
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 20 maja 2010 r.

o sporcie

(druk nr 887)

USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.)

[Art. 132c.
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje przydatne w
wojsku, o których mowa w art. 132a ust. 1 i art. 132b ust. 1, wzór umowy, o której mowa w
art. 132a ust. 3 i art. 132b ust. 3, oraz tryb naliczania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego,
o którym mowa w art. 132a ust. 1, uwzględniając w szczególności klasyfikację zawodów i
specjalności określoną na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn.
zm.) lub dyscypliny sportu określone w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o
kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 oraz z 2008 r. Nr 195, poz. 1200), a
także w zakresie ekwiwalentu pieniężnego prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych obowiązujący w dniu zwolnienia żołnierza z
zasadniczej służby wojskowej.]

<Art. 132c.
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje przydatne
w wojsku, o których mowa w art. 132a ust. 1 i art. 132b ust. 1, wzór umowy, o której
mowa w art. 132a ust. 3 i art. 132b ust. 3, oraz tryb naliczania i wypłacania ekwiwalentu
pieniężnego, o którym mowa w art. 132a ust. 1, uwzględniając w szczególności
klasyfikację zawodów i specjalności określoną na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r.
Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), a także w zakresie ekwiwalentu pieniężnego –
prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych obowiązujący w dniu zwolnienia żołnierza z zasadniczej służby
wojskowej.>
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USTAWA z dnia 26 października 1982 r. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I

PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.

Art. 132.
[1. Podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych wnoszą na

wyodrębniony rachunek utworzony w tym celu przez ministra właściwego do spraw
kultury fizycznej i sportu opłatę w wysokości 10 % podstawy opodatkowania podatkiem
od towarów i usług wynikającej z tej usługi.]

<1. Podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych wnoszą na
wyodrębniony rachunek utworzony w tym celu przez ministra właściwego do spraw
kultury fizycznej opłatę w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od
towarów i usług wynikającej z tej usługi.>

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, sporządzają zbiorczą deklarację miesięczną według
wzoru określonego na podstawie ust. 4 i przekazują ją w terminie do 20. dnia miesiąca
następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym powstał obowiązek wystawienia
faktury, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, na wynagrodzenie lub jego
część.

3. Deklaracje, o których mowa w ust. 2, składa się do tego samego urzędu skarbowego, do
którego składa się deklarację dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie usługi, o
której mowa w ust. 1.

[4. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór
zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty, o której mowa w ust. 1, oraz
szczegółowy zakres zawartych w niej danych, uwzględniając w szczególności imię i
nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu zobowiązanego do wniesienia opłaty, jego adres
zamieszkania lub siedziby, numer identyfikacji podatkowej oraz dane dotyczące faktur,
które mają być podstawą do ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1.]

<4. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór
zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty, o której mowa w ust. 1, oraz
szczegółowy zakres zawartych w niej danych, biorąc pod uwagę konieczność
zebrania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w
ust. 1.>

5. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, w którym
stosownie do ust. 2 powstał obowiązek złożenia zbiorczej deklaracji miesięcznej.

6. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi dla podmiotu zobowiązanego do jej wniesienia
koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn.
zm.) lub art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.).

7. W sprawach nieuregulowanych do opłaty, o której mowa w ust. 1, stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z
2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.).

8. (uchylony).
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9. (uchylony).
10. (uchylony).

Art. 133.
[1. Tworzy się Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów, zwany dalej

"Funduszem", którego dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej i
sportu.]

<1. Tworzy się Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów, zwany dalej „Funduszem”,
którego dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej.>

2. Fundusz jest państwowym funduszem celowym.
3. Przychodami Funduszu są wpływy z tytułu opłat, o których mowa w art. 132 ust. 1.
[4. Środki Funduszu przeznacza się wyłącznie na dofinansowanie zajęć sportowo-

rekreacyjnych dla uczniów, prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie
stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej
działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród
dzieci i młodzieży, a także organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

5. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki i tryb przyznawania dofinansowania, biorąc pod uwagę wyrównywanie
szans dostępu do kultury fizycznej;

2) tryb składania wniosków i dane, jakie powinien zawierać wniosek o przyznanie
dofinansowania, uwzględniając zakres niezbędnych danych dotyczących podmiotu
ubiegającego się o dofinansowanie, a także informacje o zajęciach sportowo-
rekreacyjnych;

3) tryb przekazywania środków, uwzględniając terminy, w jakich zostało zaplanowane
przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych;

4) wysokość dofinansowania, z tym że maksymalna wysokość tego dofinansowania w
przypadku zajęć prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie
stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe nie może przekroczyć 80 %, a w
przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 50 %
planowanych kosztów realizacji zajęć.]

