (Dz. U.
Nr 93, poz. 820), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 30 czerwca
2002 r.

6) Dodany przez art. 19 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊ-
niku 5.

7) Przez art. 36 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmia-
nach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów
administracji rzàdowej i jednostek im podporzàdkowa-
nych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25,
poz. 253), który wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 lipca 2002 r.

8) Przez art. 111 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 24 lipca 1998 r.
o zmianie niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje or-
ganów administracji publicznej — w zwiàzku z reformà
ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.

9) Dodany przez art. 19 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊ-
niku 5; w brzmieniu ustalonym przez art. 62 pkt 3 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
10) W brzmieniu ustalonym przez art. 62 pkt 4 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
11) Przez art. 62 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 1.
12) W brzmieniu ustalonym przez art. 62 pkt 5 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
13) Dodany przez art. 19 pkt 4 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 5; w brzmieniu ustalonym przez art. 62 pkt 6
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.



Art. 8.14) 1. Kluby sportowe, w liczbie co najmniej 3,
oraz zawodnicy niezrzeszeni w klubach sportowych,
w liczbie co najmniej 15, mogà zak∏adaç zwiàzki klu-
bów sportowych lub zawodników, zwane dalej „zwiàz-
kami sportowymi”.

2. Zwiàzek sportowy mo˝e dzia∏aç w formie stowa-
rzyszenia lub zwiàzku stowarzyszeƒ.

3. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do
zwiàzków sportowych stosuje si´ odpowiednio przepi-
sy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. — Prawo o stowa-
rzyszeniach. 

Art. 9.14) Zadania zwiàzków sportowych sà okreÊ-
lone w statutach i regulaminach tych zwiàzków.

Art. 10. (uchylony).15)

Art. 10a. (uchylony).16)

Art. 11. (uchylony).15)

Art. 12. 1. W celu zapewnienia udzia∏u reprezenta-
cji polskich sportowców niepe∏nosprawnych w igrzy-
skach paraolimpijskich oraz reprezentowania kraju
w Mi´dzynarodowym Komitecie Paraolimpijskim mo-
˝e zostaç utworzony Polski Komitet Paraolimpijski.

2. Polski Komitet Paraolimpijski jest zwiàzkiem sto-
warzyszeƒ i innych osób prawnych, których celem sta-
tutowym jest organizacja, upowszechnianie oraz dzia-
∏alnoÊç na rzecz rozwoju sportu osób niepe∏nospraw-
nych.

3.17) Polski Komitet Paraolimpijski ustala sk∏ad re-
prezentacji kraju na igrzyska paraolimpijskie.

Art. 12a.18) 1. Opieka medyczna nad zawodnikami
zakwalifikowanymi do kadry narodowej osób niepe∏-
nosprawnych oraz kadry paraolimpijskiej jest finanso-
wana ze Êrodków bud˝etu paƒstwa z cz´Êci, której
dysponentem jest minister w∏aÊciwy do spraw zdro-
wia.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zdrowia okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, za-
kres opieki medycznej nad zawodnikami, o których
mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc specyfik´ poszczegól-

nych dyscyplin sportu oraz potrzeb´ szczególnej
ochrony zdrowia.

Art. 12b.18) Zawodnicy niepe∏nosprawni sà obo-
wiàzani poddawaç si´ badaniom antydopingowym na
zasadach i w trybie okreÊlonym w przepisach rozdzia-
∏u 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifiko-
wanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z póên. zm.19)).

Art. 12c.18) 1. Zawodnicy, o których mowa w art. 12a
ust. 1, podlegajà obowiàzkowemu ubezpieczeniu od
nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków wynik∏ych na
skutek uprawiania sportu.

2. Obowiàzek ubezpieczenia zawodników, o któ-
rych mowa w ust. 1, spoczywa na organizacjach przy-
gotowujàcych zawodników do udzia∏u w mi´dzynaro-
dowym wspó∏zawodnictwie sportowym osób niepe∏-
nosprawnych.

Art. 13—18. (uchylone).20)

Art. 18a.21) 1. W jednostkach samorzàdu terytorial-
nego dzia∏ajà rady sportu powo∏ane przez w∏aÊciwe
organy wykonawcze spoÊród przedstawicieli organi-
zacji i instytucji realizujàcych zadania w zakresie kultu-
ry fizycznej, z zastrze˝eniem art. 18b.

2. Do zadaƒ rady sportu nale˝y w szczególnoÊci
opiniowanie:

1) strategii rozwoju gmin, powiatów i województw
w zakresie kultury fizycznej;

2) projektu bud˝etu w cz´Êci dotyczàcej kultury 
fizycznej;

3) projektów uchwa∏ dotyczàcych rozwoju kultury 
fizycznej;

4) programów bazy sportowej na danym terenie;

5) planów imprez sportowych i rekreacyjnych organi-
zowanych przez ró˝ne organizacje na danym tere-
nie, dofinansowywanych przez jednostki samorzà-
du terytorialnego.

3. Cz∏onkowie rad sportu wykonujà swoje funkcje
spo∏ecznie.

Art. 18b.22) Zadania rady sportu na szczeblu woje-
wódzkim wykonuje wojewódzkie interdyscyplinarne
stowarzyszenie b´dàce cz∏onkiem Polskiej Federacji
Sportu M∏odzie˝owego.
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———————
14) W brzmieniu ustalonym przez art. 62 pkt 7 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
15) Przez art. 62 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
16) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r.

o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o ˝e-
gludze Êródlàdowej (Dz. U. Nr 85, poz. 726), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 31 maja 2005 r.; uchylony przez art. 3
pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy
o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 171, poz. 1208), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
5 paêdziernika 2007 r.

17) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy wymienionej w odnoÊni-
ku 16 jako pierwsza.

18) Dodany przez art. 62 pkt 9 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 1.

———————
19) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2006 r. Nr 64, poz. 448 i Nr 136, poz. 970 oraz z 2007 r.
Nr 34, poz. 206 i Nr 171, poz. 1208.

20) Przez art. 62 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
21) Dodany przez art. 19 pkt 5 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 5; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 usta-
wy wymienionej w odnoÊniku 16 jako pierwsza.

22) Dodany przez art. 19 pkt 5 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 5; w brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 2 usta-
wy wymienionej w odnoÊniku 16 jako druga.



Art. 18c.23) Organ, o którym mowa w art. 18a
ust. 1, ustala:

1) sk∏ad i zasady powo∏ywania cz∏onków rady sportu;

2) regulamin dzia∏ania rady sportu.

