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U€HW AtA Nr 21 PREZYDIUM R~ĄDU 

z dnia 10 stycznia 1953 r. , 
w sprawie wykorzystania i planOWej rozbudowy urządzeń sportowyćh. 

w 'celu zapewnienia planowego i 'racjonalnego roz
woju kultury fizycznej i sportu oraz biorąc pod uwagę 
niedostateczną ilość istniejących urządzeń sportowych i 
nieodpowiednie ich wykorzystanie Prezydium Rządu 

uchwala, co następuje:' 

I. W zakresie wykorzystania urządzeń sportowych. 

l. Trwałe urządzenia sportowe powinny być wyko
rzystywane do celów związanych z kulturą fizyczną 

i sportem. .W wyjątkowo uzasadnionych przypiłdkach 
użytkowanie trwałych urządzeń sportowych na inne cele 
jest dopuszczalne na podstawie decyzji uzgodnionej mj ę

dzy . Przewodniczącym Głównego Komitetu Kultury Fi
zycznej (GKKF) i kierownictwem zainteresowanego re
sortu, a w przypadkach spornych - na podstawie zezwo
l~nia Prezesa Rady Ministrów. 

2. Dla uzupełnienia inwentaryzacji urządzeli spor
towych zabowiązuje się wszystkie resorty, urzędy i orga
nizacja. użytkujące urządzenia sportowe na cele sporto
we oraz na cele nie związane z kulturą fizyczną i spor
tem, do zgłoszenia tych urządzeń w GKKF w terrn inie 
dwóch miesięsy od dnia we1scIa w życie nWle]S7.ej 
uchwały na podsta'wie instrukc}i szczegółowej, opraco
wanej pr~ez GKKF w porozumieniu z Głównym Urzędem 
Statystyclilym: 

3. Zobowiązuje się GKKF do opracowania w poro
zumieniu z 'Państwową, Komisją Planowania Gospodar
czego i z zainteresowanymi resortami i organizacjami 
w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ni
niejszej uchwały oraż do przedstawienia Prezydium Rzą
du celem zatwierdzenia: 

a) wykazu urządzeń sportowych, ' użytkowanych na 
cele nie związane z kulturą fizyczną i sportem, 
których aktualny stan adaptacji i wykorzystania 
określa czasowo lub ostatecznie inne ich prze

-znaczenie; 

'b) harmonogramu przekazania do dyspozycji komi
tetom kultury fizycznej urządzeil, o których mo
wa w ust, 2, zgłoszonych w wykonaniu niniejszej 
uchwały, a nie wymienionych pod lit. al. 

4. ·Upoważnia się Przewodniczącego GKKF do wy
dawania zaleceń w sprawie należytego wykorzystania 
wszystkich istniejących urządzeń sportowych bez wzglę
du na to. w czyjej administracji pozostają, oraz do przed
stawiania Prezydium Rządu w uzasadnionych przypad
kach wniosków w sprawie zmiany użytkownika (z wy
jątkiem urządzeń wewnątrzkoszarowych służby bezpie
cze!'lstwa publicznego i Ministerstwa Obrony Narodo
wej). Powyższy przepis nie dotyczy urządzeń wymienio~ 
nych w ust. 3 lit. a). 
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U. W zakresie planowej rozbadowy .nądzeB sportowych. 

1. Podejmowanie budowy trwałych urzą~ spor
towych przez poszcze.gólne resorty, urzędy i organizacje 
może nastąpić jedynie po uzyskaniu akceptacji lub opinii 
właściwego komitetu kultury fizycznej bez względu na 
to, czy urządzenia te stanowią wydzielone obiekty, czy 
część składową obiektu o og6lnym i innym przezna
czeniu. 

2. Likwidacja istniejących trwałych urządzeń spor
towych może nastąpić w uzasadnionych przypadkach po 
uzgodnieniu z właściwym komitetem kultury fizycznej.. 
W przypadkach takich powinny być zabezpieczone w 
miarę możności środki potrzebne do wybudowania no
wych urządzeń sportowych. Likwidacja istniejących i 
wykorzystywanych urządzeń sportowych powinna z re
guły nastąpić z chwilą oddania do użytku urządzell za
stępczych. W wyjątkowych przypadkach likwidacja urzą
dzeń sportowych 'na innych warunkach wymaga 7:gody 
Prezydium Rządu. 