<4. Środki Funduszu przeznacza się wyłącznie na dofinansowanie zajęć sportowych dla
uczniów, prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia
oraz inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności
realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i
młodzieży, a także organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

5. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki i tryb przyznawania dofinansowania, biorąc pod uwagę wyrównywanie
szans dostępu do kultury fizycznej,

2) tryb składania wniosków i dane, jakie powinien zawierać wniosek o przyznanie
dofinansowania, uwzględniając zakres niezbędnych danych dotyczących
podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, a także informacje o zajęciach
sportowych,
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3) tryb przekazywania środków, uwzględniając terminy, w jakich zostało
zaplanowane przeprowadzenie zajęć sportowych,

4) wysokość dofinansowania, z tym że maksymalna wysokość tego dofinansowania
w przypadku zajęć prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie
stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe nie może przekroczyć 80%,
a w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
– 50% planowanych kosztów realizacji zajęć

– kierując się koniecznością zapewnienia efektywnego wykorzystania środków
Funduszu.>

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. O POLICJI (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn.

zm.)

Art. 7.
1. Komendant Główny Policji określa:

1) szczegółowe zasady organizacji i zakres działania komend, komisariatów i innych
jednostek organizacyjnych Policji;

2) metody i formy wykonywania zadań przez poszczególne służby policyjne, w
zakresie nieobjętym innymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy;

3) (uchylony);
4) (uchylony);

4a) programy szkoleń zawodowych policjantów;
<4b) zakres oraz szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania oraz zasady oceniania

testu sprawności fizycznej policjantów;>
5) szczegółowe zasady szkolenia zwierząt wykorzystywanych do realizacji zadań

Policji, a także normy ich wyżywienia;
6) szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby, po konsultacji z Państwową

Inspekcją Pracy;
7) zasady etyki zawodowej policjantów, po zasięgnięciu opinii związku zawodowego

policjantów.
2. Komendant wojewódzki Policji określa właściwość terytorialną komisariatów Policji na

terenie swojego działania.
3. Komendant Główny Policji może tworzyć i likwidować ośrodki szkolenia i szkoły

policyjne.
4. Regulaminy komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji ustala

właściwy dla nich komendant Policji w porozumieniu z właściwym przełożonym.
Regulamin komendy wojewódzkiej Policji nie stanowi części regulaminu urzędu
wojewódzkiego.
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Art. 19.
1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez

Policję w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia sprawców, a także uzyskania i
utrwalenia dowodów ściganych z oskarżenia publicznego, umyślnych przestępstw:

1) przeciwko życiu, określonych w art. 148-150 Kodeksu karnego,
[2) określonych w art. 134, art. 135 § 1, art. 136 § 1, art. 156 § 1 i 3, art. 163 § 1 i 3,

art. 164 § 1, art. 165 § 1 i 3, art. 166, art. 167, art. 173 § 1 i 3, art. 189, art. 200, art.
204 § 4, art. 223, art. 228 § 1 i 3-5, art. 229 § 1 i 3-5, art. 230 § 1, art. 230a § 1, art.
231 § 2, art. 232, art. 245, art. 246, art. 252 § 1-3, art. 253, art. 258, art. 269, art.
280-282, art. 285 § 1, art. 286 § 1, art. 296 § 1-3, art. 296a § 1, 2 i 4, art. 296b § 1 i
2, art. 299 § 1-6 oraz w art. 310 § 1, 2 i 4 Kodeksu karnego,]

<2) określonych w art. 134, art. 135 § 1, art. 136 § 1, art. 156 § 1 i 3, art. 163 § 1 i 3,
art. 164 § 1, art. 165 § 1 i 3, art. 166, art. 167, art. 173 § 1 i 3, art. 189, art. 189a,
art. 200, art. 200a, art. 211a, art. 223, art. 228 § 1 i 3-5, art. 229 § 1 i 3-5, art. 230
§ 1, art. 230a § 1, art. 231 § 2, art. 232, art. 245, art. 246, art. 252 § 1-3, art. 258,
art. 269, art. 280-282, art. 285 § 1, art. 286 § 1, art. 296 § 1-3, art. 296a § 1, 2 i 4,
art. 299 § 1-6 oraz art. 310 § 1, 2 i 4 Kodeksu karnego,>