Art. 18d.24) 1. Minister Obrony Narodowej mo˝e
powo∏aç Rad´ Sportu, jako organ opiniodawczo-
-doradczy dzia∏ajàcy przy tym ministrze w sprawach
dotyczàcych organizacji i koordynacji dzia∏aƒ w zakre-
sie kultury fizycznej.

2. Minister Obrony Narodowej, powo∏ujàc Rad´,
o której mowa w ust. 1, okreÊla, w drodze zarzàdzenia,
jej zadania.

3. Minister Obrony Narodowej powo∏uje i odwo-
∏uje cz∏onków Rady, o której mowa w ust. 1, spoÊród
osób reprezentujàcych:

1) urzàd obs∏ugujàcy tego ministra;

2) jednostki organizacyjne podleg∏e albo nadzorowa-
ne przez tego ministra.

4. Przewodniczàcego powo∏uje i odwo∏uje Mini-
ster Obrony Narodowej spoÊród cz∏onków Rady,
o której mowa w ust. 1.

5. Rada, o której mowa w ust. 1, liczy 15 cz∏onków.

6. Przewodniczàcy Rady, o której mowa w ust. 1,
mo˝e zapraszaç na jej posiedzenia osoby nieb´dàce
cz∏onkami Rady, posiadajàce wiedz´ lub doÊwiadcze-
nie zawodowe z zakresu kultury fizycznej.

7. Rada, o której mowa w ust. 1, dzia∏a na podsta-
wie uchwalonego przez siebie regulaminu. Regulamin
Rady zatwierdza Minister Obrony Narodowej.

8. Cz∏onkom Rady, o której mowa w ust. 1, nie
przys∏uguje wynagrodzenie za udzia∏ w pracach i po-
siedzeniach Rady, a tak˝e zwrot kosztów przejazdu
i noclegów.

9. Koszty obs∏ugi administracyjno-biurowej Rady,
o której mowa w ust. 1, sà finansowane z bud˝etu paƒ-
stwa, z cz´Êci, której dysponentem jest Minister Obro-
ny Narodowej.

Art. 18e.24) 1. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych mo˝e powo∏aç Rad´ Sportu, jako organ
opiniodawczo-doradczy dzia∏ajàcy przy tym ministrze
w sprawach dotyczàcych organizacji i koordynacji
dzia∏aƒ w zakresie kultury fizycznej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, po-
wo∏ujàc Rad´, o której mowa w ust. 1, okreÊla, w dro-
dze zarzàdzenia, jej zadania.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych 
powo∏uje i odwo∏uje cz∏onków Rady, o której mowa
w ust. 1, spoÊród osób reprezentujàcych organy i jed-
nostki organizacyjne podleg∏e i nadzorowane przez
ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych oraz
stowarzyszeƒ realizujàcych zadania statutowe na rzecz
rozwoju kultury fizycznej w tych organach i jednost-
kach.

4. Do Rady, o której mowa w ust. 1, stosuje si´ od-
powiednio przepisy art. 18d ust. 4—9.

Rozdzia∏ 3

Wychowanie fizyczne

Art. 19. 1. Przedszkola, szko∏y, placówki oÊwia-
towo-wychowawcze oraz szko∏y wy˝sze dzia∏ajàce
w systemie dziennym obowiàzane sà do prowadzenia
zaj´ç wychowania fizycznego.

2.25) Obowiàzkowy wymiar zaj´ç wychowania 
fizycznego dla uczniów klas IV, V i VI szkó∏ podsta-
wowych i gimnazjów wynosi 4 godziny lekcyjne, a dla
uczniów szkó∏ ponadgimnazjalnych — 3 godziny lek-
cyjne, w ciàgu tygodnia, z zastrze˝eniem art. 61.

3.26) Zaj´cia, o których mowa w ust. 1, prowadzo-
ne sà równie˝ w jednostkach organizacyjnych podleg-
∏ych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi w∏aÊ-
ciwemu do spraw wewn´trznych oraz Szefowi Obrony
Cywilnej Kraju.

4.27) Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodo-
wej oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzorcowy pro-
gram zaj´ç dla jednostek organizacyjnych, o których
mowa w ust. 3, ustalajàc wykaz jednostek organizacyj-
nych, które b´dà realizowaç plany i programy zaj´ç
wychowania fizycznego.

Art. 20. 1. W celu kszta∏cenia m∏odzie˝y o szczegól-
nych uzdolnieniach sportowych oraz odpowiednich
warunkach zdrowotnych mogà byç tworzone klasy lub
szko∏y sportowe albo szko∏y mistrzostwa sportowego,
realizujàce programy szkolenia w okreÊlonych dyscy-
plinach sportu.

2. Programy szkolenia, o których mowa w ust. 1,
dopuszcza do u˝ytku szkolnego minister w∏aÊciwy do
spraw oÊwiaty i wychowania, po uzyskaniu pozytyw-
nej opinii ministra w∏aÊciwego do spraw kultury 
fizycznej i sportu, na zasadach okreÊlonych w odr´b-
nych przepisach.
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———————
23) Dodany przez art. 19 pkt 5 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 5.
24) Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy wymienionej w odnoÊni-

ku 16 jako pierwsza.

———————
25) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia

17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej
(Dz. U. z 2002 r. Nr 4, poz. 31), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 lutego 2002 r.

26) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 180 pkt 1 ustawy
z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa 
Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, 
poz. 676), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 29 czerwca 2002 r.

27) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 180 pkt 2 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 26.



Rozdzia∏ 4

Sport

Art. 21. (uchylony).28)

Art. 22.29) 1. Zawodnicy nieposiadajàcy licencji za-
wodnika mogà otrzymywaç stypendium sportowe za
wysokie wyniki sportowe we wspó∏zawodnictwie mi´-
dzynarodowym lub krajowym finansowane ze Êrod-
ków bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego.

2. Organ jednostki samorzàdu terytorialnego,
w drodze uchwa∏y, okreÊla szczegó∏owe zasady i tryb
przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wyso-
koÊç stypendiów sportowych, o których mowa
w ust. 1, uwzgl´dniajàc obowiàzki zawodnika pobiera-
jàcego stypendium, skutki ich niewykonywania oraz
podstaw´ i sposób ustalania wysokoÊci stypendium.

Art. 23. 1. Osoby niepe∏noletnie mogà byç zawod-
nikami za zgodà swoich przedstawicieli ustawowych.

