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UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW 

z dnia 11 lutego 1997 r. 

w sprawie uznania za nieobowiązującą uchwały w sprawie uroczystych form rejestracji stanu cywilnego oby-
wateli. . 

Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za nieobowiązującą, wydaną bez 
. upoważnienia ustawowego, uchwałę nr 41 Rady Mini
strów z dnia 28 lutego 1976 r. w sprawie uroczystych 

form rejestracji stanu cywilnego obywateli (Monitor 

Polski z 1989 r. Nr 22, poz. 173). 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszen i a . 

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 12 lutego 1997 r. 

w sprawie szczegółowych zasad działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. 

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, 
poz. 329 i Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Klasy i szkoły sportowe oraz szkoły mistrzo
stwa sportowego kształcą młodzież o szczególnych 
uzdolnieniach sportowych. 

§ 2.1. Szkołami sportowymi i szkołami mistrzostwa 
sportowego mogą być szkoły podstawowe i ponad
podstawowe. 

2. Szkołą sportową realizującą program szkoły pod
stawowej jest szkoła, która prowadzi ciąg klas sporto
wych w klasach IV-VIII w sportach wczesnych. 

3. Szkołą sportową realizującą program szkoły po
nadpodstawowej jest szkoła, która prowadzi pełny Ciąg 
klas sportowych. 

4. W szkole podstawowej lub ponadpodstawowej 
mogą być prowadzone klasy sportowe w poszczegól
nych oddziałach szkoły, a w szczególności klasy spor
towe w klasach VII i VIII szkoły podstawowej w spor
tach innych niż wymienione w ust. 2. 

5. Szkołą mistrzostwa sportowego realizującą pro
gram szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej jest 
szkoła, która prowadzi ciąg minimum trzech klas mi
strzostwa sportowego. 

6. W szkołach, o których mowa w ust. 2-5, mogą 
być także prowadzone klasy realizujące rozszerzony 
program wychowania fizycznego. Do uczniów tych 
klas nie stosuje się przepisów dotyczących uczniów 
klas sportowych i klas mistrzostwa sportowego. 

§ 3. 1. Utworzenie klasy lub szkoły sportowej albo 
szkoły mistrzostwa sportowego wymaga zgody orga
nu prowadzącego szkołę. 

2. Warunkiem utworzenia klasy lub szkoły sporto
wej oraz szkoły mistrzostwa sportowego jest posiada-

nie odpowiednich dla danej dyscypliny sportu obiek
tów i urządzeń sportowych. 

§ 4. 1. ZajęCia sportowe w klasach i szkołach spor
towych oraz szkołach mistrzostwa sportowego prowa
dzone są według programów szkolenia sportowego, 
opracowanych dla poszczególnych dyscyplin sportu 
i dopuszczonych do użytku szkolnego, zgodnie z odręb
nymi przepisami. 

2. Klasa i szkoła sportowa oraz szkoła mistrzostwa . 
sportowego może realizować program szkolenia spor
towego we współpracy z miejscowym klubem sporto
wym lub szkołą wyższą prowadzącą studia na kierunku 
wychowanie fizyczne. Współpraca powinna dotyczyć 
w szczególności pomocy szkoleniowej, wzajemnego 
udostępniania obiektów i urządzeń sportowych, korzy
stania z gabinetów lekarskich, gabinetów odnowy bio
logicznej i prób czynnośCiowych. 

3. Szkoła mistrzostwa sportowego może realizo
wać program szkolenia sportowego także we współ
pracy z polskim związkiem sportowym działającym 
w danej dyscyplinie lub dziedzinie sportu. Współpraca 
powinna dotyczyć w szczególności ustalania kryteriów 
rekrutacji do szkoły, pomocy szkoleniowej, w tym 
uczestnictwa w zawodach krajowych i międzynarodo
wych oraz ustalania drożnośCi szkolenia sportowego. 

4. Zasady współpracy, o której mowa w ust. 2 i 3, 
powinno określać pisemne porozumienie zawarte mię
dzy szkołą a klubem sportowym, szkołą wyższą lub pol
skim związkiem sportowym. 

§ 5. 1. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin 
zajęć sportowych wynosi: 

1) w klasach i szkołach sportowych - od 10 do 18, 

2) w szkołach mistrzostwa sportowego - od 16 do 36. 

2. Ustalenie dla poszczególnych klas lub szkół tygo
dniowego wymiaru godzin zajęć sportowych, w grani-
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cach określonych w ust. 1, uzależnione jest od etapu 
szkolenia sportowego, dyscypliny sportu i stopnia wy
szkolenia sportowego uczniów. 

§ 6. 1. W klasach i szkołach sportowych oraz szko
łach mistrzostwa sportowego należy realizować nastę
pujące etapy szkolenia sportowego: 

1) ukierunkowany - realizowany w klasach VII i VIII 
szkoły podstawowej, mający na celu ujawnienie 
predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących uczniów 
do szkolenia w określonej dyscyplinie sportu bądź 
konkurencji sportowej, 

2) specjalistyczny - realizowany w szkołach ponad
podstawowych. 