<2a) określonych w art. 46 ust. 1, 2 i 4, art. 47 oraz art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20
maja 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr ..., poz. ...),>

3) przeciwko obrotowi gospodarczemu, określonych w art. 297-306 Kodeksu karnego,
powodujących szkodę majątkową lub skierowanych przeciwko mieniu, jeżeli
wysokość szkody lub wartość mienia przekracza pięćdziesięciokrotną wysokość
najniższego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych
przepisów,

4) skarbowych, jeżeli wartość przedmiotu czynu lub uszczuplenie należności
publicznoprawnej przekraczają pięćdziesięciokrotną wysokość najniższego
wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów,

4a) skarbowych, o których mowa w art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego,
5) nielegalnego wytwarzania, posiadania lub obrotu bronią, amunicją, materiałami

wybuchowymi, środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi albo ich
prekursorami oraz materiałami jądrowymi i promieniotwórczymi,

6) określonych w art. 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające
Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554 i Nr 160, poz. 1083 oraz z 1998 r. Nr 113,
poz. 715),

7) określonych w art. 43-46 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu,
przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz.
1411),

8) ściganych na mocy umów i porozumień międzynarodowych,
gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo zachodzi wysokie prawdopodobieństwo,
że będą nieskuteczne lub nieprzydatne, sąd okręgowy, na pisemny wniosek Komendanta
Głównego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego albo
na pisemny wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej
zgody właściwego miejscowo prokuratora okręgowego, może, w drodze postanowienia,
zarządzić kontrolę operacyjną.
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2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje sąd okręgowy właściwy miejscowo ze
względu na siedzibę składającego wniosek organu Policji.

3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to spowodować utratę informacji
lub zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa, Komendant Główny Policji lub
komendant wojewódzki Policji może zarządzić, po uzyskaniu pisemnej zgody
właściwego prokuratora, o którym mowa w ust. 1, kontrolę operacyjną, zwracając się
jednocześnie do właściwego miejscowo sądu okręgowego z wnioskiem o wydanie
postanowienia w tej sprawie. W razie nieudzielenia przez sąd zgody w terminie 5 dni od
dnia zarządzenia kontroli operacyjnej, organ zarządzający wstrzymuje kontrolę
operacyjną oraz dokonuje protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materiałów
zgromadzonych podczas jej stosowania.

4. (uchylony).
5. W przypadku potrzeby zarządzenia kontroli operacyjnej wobec osoby podejrzanej lub

oskarżonego, we wniosku organu Policji, o którym mowa w ust. 1, o zarządzenie kontroli
operacyjnej zamieszcza się informację o toczącym się wobec tej osoby postępowaniu.

6. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na:
1) kontrolowaniu treści korespondencji;
2) kontrolowaniu zawartości przesyłek;
3) stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny

informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególności treści rozmów
telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci
telekomunikacyjnych.

7. Wniosek organu Policji, o którym mowa w ust. 1, o zarządzenie przez sąd okręgowy
kontroli operacyjnej powinien zawierać w szczególności:

1) numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany;
2) opis przestępstwa z podaniem, w miarę możliwości, jego kwalifikacji prawnej;
3) okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym

stwierdzonej albo prawdopodobnej bezskuteczności lub nieprzydatności innych
środków;

4) dane osoby lub inne dane, pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub
przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem
miejsca lub sposobu jej stosowania;

5) cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej, o której mowa w ust. 6.
8. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd okręgowy

może, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji lub komendanta
wojewódzkiego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora,
na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, wydać postanowienie o jednorazowym
przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały przyczyny zarządzenia tej kontroli.

9. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią się
nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia
sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd okręgowy, na pisemny wniosek
Komendanta Głównego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora
Generalnego, może wydać postanowienie o kontroli operacyjnej przez czas oznaczony
również po upływie okresów, o których mowa w ust. 8.
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10. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, 4, 8 i 9, stosuje się odpowiednio przepis ust. 7.
Sąd przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 3, 4, 8 i 9, może zapoznać się
z materiałami uzasadniającymi wniosek, zgromadzonymi podczas stosowania kontroli
operacyjnej zarządzonej w tej sprawie.

11. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 3-5, 8 i 9, sąd okręgowy rozpoznaje jednoosobowo,
przy czym czynności sądu związane z rozpoznawaniem tych wniosków powinny być
realizowane w warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i
udostępniania informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów
wydanych na podstawie art. 181 § 2 Kodeksu postępowania karnego. W posiedzeniu sądu
może wziąć udział wyłącznie prokurator i przedstawiciel organu Policji wnioskującego o
zarządzenie kontroli operacyjnej.

12. Podmioty wykonujące działalność telekomunikacyjną oraz podmioty świadczące usługi
pocztowe są obowiązane do zapewnienia na własny koszt warunków technicznych i
organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez Policję kontroli operacyjnej.

13. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej
zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona.

14. Organ Policji, o którym mowa w ust. 1, informuje właściwego prokuratora o wynikach
kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a na jego żądanie również o przebiegu tej
kontroli.

15. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub
mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego, Komendant Główny Policji
lub komendant wojewódzki Policji przekazuje właściwemu prokuratorowi wszystkie
materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej, w razie potrzeby z
wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego. W postępowaniu przed sądem, w
odniesieniu do tych materiałów, stosuje się odpowiednio przepisy art. 393 § 1 zdanie
pierwsze Kodeksu postępowania karnego.

16. Osobie, wobec której kontrola operacyjna była stosowana, nie udostępnia się materiałów
zgromadzonych podczas trwania tej kontroli. Przepis nie narusza uprawnień
wynikających z art. 321 Kodeksu postępowania karnego.

17. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały niezawierające
dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego przechowuje się po
zakończeniu kontroli przez okres 2 miesięcy, a następnie dokonuje się ich
protokolarnego, komisyjnego zniszczenia. Zniszczenie materiałów zarządza organ
Policji, który wnioskował o zarządzenie kontroli operacyjnej.

18. (uchylony).
19. (uchylony).
20. Na postanowienia sądu w przedmiocie kontroli operacyjnej, o których mowa w ust. 1, 3, 8

i 9, przysługuje zażalenie organowi Policji, który złożył wniosek o wydanie tego
postanowienia. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania
karnego.

21. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem
Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw łączności, określi, w drodze
rozporządzenia, sposób dokumentowania kontroli operacyjnej oraz przechowywania i
przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz
przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli,
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uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i
uzyskanych materiałów oraz wzory stosowanych druków i rejestrów.

22. Prokurator Generalny przedstawia corocznie Sejmowi i Senatowi informację o
działalności określonej w ust. 1-21, w tym informacje i dane, o których mowa w art. 20
ust. 3.

Art. 61.
1. W przypadkach przewidzianych w art. 60 ust. 2 policjant, wykonując czynności

dochodzeniowo-śledcze, a także czynności określone w art. 14 ust. 2 i art. 15 ust. 1 pkt 2-
4, obowiązany jest okazać legitymację służbową w taki sposób, aby zainteresowany miał
możliwość odczytać i zanotować numer i organ, który wydał legitymację, oraz nazwisko
policjanta.

2. Przy wykonywaniu innych czynności administracyjno-porządkowych nieumundurowany
policjant obowiązany jest na żądanie obywatela okazać legitymację służbową lub znak
identyfikacyjny w sposób określony w ust. 1.

<Art. 61a.
1. Policjant jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą

wykonywanie przez niego zadań służbowych, w szczególności poprzez udział
w doskonaleniu zawodowym, o którym mowa w przepisach dotyczących
szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia
zawodowego w Policji.

2. Sprawność fizyczną, o której mowa w ust. 1, ocenia się na podstawie wyników testu
sprawności fizycznej policjantów.>

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. O STRAŻY GRANICZNEJ (Dz. U. z 2005 r. Nr

234, poz. 1997, z późn. zm.)

Art. 39b.
1. Funkcjonariusz pełniący służbę na określonych stanowiskach służbowych lub w

określonych komórkach organizacyjnych albo przewidywany do takiej służby może być
poddany testowi sprawności fizycznej, badaniu psychologicznemu lub badaniu
psychofizjologicznemu, mającym na celu sprawdzenie jego przydatności i predyspozycji
do służby na tych stanowiskach lub w tych komórkach organizacyjnych.