2. Zasady uprawiania sportu przez osoby niepe∏-
nosprawne okreÊlajà przepisy statutów i regulaminów
organizacji krajowych i mi´dzynarodowych zajmujà-
cych si´ sportem osób niepe∏nosprawnych.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw oÊwiaty i wychowania, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, zasady wspó∏zawodnictwa sportowego dzie-
ci i m∏odzie˝y, uwzgl´dniajàc rodzaje zawodów i szcze-
ble rozgrywek oraz warunki uczestnictwa zawodników.

Art. 23a.30) 1. Cz∏onek kadry narodowej osób nie-
pe∏nosprawnych i kadry paraolimpijskiej mo˝e otrzy-
mywaç stypendium sportowe, je˝eli uzyska kwalifika-
cje do igrzysk paraolimpijskich lub zajmie miejsce me-
dalowe we wspó∏zawodnictwie mi´dzynarodowym,
a tak˝e zobowià˝e si´ w formie pisemnej do realizacji
programu przygotowaƒ paraolimpijskich albo progra-
mu przygotowaƒ do mistrzostw Êwiata lub Europy,
opracowanego przez organizacj´ krajowà zajmujàcà
si´ sportem osób niepe∏nosprawnych, oraz do udzia∏u
w tych zawodach. 

2. Okres pobierania stypendium sportowego,
o którym mowa w ust. 1, zalicza si´ do okresu za-
trudnienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z póên.
zm.31)) oraz okresu zatrudnienia, od którego zale˝à

uprawnienia pracownicze. Podstaw´ zaliczenia okresu
pobierania stypendium stanowi zaÊwiadczenie wyda-
ne przez podmiot wyp∏acajàcy stypendium. 

3. Stypendia sportowe, o których mowa w ust. 1,
przyznaje i wstrzymuje oraz pozbawia ich minister
w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej i sportu. Stypen-
dia te sà finansowane ze Êrodków bud˝etu paƒstwa
z cz´Êci, której dysponentem jest minister w∏aÊciwy
do spraw kultury fizycznej i sportu.

4. Stypendium sportowe, o którym mowa w ust. 1,
wstrzymuje si´, je˝eli zosta∏o stwierdzone przez or-
gan, o którym mowa w ust. 3, ˝e zawodnik zaniedbuje
realizacj´ programu przygotowaƒ, o którym mowa
w ust. 1.

5. Cz∏onka kadry narodowej osób niepe∏nospraw-
nych lub cz∏onka kadry paraolimpijskiej pozbawia si´
stypendium sportowego, je˝eli:

1) zosta∏o stwierdzone przez organ, o którym mowa
w ust. 3, ˝e zawodnik nie realizuje programu przy-
gotowaƒ, o którym mowa w ust. 1, lub

2) odmówi∏ udzia∏u w zawodach, o których mowa
w ust. 1.

6. Cz∏onkini kadry narodowej osób niepe∏nospraw-
nych i kadry paraolimpijskiej, która sta∏a si´ niezdolna
do uprawiania sportu wskutek cià˝y i urodzenia dziec-
ka, wyp∏aca si´ stypendium sportowe w pe∏nej wyso-
koÊci przez ca∏y okres cià˝y i w wysokoÊci po∏owy
przyznanego stypendium sportowego przez 6 miesi´-
cy po urodzeniu dziecka.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
we zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i po-
zbawiania stypendiów sportowych, o których mowa
w ust. 1, wysokoÊç stypendiów, czas, na jaki mo˝e 
zostaç przyznane stypendium, uwzgl´dniajàc rodzaje
osiàgni´ç sportowych.

Art. 23b.32) 1. Reprezentantom Polski na zimowych
lub letnich igrzyskach paraolimpijskich, którzy:

1) od 1992 r. zdobyli co najmniej jeden medal para-
olimpijski,

2) ukoƒczyli 40 rok ˝ycia,

3) nie uczestniczà we wspó∏zawodnictwie sporto-
wym,

4) majà obywatelstwo polskie,

5) majà sta∏e miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,

6) nie byli karani za przest´pstwo pope∏nione umyÊl-
nie

— przys∏uguje Êwiadczenie pieni´˝ne z bud˝etu paƒ-
stwa, zwane dalej „Êwiadczeniem”.
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———————
28) Przez art. 62 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
29) W brzmieniu ustalonym przez art. 62 pkt 12 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
30) Dodany przez art. 62 pkt 13 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
31) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94,
poz. 788 i Nr 164, poz. 1366, z 2006 r. Nr 94, poz. 651,
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149,
poz. 1074, Nr 158, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588 oraz
z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 120,
poz. 818, Nr 176, poz. 1243, Nr 180, poz. 1280, Nr 191,
poz. 1366 i Nr 192, poz. 1378.

———————
32) Dodany przez art. 1 ustawy z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r.

o zmianie ustawy o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 208,
poz. 1531), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 6 grudnia 2006 r.



2. Âwiadczenie przys∏uguje tak˝e reprezentantom
Polski na zimowych lub letnich igrzyskach g∏uchych,
którzy:
1) od 2001 r. zdobyli co najmniej jeden medal igrzysk

g∏uchych;
2) spe∏niajà wymagania, o których mowa w ust. 1

pkt 2—6.

3. Âwiadczenie przys∏ugujàce w danym roku bud˝e-
towym ustala si´ na podstawie kwoty bazowej dla cz∏on-
ków korpusu s∏u˝by cywilnej, której wysokoÊç, ustalonà
wed∏ug odr´bnych zasad, okreÊla ustawa bud˝etowa
oraz mno˝nika kwoty bazowej w wysokoÊci 1,3255.

4. Âwiadczenie przyznaje minister w∏aÊciwy do
spraw kultury fizycznej i sportu na wniosek osoby za-
interesowanej lub z w∏asnej inicjatywy.

5. Osoby zainteresowane dokumentujà spe∏nienie
warunków, o których mowa w ust. 1 albo 2.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu wydaje decyzj´ w sprawie przyznania Êwiad-
czenia w ciàgu miesiàca od dnia z∏o˝enia wniosku. 
Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej i sportu
odmawia przyznania Êwiadczenia w przypadku stwier-
dzenia, ˝e zainteresowany nie spe∏nia co najmniej jed-
nego z warunków, o których mowa w ust. 1 albo 2.

7. Âwiadczenie wyp∏aca si´, poczynajàc od miesià-
ca, w którym zosta∏o przyznane.

8. Osoba, która otrzymuje Êwiadczenie, powiada-
mia ministra w∏aÊciwego do spraw kultury fizycznej
i sportu o ustaniu co najmniej jednego z warunków
wymienionych w ust. 1 pkt 3—6.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu pozbawia Êwiadczenia, poczàwszy od miesià-
ca, w którym usta∏ co najmniej jeden z warunków wy-
mienionych w ust. 1 pkt 3—6.