3. Zamierzenia uruchomienia lub likwidacji urzą
dzeń sportowych powinny być uzgodnione z władzami 
planowania zabudowy. 

4. Zobowiązuje się Przewodniczącego GKKF do 
przygotowania w terminie dwóch miesięcy od dniawej
ścia w życie niniejszej uchwały przepisów regulujących 
postępowanie w sprawach, o których mowa VI ust. 1 i 2. 
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5. ZOQowiazuje srę Przewodniczącego GKKF do opra
cowania i pr.z~dłożenia do akceptacji w terminie . trzech 
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały 
wytycznych w sprawie budowy urz~dzeń sportowych 
wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały. 

6. Zobowiązuje się prezydia rad narodowych w za
kresie ich właściwości do rezerwowania i przekazywania 
na wniosek zaintereśowanych inwestorów, zaopinilJwany . 
przez komitety kultury fizycw7j, odpowiednich terenów 
p~d budowę i rozbudowę urządzeń sportowycq, zgodnie 
z wytyc;lnymi zatwierdzonymi przez Prezydium Rządu. 

1. Zobowiązuje się Przewodniczącego' GKKF do 
opracowania w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia 
wżycie niniejszej uchwały norm co do wielkości i ro
dzaju terenów potrzebnych pod rozbudowę urządzeń 
sportowych, koniecznyc~ dla reali.zacji przepisów list. 6, 
i do przedłożenia tych norm Prezydium Rządu cęl:~ z:.a
twierdzenia i uwzględnienia w normatywach urballlstycz
Dych dla projektowania. miast i osiedli. 

8. Zobowiązuje się Przewodniczącego GKKF do 
'opracowania w porozumieniu z Instytutem Urbanistyki 
i Architektury normatywów budowlanych dla ważni ej
szych urządzeń sportowych według wytycznych zatwier
dzonych przez Państwową Komisję Planowania Gospo
darczego. 

9.. Celem rozbudowy urządzeń sportowych. zabez
pieczających planowy rozwój kultury fizycznej i sporiu 
~tala się, co następuje: 

a) przy wznoszeniu nowych budynków dla szkół 
i uczelni wszystkich typów oprócz szkoły podsta
wowej powinny być przewidziane sale do ćwi
czeń fizycznych z pomocniczymi urządzeniami 

oraz w miarę możności boiska sportowe, umoż

liwiające programowe uprawianie kul~ury fi
zycznej; 

Poz. 481 

b) w nowych budynkach dla szkół podstawowych 
powinna być przewidziana możność stosowania 
ćwiczeń fizycznych w odpowiednich pomieszcze
niach. przystosowanych do tego celu; odstępstwo 
od tej zasady wymaga zezwolenia Przewodniczą
cego Państwowej Komisji Planowania Gospodar-
czego na podstawie opinii GKKF; 

c) przy budowie nOWjych zakładów przemysłowych 
należy w miarę możności przewidzieć pomieszC'I.e
nia do ćwiczeń fizycznych w czasie normalnych 
przerw w pracy oraz działki z boiskil.1ni służące 
do aktywnego wypoczynku pracowników w cza
sie wolnym od pracy; 

d) przy budowie: sanatoriów, profilaktycznych do
mów zdrowia. zakładów rehabilitacyjnych oraz 
na terenie zdrojowisk i wczasowisk należy 

przewidzieć w miarę ąożuości boiska sportowe 
lub inne pomieszczenia do prowadzenia ćwiczeń 
fizycznych; 

~) przy budowie · parków kultury i wypoczynku oraz 
domów kultury w miastach i wsiach należy prze
widzieć w miarę · możności miejsca do ćwiczeń 
i gier fizycznych oraz w zależności od warunków 
terenowych boiska sportowe, pływalnie, plaże itp.; . 

f) na wsi, zwłaszcza tam, gdzie istnieją państwowe 
gospodarstwa rolne i rolnicze spółdzielnie pro
dukcyjne, należy przewidzieć w miarę możności 
boiska sportowe lub odpowiednie miejsca do ćwi
czeń sportowych; powinny one mieścić się w naj
dogodniejszym miejscu, w zasadzie jednak na 
gruntach nie użytkowanych rolniczo; 

g) przy budowie nowych miast i osiedli należy rea
lizować ~udowę urządzeń sportowych możliwie· 
równocześnie. 