2. W dyscyplinach sportu, takich jak: pływanie, 
gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, akro
batyka sportowa, łyżwiarstwo figurowe i narciarstwo 
alpejskie, realizację kolejnych etapów szkolenia spor
towego można rozpocząć o etap wcześniej. 

§ 7. 1. Klasy i szkoły sportowe oraz szkoły mistrzo
stwa sportowego realizują program szkolenia sporto
wego równolegle z programem kształcenia właściwym 
dla szkoły określonego typu. 

2. W ramach programu szkolenia sportowego szko
. ła organizuje dla uczniów letnie i zimowe obozy szko
leniowo-sportowe. 

§ 8. 1. Kandydaci do klasy sportowej lub klasy mi
strzostwa sportowego powinni posiadać: 

1) bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaśwIad
czeniem lekarskim, z tym że w przypadku kandyda
tówdo klasy mistrzostwa sportowego wymaga się 
posiadania zaświadczenia lekarskiego z przychod
ni sportowo-lekarskiej, 

2) zaliczenie ustalonych przez szkolną -komisję rekru
tacyjno-kwalifikacyjną lub trenera albo instruktora, 
o którym mowa w ust. 5, prób sprawności fizycznej 
oraz minimum trzecią klasę sportową w przypadku 
kandydatów do klasy mistrzostwa sportowego, 

3) pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Rekrutację prowadzi się do naj niższej programo
wo klasy sportowej lub klasy mistrzostwa sportowego, 
spośród uczniów własnej szkoły lub innych szkół, 
w ogólnie obowiążujących terminach przyjęć do szkół. 

3. Do podstawowej szkoły sportowej lub szkoły mi
strzostwa sportowego mogą być przyjmowani także 
kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły. 

4. Rekrutację uczniów do ponadpodstawowych 
szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego prze
prowadza szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyj
na, powołana przez dyrektora szkoły, zgodnie z odręb
nymi przepisami. 

5. O przyjęciu do podstawowej szkoły sportowej 
i szkoły mistrzostwa sportowego decyduje dyrektor 
szkoły na podstawie opinii trel)era lub instruktora pro
wadzącego zajęcia sportowe i opinii lekarza. 

§ 9. 1. Liczba uczniów w klasie sportowej powinna 
wynosić od 15 do 20. 

2. Na zajęciach sportowych klasa sportowa może 
być dzielona na grupy ćwiczeniowe. Grupa powinna li
czyć co najmniej 10 uczniów, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadkach uzasadnionych względami bez
pieczeństwa, specyfiką dyscypliny sportu lub osiągnię
ciem przez uczniów wysokiego poziomu sportowego, 
za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów 
w grupie ćwiczeniowej może być mniejsza. 

4. W uzasadnionych przypadkach do klasy sporto
wej mogą uczęszczać uczniowie nie objęci programem 
szkolenia sportowego. Uczniów tych nie wlicza się do 
liczby uczniów klasy sportowej i nie stosuje się do nich 
przepisów dotyczących uczniów klas sportowych. 

5. Liczba uczniów w klasie mistrzostwa sportowe
go i w grupie ćwiczeniowej na zajęciach sportowych 
jest uzależniona od możliwości zebrania uczniów o tym 
samym poziomie sportowym. 

§ 10. 1. Obowiązkiem szkoły mistrzostwa sportowe
go jest stworzenie uczniom warunków umożliwiają
cych godzenie zajęć sportowych z nauką poprzez odpo
wiednią organizację zajęć dydaktycznych, a w szcze
gólności: 

1) opracowanie tygodniowego planu zajęć, tak aby 
zajęcia dydaktyczne były dostosowane do rozkładu 
zajęć sportowych, 

2) dążenie do maksymalnego opanowania i utrwale
nia materiału programowego przez uczniów na za
jęciach lekcyjnych, 

3) organizowanie ferii letnich i zimowych w ciągu ca
łego roku szkolnego Z dostosowaniem ich do ka
lendarza imprez sportowych, przy zachowaniu licz
by dni wolnych od nauki, określonej odrębnymi 
przepisami. 

2. Dla uczniów dwóch ostatnich klas ponadpodsta
wowej szkoły mistrzostwa sportowego może być pro
wadzony w szkole kurs instruktorski w uprawianej 
przez nich dyscyplinie sportu. 

§ 11. 1. Uczniom klas i szkół sportowych oraz szkół 
mistrzostwa sportowego szkoła powinna zapewnić hi
gienicznei bezpieczne warunki odbywania zajęć spor
towych, korzystanie z pryszniców po każdych zajęciach 
sportowych, a w razie potrzeby również z różnorod
nych form odnowy biologicznej. 