10. Âwiadczenie jest wyp∏acane co miesiàc przez
urzàd obs∏ugujàcy ministra w∏aÊciwego do spraw kul-
tury fizycznej i sportu.

11.33) Je˝eli dana osoba jest uprawniona do otrzy-
mania Êwiadczeƒ, o których mowa w ust. 1 lub 2,
art. 38 ust. 1 lub art. 38a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o sporcie kwalifikowanym, przys∏uguje jej jedno
Êwiadczenie wybrane przez t´ osob´.

Art. 24—27. (uchylone).34)

Art. 28.35) 1.36) Zawodnikom nieposiadajàcym 
licencji zawodnika, którzy osiàgn´li wysokie wyniki

sportowe we wspó∏zawodnictwie mi´dzynarodowym
lub krajowym, mogà byç przyznawane wyró˝nienia
i nagrody ze Êrodków bud˝etu paƒstwa i bud˝etu jed-
nostki samorzàdu terytorialnego.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu, w drodze rozporzàdzenia, a organ jednostki
samorzàdu terytorialnego, w drodze uchwa∏y, okreÊlà
rodzaje wyró˝nieƒ i wysokoÊci nagród, o których mo-
wa w ust. 1, oraz szczegó∏owe zasady i tryb ich przy-
znawania, uwzgl´dniajàc osiàgni´cia sportowe, za
które zawodnicy otrzymujà wyró˝nienia i nagrody.

3.37) Jednostki samorzàdu terytorialnego mogà
przyznawaç wyró˝nienia i nagrody trenerom i dzia∏a-
czom zas∏u˝onym w osiàganiu wyników, o których
mowa w ust. 1. Przepisy ust. 2 stosuje si´ odpowied-
nio.

Art. 28a. (uchylony).38)

Rozdzia∏ 5

Art. 29—36b. (uchylone).38)

Rozdzia∏ 6

Art. 37—41a. (uchylone).38)

Rozdzia∏ 7

Rekreacja i rehabilitacja ruchowa

Art. 42. 1.39) Organizowanie dzia∏alnoÊci w dziedzi-
nie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich
warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju
jest obowiàzkiem organów administracji rzàdowej, or-
ganów jednostek samorzàdu terytorialnego i klubów
sportowych.

2. Zadania w zakresie okreÊlonym w ust. 1 realizo-
wane sà w szczególnoÊci poprzez:

1) popularyzacj´ walorów rekreacji ruchowej;

2) organizowanie zaj´ç, zawodów i imprez sportowo-
-rekreacyjnych;

3) szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do
prowadzenia zaj´ç rekreacyjnych;

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

3. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
we zasady i warunki prowadzenia dzia∏alnoÊci w dzie-
dzinie rekreacji ruchowej, uwzgl´dniajàc kwalifikacje
osób prowadzàcych dzia∏alnoÊç w tej dziedzinie, ich
prawa i obowiàzki, oraz podstawowe za∏o˝enia orga-
nizacyjne.
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———————
33) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 ustawy z dnia

12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o sporcie kwalifiko-
wanym oraz ustawy o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 34,
poz. 206), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 13 marca 2007 r. 

34) Przez art. 62 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
35) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia

20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz
ustawy — Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
Nr 102, poz. 1115), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 6 paê-
dziernika 2001 r.

36) W brzmieniu ustalonym przez art. 62 pkt 15 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
37) Dodany przez art. 19 pkt 8 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 5.
38) Przez art. 62 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
39) W brzmieniu ustalonym przez art. 62 pkt 17 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.



Art. 43. 1. Zaj´cia rehabilitacji ruchowej oraz zabie-
gi fizjoterapeutyczne mogà prowadziç fizjoterapeuci
i absolwenci szkó∏ wy˝szych ze specjalnoÊcià rehabili-
tacja lub gimnastyka lecznicza oraz technicy fizjotera-
pii.

2. Zaj´cia o charakterze profilaktycznym i korek-
tywnym mogà prowadziç absolwenci szkó∏ wy˝szych
lub Êrednich zawodowych i absolwenci zak∏adów
kszta∏cenia nauczycieli — o kierunku (specjalnoÊci)
wychowanie fizyczne, je˝eli w trakcie nauki lub po jej
ukoƒczeniu nabyli kwalifikacje do prowadzenia tego
typu zaj´ç, oraz absolwenci szkó∏ wy˝szych lub Êred-
nich zawodowych i absolwenci zak∏adów kszta∏cenia
nauczycieli — o kierunku (specjalnoÊci) wychowanie
przedszkolne lub nauczanie poczàtkowe, po uzyskaniu
kwalifikacji w zakresie gimnastyki korekcyjno-kom-
pensacyjnej.

3. Kwalifikacje do prowadzenia zaj´ç gimnastyki
korekcyjno-kompensacyjnej w szko∏ach okreÊlajà od-
r´bne przepisy. 

Rozdzia∏ 8

Kadry kultury fizycznej

Art. 44. 1.40) Zorganizowane zaj´cia w zakresie wy-
chowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej mo-
gà prowadziç osoby posiadajàce kwalifikacje zawodo-
we nauczyciela wychowania fizycznego lub uprawnie-
nia w tym zakresie okreÊlone odr´bnymi przepisami.

1a.41) Zorganizowane zaj´cia w zakresie sportu
i rekreacji ruchowej mogà prowadziç tak˝e osoby po-
siadajàce kwalifikacje instruktora i trenera.

2.42) Kszta∏cenie osób, o których mowa w ust. 1
i 1a, oraz mened˝erów sportu przez jednostki inne ni˝
szko∏y wy˝sze wymaga uzyskania zgody ministra w∏aÊ-
ciwego do spraw kultury fizycznej i sportu.

2a.43) Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu udziela zgody, o której mowa w ust. 2, w przy-
padku stwierdzenia, ˝e jednostka posiada warunki ka-
drowe i organizacyjne dla prawid∏owego przeprowa-
dzenia kszta∏cenia.