W stosunku do obiektów istniejących oraz powsta
jących w trakcie budowy zasady wymienione wyżej. 

pod lit: al - gl obowiązują zależnie od możliwości te
renowych. Wytyczne w dziedzinie planowej rozbudowy 
i stopniowej realizacji urządzeń, o których mowa wyżej 
pod lit aj - g). powinny być opracowane przez GKKF 
w porozumieniu z Państwową Komisją Planowania G0-
spodarczego :i przedłożone Prezydium Rządu do zatwier
dzenia. 

10. Zobowiązuje się Ministrów Budownictwa MiBst 
i Osiedli oraz Gospodarki Komunalnej w porozumieniu 
z Prz.ewodniczącym GKKF do zabezpieczenia właściwego 
opracowania wzorcowej 'dokumentacji dla obiektów 
i urządzeń obJętych niniejszą uchwałą. M:nister Budow
nictwa Miast i Osiedli w porozumieniu z Przewodniczą
cym GKKF ~tworzy w ramach Centralnego Zarządu Biur 
Projektowych Budownictwa Miejskiego Pracownię 

Projektów Budownictwa Sportowego. Istniejący w GKKF 
Departament Urządzeń Sportowych należy wzmocnić wy
kwalifikowanym personelem inżynieryjno-sportowym. 

11. Zobowiązuje sip, Ministrów Szkolnictwa Wyż
szego oraz Budownictwa Miast i Osiedli do zapewn:~nia 
w porozumieniu z Przewodniczącym GKKF racjonaln~o 
szkolenia kadr technicznych w zakresie budO','łBictwa 

sportowego. 

,p. Zobowiązuje się Przewodniczącego GKKF do 
przedłożenia Prezydium Rządu w terminie 'do dnia 31 
grudnia 1953 r. w porozumieniu z Państwową Komisją 
Planowania Gospodarczego uaktualnionej sieci istnicją-

• 



. ' 

Monitor Polski Nr A-40 

cych urzqdzeli . sportowych wraz z perspektywicznym 
i etapowym p·rojektem planu ich rozbudowy celem za
twierdzenia. 

III. Przepisy koncowe. 

1. Przez trw ale urzqdzenia sportowe w rozumieniu 
niniejsze j uchwaly rozumiec naleiy w3zys tkie te urZq
dzenia, k tarych budowa wymaga wlqczcnia do pallstwo
wego planu inwestycyjnego, jak stadiony, plywalnie, sale 
i hale, strzelnice, korty tenisowe, tory kolarsk!e itp. Nie 
Sq urzqdzeniami trwalymi w rozumieniu niniejszej · 
ll chwaly te urzqdzenia sportowe, kt6re moma zhudowac 
silami spolecznymi poza panstwowym planem inwesty
cyjnym (zalqcznik do uchwaly). 

2. Przewidziane w uchwale uprawnienia i oho
wiqzki Przewodniczqcego GKKF przysluguj'l w stosunku 

Poz .. 481 i 488 

do urz'ldzeri sportowych znajdujqcych si~ w zarzqdzie 
i uzytkowaniu wojska Ministrom Obrony Narodowej 
oraz Bezpieczenstwa Publicznego w zakresie slu:i:b im 
podleglych. Ministrowie Obrony Narodowej i Bezpieczen
stwa Pub.Jiczuego zapewniq w zakresie swych wlasciwo
sci realizacjE: wytycznych niniejszej uchwaly. 