2. Uczniom klas i szkół sportowych oraz szkół mi
strzostwa sportowego, uczącym się poza miejscem sta
łego zamieszkania, szkoła powinna zapewnić zakwate
rowaniew internacie lub bursie oraz całodzienne wyży
wienie w pełni pokrywające ubytki energetyczne po
wstałe podczas zajęć sportowych, a uczniom uczącym 
się w miejscu zamieszkania - jeden pełnowartościowy 
posiłek dziennie. Zasady odpłatności uczniów za za
kwaterowanie i wyżywienie określają odrębne przepisy. 

3. Uczniów nie kwalifikujących się do dalszego 
szkolenia sportowego, na podstawie opinii trenera lub 
instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinii le
karza, przenosi się od nowego roku szkolnego do klasy 
działającej na zasadach ogólnych. 

§ 12. 1. Zajęcia sportowe w klasach i szkołach spor
towych oraz szkołach mistrzostwa sportowego mogą 
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prowadzić osoby posiadające kwalifikacje do zajmo
wania stanowiska nauczyciela wychowania fizyczne
go, określone odrębnymi przepisami, z tym że od osób 
tych wymaga się posiadania dyplomu ukończenia stu
diów magisterskich o kierunku wychowanie fizyczne 
oraz uprawnienia trenera lub instruktora w określonej 
dyscyplinie sportu. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zaję
cia sportowe mogą prowadzić osoby posiadające 
uprawnienia trenera. w określonej dyscyplinie sportu, 
lecz nie posiadające wykształcenia, o którym mowa 
w ust. 1. 

§ 13. 1. W szkołach sportowych i szkołach mistrzo
stwa sportowego może być utworzone stanowisko wi
cedyrektora szkoły do spraw sportowych. 

2. W szkołach sportowych i szkołach mistrzostwa 
sportowego można zatrudniać, w miarę potrzeby, psy
chologów, technologów żywienia, dietetyków, specja
listów z zakresu rehabilitacji i odnowy biologicznej, in
tendentów, magazynierów, konserwatorów i innych 
specjalistów do obsługi specjalistycznego sprzętu 
i urządzeń sportowych. 

§ 14. Zasady sprawowania opieki medycznej nad 
uczniami klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzo
stwa sportowego określają odrębne przepisy. 

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. • 

Minister Edukacji Narodowej: J.J. Wiatr 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 24 lutego 1997 r. 

w sprawie zezwolenia ogólnego na lokatę funduszy ubezpieczeniowych poza granicami kraju. 

Na podstawie art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 
1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. 
Nr 11, poz. 62) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zezwala się na lokatę funduszy ubezpieczenio
wych poza granicami kraju na warunkach określonych 
w niniejszym zarządzeniu. 

§ 2. Środki stanowiące pokrycie funduszu ubezpie
czeniowego mogą być lokowane w państwach należą
cych do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Roz
woi.u (OECD) oraz innych państwach, z którymi Rzecz
pospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wza
jemnej ochronie inwestycji, wyłącznie w formie lokat 
wymienionych wart. 63 ust. 1 pkt 1-5,8, 10 i 12, z za
chowaniem zasad określonych wart. 64 ustawy z dnia 
28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 
z 1996 r. Nr 11, poz. 62). 

§ 3. Zakład ubezpieczeń może nabywać papiery 
wartościowe dopuszczone do obrotu w państwach, 
o których mowa w § 2, jeżeli: 

1) papiery wartościowe długoterminowe zostały zali
czone przez agencję ratingową Moody's Investors 
Service Inc. do kategorii inwestycyjnej mieszczącej 
się w granicach Aaa - Baa3 lub zostały zaliczone 
przez agencję ratingową Standard and Poor's Co. 
do kategorii inwestycyjnej mieszczącej się w grani~ 
cach AAA - BBB-, 

2) papiery wartościowe krótkoterminowe zostały zali
czone przez agencję ratingową Moody's Investors 
Service Inc. do kategorii inwestycyjnej mieszczącej 
się w granicach Prime 1 - Prime 3 lub zostały zali
czone przez agencję ratingową Standard and 
Poor's Co. do kategorii inwestycyjnej mieszczącej 
się w granicach A 1 - A3. 

§ 4. Zakład ubezpieczeń może lokować poza grani
cami kraju nie więcej niż 5% środków stanowiących po
krycie funduszu ubezpieczeniowego. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Minister Finansów: w z. J. Kubik 
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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI 

z dnia 18 lutego 1997 r. 

w sprawie zasad, warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji sędziego sportowego. 

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycz
nia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 
i Nr 137, PQz. 639) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Przepisy zarządzenia stosuje się do osób za
mierzających wykonywać funkcję sędziego sportowe
go w określonej dyscyplinie sportu W ramach współza-

a 