2b.44) Kszta∏cenie instruktorów i trenerów, w danej
dyscyplinie sportu, oraz mened˝erów sportu odbywa
si´ wed∏ug programów zatwierdzonych przez ministra
w∏aÊciwego do spraw kultury fizycznej i sportu po uzy-
skaniu opinii w∏aÊciwego polskiego zwiàzku sporto-
wego.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, kwalifikacje,
stopnie i tytu∏y zawodowe w dziedzinie kultury fizycz-
nej oraz szczegó∏owe zasady i tryb ich uzyskiwania,
uwzgl´dniajàc stopnie trenerskie i specjalizacje in-
struktorskie, warunki uzyskiwania tych stopni i tytu-
∏ów oraz tytu∏u mened˝era sportu, a tak˝e jednostki
uprawnione do prowadzenia kursów specjalistycz-
nych i dokumenty stwierdzajàce posiadane kwalifika-
cje.

Art. 45. 1.45) Minister w∏aÊciwy do spraw kultury 
fizycznej i sportu mo˝e przyznaç osobom wyró˝niajà-
cym si´ szczególnà aktywnoÊcià i uzyskujàcym wybit-
ne osiàgni´cia w pracy zawodowej w dziedzinie kultu-
ry fizycznej odznaczenia, wyró˝nienia i nagrody resor-
towe.

2. Odznaczenia i wyró˝nienia mogà byç przyznane
równie˝ osobom wyró˝niajàcym si´ szczególnà ak-
tywnoÊcià i uzyskujàcym wybitne osiàgni´cia w dzia-
∏alnoÊci spo∏ecznej w dziedzinie kultury fizycznej.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
we zasady i tryb przyznawania odznaczeƒ, wyró˝nieƒ
i nagród, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzgl´dniajàc
rodzaje odznak i wyró˝nieƒ, rodzaje i wysokoÊç na-
gród oraz tryb ich uzyskiwania, a tak˝e osiàgni´cia, za
które mogà byç przyznane nagrody.

Art. 46. (uchylony).46)

Rozdzia∏ 9

(uchylony)47) 

Rozdzia∏ 10

Zasady bezpieczeƒstwa
w dziedzinie kultury fizycznej

Art. 50. 1. Osoby prawne i fizyczne prowadzàce
dzia∏alnoÊç w sferze kultury fizycznej sà odpowiedzial-
ne za bezpieczeƒstwo, porzàdek i higieniczne warunki
podczas imprez sportowych oraz zapewniajà bezpiecz-
ne i higieniczne warunki uprawiania sportu, rekreacji
ruchowej i zaj´ç rehabilitacyjnych ich uczestnikom.

2. (uchylony).48)

2a. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, warunki sanitarnohigieniczne obiektów sporto-
wych i rekreacyjnych oraz zasady sprawowania nad-
zoru nad ich przestrzeganiem.

3. Obowiàzki organizatora imprezy masowej w za-
kresie bezpieczeƒstwa tej imprezy reguluje ustawa
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———————
40) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 35.
41) Dodany przez art. 1 pkt 20 lit. a ustawy wymienionej

w odnoÊniku 16 jako pierwsza.
42) W brzmieniu ustalonym przez art. 62 pkt 18 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
43) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 35; w brzmieniu ustalonym przez art. 62
pkt 18 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

44) Dodany przez art. 62 pkt 18 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.

———————
45) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 36 pkt 4 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 7.
46) Przez art. 62 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
47) Przez art. 62 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
48) Przez art. 1 pkt 21 ustawy wymienionej w odnoÊniku 16

jako pierwsza.



z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeƒstwie imprez
masowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909 oraz
z 2007 r. Nr 99, poz. 663 i 665).

Art. 51. 1. W za∏o˝eniach budowlanych oraz mo-
dernizacyjnych obiektów sportowych uwzgl´dnia si´
wymagania bezpieczeƒstwa i higieny oraz warunki
umo˝liwiajàce korzystanie z tych obiektów przez oso-
by niepe∏nosprawne.

2. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzàdze-
nia, zasady i tryb opiniowania projektów urzàdzeƒ
sportowych i sprz´tu sportowego pod wzgl´dem ich
zgodnoÊci z wymaganiami bezpieczeƒstwa i higieny
u˝ytkowania oraz korzystania z nich przez osoby nie-
pe∏nosprawne.

Art. 52. 1. Zawodnikom przys∏uguje prawo do
ubezpieczenia od nast´pstw nieszcz´Êliwych wypad-
ków wynik∏ych na skutek uprawiania sportu.

2. Obowiàzek ubezpieczenia zawodnika spoczywa
na klubie lub zwiàzku sportowym, którego zawodnik
jest cz∏onkiem lub reprezentantem.

Art. 53.49) 1.50) Uprawianie alpinizmu, z zastrze˝e-
niem ust. 2, sportów motorowych wymaga posiada-
nia specjalistycznego przygotowania oraz przestrzega-
nia zasad bezpieczeƒstwa obowiàzujàcych w tych dys-
cyplinach sportu.

2. Uprawianie alpinizmu jaskiniowego wymaga
posiadania odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych
stosownym dokumentem oraz przestrzegania zasad
bezpieczeƒstwa.

3.51) Egzaminy stwierdzajàce posiadanie odpo-
wiednich kwalifikacji niezb´dnych do uprawiania alpi-
nizmu jaskiniowego przeprowadza oraz stosowny do-
kument wydaje w∏aÊciwy polski zwiàzek sportowy,
o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o sporcie kwalifikowanym. Za przeprowadzenie egza-
minu oraz za czynnoÊci zwiàzane z wydaniem doku-
mentu, o którym mowa w ust. 2, pobiera si´ op∏at´
w wysokoÊci okreÊlonej w ust. 4; op∏ata ta stanowi do-
chód w∏aÊciwego polskiego zwiàzku sportowego.

4. WysokoÊç op∏at, o których mowa w ust. 3, nie
mo˝e byç wy˝sza ni˝:

1) 200 z∏ — w przypadku egzaminu stwierdzajàcego
posiadanie odpowiednich kwalifikacji;

2) 50 z∏ — w przypadku wydania dokumentu, o któ-
rym mowa w ust. 2.

5. W∏aÊciwe polskie zwiàzki sportowe prowadzà
ewidencj´ wydanych dokumentów, o których mowa
w ust. 2.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, kwalifikacje
niezb´dne do uprawiania alpinizmu jaskiniowego oraz
zasady bezpieczeƒstwa przy uprawianiu alpinizmu ja-
skiniowego, uwzgl´dniajàc rodzaje stopni, wzory do-
kumentów stwierdzajàcych uzyskanie kwalifikacji oraz
wynikajàce z nich uprawnienia.