3. Wykonanie uchwaly parucza siE: Prezesowi Rady 
Ministr6w, Prz€wodniczqcemu Panstwowej Komisji PIa
nowania Gospodarczego, wlasciwym ministrom oraz Prze· 
wodnicziiceu1U GKKF. 

4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem ogloszenia. 

Prezes Rady Ministr6w: B. Bierut 

Zl.l1'lcznik do uchwC'.ly nr 21 Prezydium 
RZ'Idu z dnia 10 stycznia 1!}53 r. 
(poz. 4871. 

WYKAZ NAJPROSTSZYCH URZ1\DZEN SPORTOWYCH PRZEWlDZIANYCH DO WYKONANIA GI:.OWNIE 
SII:.AMI SpOi'.ECZNYMI . 

1. Boisko do siatk6wki, 8. Skocznia do skoku wzwyz, 

2. Boisko do koszyk6wki, 9. Skocznia do skoku 0 tyczce, 

3. Boisko do pilki r~cznej (szczypiomiaka 7-osobo- 10. Tor pr~eszk6d, 
wegol, 11. Strzeinica do strzelania z w iatrawek, 

4. Bo~sko gimnasty~ne do cwiczen na przyrzqdach, 12. Boisko do pchni~cia kulil, rzutu granatem, dys-
5. Boisko gimnastyczne do Cwiczen wolnych, kiem i oszczepem, 

6. Bieznia prosta ziemna, 13. Tor saneczkowy, 

1 . Skocznia do skoku w daI, 14. Skocznia narciarska do 20 m dlugosci skoku. 
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ZARZ1\DZENIE Nr 53 PRI!ZESA RADY MINIST~OW 

z dnia 20 kwietnia 1953 r. 

w sprawie tymczasowej tabeli staJlowisk oraz dodatk6w funkcyjnych i slu:ibowych dla pracownik6w administra
cyj1lyCb szkOl wyi:uych w didale Ministerstwa Szkolnictwa Wyzszego. 

Na podstawie . § 4 ust. 2 rozporzqdzenia Rady rvlini
strow z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie ustalenia sta
nowisk sluzbowych i zaszeregowania . do grup uposaie
nia pracownikow panstwowych, podlegajqcych llstawie , 
o panstwowej slu'ibie cy" ... ilnej, oraz pracownik6w samo
rz'ldow'ych (Dz. U. Nr 14, poz. 92) i § 18 rozporzqdzenia 
Rady Ministrow z dnia 19 lutego 1949 r. w sprilwle do
datk6w funkcyjnych i slui:bowych dla pracownik6w pan
stwowych i samorzqdowych oraz przewodniczq,:ych :or
ganaw wykonawczych grnin miejskich i wiejskich (Dz. U. 
Nr 14, poz. 94 i Nr 53, poz. 40tJ) zarzildza si~, co nastE:
puje: 

§ 1. Zezwala siE: na utworzenie w dziale Minister
stwa Szkolnictwa Wy:i:szego dla pracownik6w a1mini
sfracyjnych sz'k61 ·wytszych nowych stanowisk, wymie
nionych w zalqczniku, do czasu uwzgI~dnienia icll w 

og6lnej tabeli stanowisk oraz przyznaje siE: przewidziane 
w tym zalqczniku dia poszczegolnych stanowisk dodatki 
funkcyjne bqdi slui:bowe wedlug slawek w nim okreSlo
nych. 

§ 2. Traci moc zarzqdzenie nr 14 Prezesa Rady ·Mi
nistr6w z dnia 30 stycznia 1951 r . w sprawie tymczaso
wej tabeli stanowisk oraz dodatkaw funkcyjnych i sluz
bowych dia pracownik6w w dziale Ministerstwa Sz1\.61 
Wy:i:szych i Nauki (Monitor Polski Nr A-ll, poz. t62) w 
cZE:sci uregulowanej niniejszym zarzqozen iem. 

§ 3. Zarzqdzenie wchodzi w :i:ycie z dniem 0g1osze
nia z moc,! od dnia 1 kwietnia 1953 r. . 

Prezes Rady Ministr6w: B. Bierut 