Art. 53a.52) 1. Uprawianie ˝eglarstwa wymaga po-
siadania odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych
stosownym dokumentem oraz przestrzegania zasad
bezpieczeƒstwa, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Prowadzenie statków przeznaczonych do upra-
wiania sportu lub rekreacji:

1) bez nap´du mechanicznego o d∏ugoÊci kad∏uba
do 5 m lub

2) o nap´dzie mechanicznym o mocy nieprzekracza-
jàcej 5 kW

— nie wymaga posiadania dokumentu, o którym mo-
wa w ust. 1.

3.53) Egzaminy stwierdzajàce posiadanie odpo-
wiednich kwalifikacji niezb´dnych do uprawiania ˝e-
glarstwa przeprowadza oraz stosowny dokument wy-
daje w∏aÊciwy polski zwiàzek sportowy. Za przeprowa-
dzenie egzaminu oraz za czynnoÊci zwiàzane z wyda-
niem dokumentu, o którym mowa w ust. 1, pobiera si´
op∏at´ w wysokoÊci okreÊlonej w ust. 4; op∏ata ta sta-
nowi dochód w∏aÊciwego polskiego zwiàzku sporto-
wego. Szkolenie i egzaminy na kolejne stopnie ˝eglar-
skie prowadzà instruktorzy w∏aÊciwego polskiego
zwiàzku sportowego wed∏ug przyj´tego przez ten
zwiàzek systemu szkolenia. System szkolenia powi-
nien uwzgl´dniaç stopnie okreÊlone w rozporzàdze-
niu, o którym mowa w ust. 6. 

4. WysokoÊç op∏at, o których mowa w ust. 3, nie
mo˝e byç wy˝sza ni˝:

1) 500 z∏ — w przypadku egzaminu stwierdzajàcego
posiadanie odpowiednich kwalifikacji,

2) 50 z∏ — w przypadku wydania dokumentu, o któ-
rym mowa w ust. 1

— przy czym op∏aty dla uczniów i studentów w wie-
ku do 26 lat podlegajà obni˝eniu o 50 %.

5. W∏aÊciwe polskie zwiàzki sportowe prowadzà
ewidencj´ wydanych dokumentów, o których mowa
w ust. 1.
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———————
49) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy wy-

mienionej w odnoÊniku 16 jako pierwsza.
50) W brzmieniu ustalonym przez art. 62 pkt 22 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
51) W brzmieniu ustalonym przez art. 62 pkt 22 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
52) Dodany przez art. 18 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.

o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w zwiàzku z uzy-
skaniem przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 maja 2004 r.; w brzmieniu ustalonym przez
art. 1 pkt 23 ustawy wymienionej w odnoÊniku 16 jako
pierwsza. W tym brzmieniu obowiàzuje do wejÊcia w ˝y-
cie zmiany, o której mowa w odnoÊniku 54.

53) W brzmieniu ustalonym przez art. 62 pkt 21 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.



6. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) kwalifikacje niezb´dne do uprawiania ˝eglarstwa,
sposób i tryb przeprowadzenia egzaminów, o któ-
rych mowa w ust. 3, oraz zasady bezpieczeƒstwa
przy uprawianiu ˝eglarstwa, uwzgl´dniajàc rodza-
je stopni ˝eglarskich i motorowodnych, wzory do-
kumentów stwierdzajàcych uzyskanie kwalifikacji
oraz wynikajàce z nich uprawnienia;

2) wysokoÊci op∏at za przeprowadzenie egzaminu na
poszczególne rodzaje stopni ˝eglarskich i motoro-
wodnych oraz za czynnoÊci zwiàzane z wydaniem
dokumentu, o którym mowa w ust. 1, bioràc pod
uwag´ koszty poniesione przez w∏aÊciwy polski
zwiàzek sportowy i uwzgl´dniajàc obowiàzek obni-
˝enia op∏aty o 50 % dla uczniów i studentów
w wieku do 26 lat.

Art. 53a.54) 1. Prowadzenie statków przeznaczonych do
uprawiania sportu lub rekreacji, zwane dalej „uprawianiem
˝eglarstwa”, wymaga:

1) posiadania odpowiedniej wiedzy i umiej´tnoÊci z zakre-
su ˝eglarstwa oraz

2) przestrzegania zasad bezpieczeƒstwa.

2. Przepis ust. 1 dotyczy statków przeznaczonych do
uprawiania sportu lub rekreacji:

1) o nap´dzie ˝aglowym (jachtów ˝aglowych), które mogà
byç wyposa˝one w pomocniczy nap´d mechaniczny;

2) o nap´dzie mechanicznym (jachtów motorowych),
w tym tak˝e skuterów wodnych, ∏odzi pneumatycznych
i poduszkowców;

3) o nap´dzie innym ni˝ ˝aglowy lub mechaniczny.

3. Uprawianie ˝eglarstwa na jachtach:

1) ˝aglowych o d∏ugoÊci kad∏uba powy˝ej 7,5 m lub

2) motorowych o mocy silnika powy˝ej 10 kW

— wymaga posiadania stosownego dokumentu wydane-
go przez w∏aÊciwy polski zwiàzek sportowy.

4. Osoba, która uzyska∏a uprawnienia do uprawiania ˝e-
glarstwa w innym paƒstwie, mo˝e uprawiaç ˝eglarstwo na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie posiada-
nych uprawnieƒ potwierdzonych stosownym dokumentem.

5. Dokument, o którym mowa w ust. 3, okreÊlajàcy
uprawnienia do prowadzenia okreÊlonej wielkoÊci jachtów
˝aglowych albo motorowych na okreÊlonych wodach wy-
daje w∏aÊciwy polski zwiàzek sportowy osobom posiadajà-
cym odpowiednià wiedz´ i umiej´tnoÊci z zakresu ˝eglar-
stwa oraz spe∏niajàcym inne wymagania okreÊlone w prze-
pisach wydanych na podstawie ust. 11.

6. Je˝eli do uzyskania dokumentu, o którym mowa
w ust. 3, niezb´dne jest zdanie egzaminu potwierdzajàcego
posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiej´tnoÊci z zakresu

˝eglarstwa, egzamin ten przeprowadza w∏aÊciwy polski
zwiàzek sportowy.

7. Za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa
w ust. 6, oraz za czynnoÊci zwiàzane z wydaniem dokumen-
tu, o którym mowa w ust. 3, pobiera si´ op∏at´; op∏ata ta sta-
nowi dochód w∏aÊciwego polskiego zwiàzku sportowego.

8. WysokoÊç op∏at, o których mowa w ust. 7, nie mo˝e
byç wy˝sza ni˝:

1) 500 z∏ — za przeprowadzenie egzaminu, o którym mo-
wa w ust. 6,

2) 50 z∏ — za wydanie dokumentu, o którym mowa
w ust. 3

— przy czym op∏aty dla uczniów i studentów w wieku do
26 lat podlegajà obni˝eniu o 50 %.

9. W∏aÊciwe polskie zwiàzki sportowe prowadzà ewi-
dencj´ wydanych dokumentów, o których mowa w ust. 3,
oraz gromadzà dokumentacj´ b´dàcà podstawà do wyda-
nia tych dokumentów.

10. Szkolenia w zakresie uprawiania ˝eglarstwa prowa-
dzà instruktorzy organizacji ˝eglarskich wed∏ug systemu
szkolenia danej organizacji, zatwierdzonego przez ministra
w∏aÊciwego do spraw kultury fizycznej i sportu. System
szkolenia powinien uwzgl´dniaç zakres wiedzy i umiej´tno-
Êci niezb´dnych do uzyskania uprawnieƒ okreÊlonych
w przepisach wydanych na podstawie ust. 11.

11. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej i spor-
tu okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) zasady bezpieczeƒstwa przy uprawianiu ˝eglarstwa,

2) wymagania niezb´dne do uzyskania dokumentów po-
twierdzajàcych posiadanie uprawnieƒ, w szczególnoÊci
dotyczàce wiedzy i umiej´tnoÊci z zakresu ˝eglarstwa,
oraz odpowiadajàcy im zakres uprawnieƒ do prowadze-
nia jachtów ˝aglowych albo motorowych,

3) sposób i tryb przeprowadzenia egzaminu, o którym mo-
wa w ust. 6,

4) wzory dokumentów potwierdzajàcych posiadanie
uprawnieƒ

— bioràc pod uwag´ bezpieczeƒstwo ˝eglugi;

5) wysokoÊç op∏at za przeprowadzenie egzaminu, o któ-
rym mowa w ust. 6, oraz za czynnoÊci zwiàzane z wy-
daniem dokumentu, o którym mowa w ust. 3, bioràc
pod uwag´ zakres uprawnieƒ uzyskiwanych po zdaniu
egzaminu, koszty poniesione przez w∏aÊciwy polski
zwiàzek sportowy oraz przepisy ust. 8.

Art. 53b.55) 1. Uprawianie sportów o charakterze
strzeleckim wymaga posiadania odpowiednich kwali-
fikacji potwierdzonych stosownym dokumentem oraz
przestrzegania zasad bezpieczeƒstwa obowiàzujàcych
w tej dziedzinie sportu.

Dziennik Ustaw Nr 226 — 16388 — Poz. 1675

———————
54) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 3 ustawy wymie-

nionej w odnoÊniku 16 jako druga; wejdzie w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2008 r.

———————
55) Dodany przez art. 1 pkt 24 ustawy wymienionej w odnoÊ-

niku 16 jako pierwsza.



2. Egzaminy stwierdzajàce posiadanie odpowied-
nich kwalifikacji niezb´dnych do uprawiania sportów
o charakterze strzeleckim przeprowadza oraz stosow-
ny dokument wydaje w∏aÊciwy polski zwiàzek sporto-
wy. Za przeprowadzenie egzaminu pobiera si´ op∏at´
w wysokoÊci 400 z∏; op∏ata ta stanowi dochód w∏aÊci-
wego polskiego zwiàzku sportowego.

3. Posiadanie dokumentu, o którym mowa w ust. 2,
stanowi potwierdzenie kwalifikacji sportowych, jakie
powinna spe∏niaç osoba ubiegajàca si´ o wydanie po-
zwolenia na broƒ do celów sportowych na podstawie
przepisów o broni i amunicji.

Art. 53c.55) 1. Uprawianie p∏etwonurkowania wy-
maga posiadania odpowiednich kwalifikacji potwier-
dzonych stosownym dokumentem oraz przestrzega-
nia zasad bezpieczeƒstwa.

2. Dokumenty potwierdzajàce uzyskane kwalifika-
cje wydajà krajowe i zagraniczne szkoleniowe organi-
zacje nurkowe. Instruktorzy tych organizacji przepro-
wadzajà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szko-
lenia wed∏ug systemu szkolenia danej organizacji, za-
twierdzonego przez ministra w∏aÊciwego do spraw
kultury fizycznej i sportu. System szkolenia powinien
uwzgl´dniaç stopnie wyszkolenia okreÊlone w odpo-
wiednich Polskich Normach dotyczàcych p∏etwonur-
kowania.

3. Osoby posiadajàce odpowiednie kwalifikacje 
do uprawiania p∏etwonurkowania potwierdzone doku-
mentem wydanym poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej mogà uprawiaç p∏etwonurkowanie na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie posiada-
nych kwalifikacji.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zasady bez-
pieczeƒstwa przy uprawianiu p∏etwonurkowania, bio-
ràc pod uwag´ odpowiednie Polskie Normy dotyczàce
p∏etwonurkowania.

Art. 54. 1. Zapewnienie bezpieczeƒstwa osób prze-
bywajàcych w górach nale˝y do organów administra-
cji rzàdowej i organów jednostek samorzàdu tery-
torialnego, dyrekcji parków narodowych, a tak˝e do
osób prawnych i fizycznych prowadzàcych w górach
dzia∏alnoÊç w zakresie kultury fizycznej.

2. Zapewnienie bezpieczeƒstwa osób p∏ywajàcych,
kàpiàcych si´ w miejscach wyznaczonych oraz upra-
wiajàcych sporty wodne nale˝y do osób prawnych 
i fizycznych prowadzàcych nad wodà dzia∏alnoÊç
w tym zakresie oraz do organów administracji rzàdo-
wej i w∏aÊciwych terytorialnie gmin.

3. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzàdze-
nia, warunki bezpieczeƒstwa osób przebywajàcych
w górach, p∏ywajàcych, kàpiàcych si´ i uprawiajàcych
sporty wodne, a tak˝e obowiàzki osób prawnych 
i fizycznych, o których mowa w ust. 1 i 2.

Art. 55. 1.56) Organizowanie pomocy oraz ratowa-
nie osób, które uleg∏y wypadkowi lub sà nara˝one na
niebezpieczeƒstwo utraty ˝ycia lub zdrowia w górach,
nale˝y w szczególnoÊci do Górskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego oraz Tatrzaƒskiego Ochotni-
czego Pogotowia Ratunkowego — specjalistycznych
stowarzyszeƒ o zasi´gu ogólnokrajowym — w zakre-
sie okreÊlonym w statutach tych organizacji.

2.56) Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób,
które uleg∏y wypadkowi lub sà nara˝one na niebezpie-
czeƒstwo utraty ˝ycia lub zdrowia na wodach, nale˝y
w szczególnoÊci do Wodnego Ochotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego — specjalistycznego stowarzysze-
nia o zasi´gu ogólnokrajowym — w zakresie okreÊlo-
nym w statucie tej organizacji.

3.57) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
kultury fizycznej i sportu okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owy zakres obowiàzków i uprawnieƒ
specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunki
ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze,
a tak˝e rodzaj i wysokoÊç Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych
ratownikom górskim i wodnym w zwiàzku z udzia∏em
w akcji ratowniczej. Rozporzàdzenie powinno okreÊlaç
zadania w zakresie organizowania pomocy oraz rato-
wania osób podejmowane przez poszczególne organi-
zacje ratownicze, a tak˝e przewidywaç Êwiadczenia 
finansowe i rzeczowe, z uwzgl´dnieniem czasu trwa-
nia i stopnia niebezpieczeƒstwa wyprawy ratunkowej.

Art. 56. Organizacje, o których mowa w art. 55,
wspó∏dzia∏ajà w realizacji swoich zadaƒ z organami
administracji rzàdowej i organami jednostek samorzà-
du terytorialnego oraz osobami prawnymi i fizycznymi
prowadzàcymi dzia∏alnoÊç w zakresie kultury fizycznej
i turystyki.

Rozdzia∏ 11

Przepisy karne

Art. 57.58) 1. Kto narusza przepisy dotyczàce bez-
pieczeƒstwa w dziedzinie kultury fizycznej, podlega
karze grzywny.

2. Orzekanie w sprawach okreÊlonych w ust. 1 na-
st´puje na podstawie przepisów Kodeksu post´powa-
nia w sprawach o wykroczenia.

Rozdzia∏ 12

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych.
Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 58—60. (pomini´te).59)
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———————
56) W brzmieniu ustalonym przez art. 62 pkt 23 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
57) W brzmieniu ustalonym przez art. 36 pkt 3 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 7, która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 2002 r.

58) W brzmieniu ustalonym przez art. 62 pkt 24 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

59) Zamieszczone w obwieszczeniu.



Art. 61. 1.60) Obowiàzkowy wymiar zaj´ç wycho-
wania fizycznego okreÊlony w art. 19 ust. 2 stosuje si´:

1) dla uczniów klas IV szkó∏ podstawowych — od
dnia 1 wrzeÊnia 2003 r.;

2) dla uczniów klas V i VI szkó∏ podstawowych — od
dnia 1 wrzeÊnia 2004 r.;

3) dla uczniów gimnazjów — od dnia 1 wrzeÊnia 2005 r.

2. (uchylony).61)

3.62) Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wycho-
wania, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw kultury fizycznej i sportu, okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, dopuszczalne formy realizacji 4 godziny
obowiàzkowych zaj´ç wychowania fizycznego, majàc
w szczególnoÊci na wzgl´dzie potrzeby zdrowotne
uczniów, specyfik´ ich zainteresowaƒ sportowych,
warunki realizacji zaj´ç wychowania fizycznego oraz
tradycje sportowe danego Êrodowiska lub szko∏y.

Art. 62. 1. Stowarzyszenia kultury fizycznej i ich
zwiàzki dzia∏ajàce w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy stajà si´ stowarzyszeniami kultury fizycznej
i ich zwiàzkami w rozumieniu tej ustawy.

2. Stowarzyszenia i zwiàzki, o których mowa
w ust. 1, dostosujà swoje przepisy do wymogów usta-

wy nie póêniej ni˝ w terminie 12 miesi´cy od dnia wej-
Êcia w ˝ycie ustawy.

3. Kluby sportowe dzia∏ajàce na podstawie dotych-
czasowych przepisów dostosujà swoje przepisy i for-
my organizacyjne do wymogów ustawy nie póêniej
ni˝ w terminie 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy.

4. (uchylony).63)

Art. 63. (pomini´ty).59)

Art. 64. (pomini´ty).59)

Art. 65. 1. Traci moc ustawa z dnia 3 lipca 1984 r.
o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 34, poz. 181, z 1988 r.
Nr 19, poz. 132 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 6, poz. 33,
Nr 34, poz. 181 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34,
poz. 198 i Nr 89, poz. 517).

2. (pomini´ty).59)

Art. 66. Traci moc ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r.
o zezwoleniach na publicznà dzia∏alnoÊç artystycznà,
rozrywkowà i sportowà (Dz. U. Nr 12, poz. 64 oraz
z 1991 r. Nr 114, poz. 493).

Art. 67. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia64), z wyjàtkiem przepisów art. 59
i 60, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1996 r.
i majà zastosowanie do dochodów uzyskiwanych od
tego dnia.
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———————
60) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 ustawy z dnia 30 paê-

dziernika 2002 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej
(Dz. U. Nr 207, poz. 1752), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
26 grudnia 2002 r.

61) Przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 25.

62) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 25.

———————
63) Przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 4 listopada 1999 r. o zmia-

nie ustawy o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 96, poz. 1106),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 18 grudnia 1999 r.

64) Ustawa zosta∏a og∏oszona w dniu 6 marca 1996 r.

1676

OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 listopada 2007 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o ustroju sàdów wojskowych

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 68, poz. 449) og∏asza si´ w za∏àczniku 
do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o ustroju sàdów
wojskowych (Dz. U. Nr 117, poz. 753), z uwzgl´dnie-
niem zmian wprowadzonych:

1) obwieszczeniem Prezesa Trybuna∏u Konstytucyj-
nego z dnia 6 wrzeÊnia 1999 r. o utracie mocy obo-
wiàzujàcej art. 4 ust. 3 ustawy o radcach praw-
nych, art. 30 ust. 2 ustawy o Sàdzie Najwy˝szym,
art. 15 ustawy o prokuraturze, art. 53 § 2 i art. 61 

§ 2 pkt 3 ustawy — Prawo o ustroju sàdów po-
wszechnych, art. 12a ustawy o Naczelnym Sàdzie
Administracyjnym, art. 12 ustawy o zmianie usta-
wy — Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach
prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz
w cz´Êci: art. 4b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy — Pra-
wo o adwokaturze, art. 1221 § 4 ustawy — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych i art. 70 § 1 ustawy
— Prawo o ustroju sàdów wojskowych (Dz. U. 
Nr 75, poz. 853),

2) ustawà z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju
sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070
i Nr 154, poz. 1787),
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