2. Przeprowadzenie testu i badań, o których mowa w ust. 1, w stosunku do funkcjonariuszy
pełniących służbę lub ubiegających się o podjęcie służby w:

1) Komendzie Głównej Straży Granicznej zarządza Komendant Główny Straży
Granicznej;

2) oddziale Straży Granicznej albo ośrodku szkolenia Straży Granicznej zarządza
komendant tego oddziału albo ośrodka szkolenia.
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3. Testami lub badaniami, o których mowa w ust. 1, mogą być, na zarządzenie Komendanta
Głównego Straży Granicznej, objęci również funkcjonariusze kwalifikowani do
skierowania na określone szkolenia, w tym do szkoły podoficerskiej, szkoły chorążych
lub na przeszkolenie specjalistyczne, o którym mowa w art. 55 ust. 1.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb, warunki i właściwość komórek organizacyjnych do przeprowadzania testu

sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego
mających na celu sprawdzenie przydatności i predyspozycji funkcjonariusza do
służby na określonych stanowiskach służbowych lub w określonych komórkach
organizacyjnych, albo odbycia szkolenia,

2) tryb, warunki i właściwość komórek organizacyjnych do przeprowadzania badań
psychofizjologicznych, o których mowa w art. 31 ust. 1a pkt 5 i art. 44 ust. 3,

3) stanowiska służbowe oraz komórki organizacyjne, w których funkcjonariusze mogą
być poddani badaniom i testom, o których mowa w ust. 1

- uwzględniając zakres i ramową metodykę przeprowadzania badań i testów, w
zależności od celu badania lub testu, a także terminy ich przeprowadzania, w przypadku
gdy badania lub testy mają charakter okresowy.

<Art. 39c.
1. Funkcjonariusz jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą

wykonywanie przez niego zadań służbowych przez uczestnictwo w zajęciach z
wychowania fizycznego lub zajęciach sportowych organizowanych przez jednostki
organizacyjne Straży Granicznej.

2. Sprawność fizyczną, o której mowa w ust. 1, ocenia się na podstawie wyników testu
sprawności fizycznej funkcjonariuszy.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia,
zakres, szczegółowe warunki, tryb i terminy przeprowadzania testu sprawności
fizycznej oraz szczegółowy sposób oceniania testu, przypadki, w jakich można
zwolnić funkcjonariusza z testu, a także przełożonych właściwych w tych sprawach,
uwzględniając charakter służby w Straży Granicznej oraz okoliczności
uzasadniające zwolnienie funkcjonariusza z testu.

4. Komendant Główny Straży Granicznej określi, w drodze zarządzenia, rodzaje zajęć
z zakresu wychowania fizycznego lub zajęć sportowych realizowanych w
jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej oraz zadania jednostek w tym
zakresie, mając na względzie charakter służby w Straży Granicznej oraz właściwe
przygotowanie funkcjonariuszy do testu sprawności fizycznej.

5. Komendant Główny Straży Granicznej określi, w drodze zarządzenia, wymagania,
jakie powinny spełniać osoby prowadzące zajęcia, mając na uwadze utrzymanie
sprawności fizycznej funkcjonariuszy zapewniającej wykonywanie przez nich zadań
służbowych, uwzględniając charakter służby w Straży Granicznej.>
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USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. O PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ (Dz. U. z

2009 r. Nr 12, poz. 68 i Nr 18, poz. 97)

Art. 59a.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, warunki otrzymywania świadczeń opieki
zdrowotnej, o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przez strażaków, w
związku z urazami nabytymi podczas wykonywania przez nich zadań poza granicami państwa
oraz sposób i tryb finansowania kosztów, uwzględniając zasady i sposób wydatkowania
środków publicznych.

<Art. 59b.
1. Strażak jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą

wykonywanie przez niego zadań służbowych, w szczególności poprzez uczestnictwo
w zajęciach z wychowania fizycznego lub zajęciach sportowych.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia,
zadania z zakresu wychowania fizycznego realizowane w jednostkach
organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz formy organizacyjne
wychowania fizycznego i sposób ich finansowania, uwzględniając charakter służby
w Państwowej Straży Pożarnej.

3. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej może określić, w drodze
zarządzenia, wymagania wobec osób prowadzących zajęcia, mając na celu
utrzymanie sprawności fizycznej strażaków, zapewniającej wykonywanie przez nich
zadań służbowych, uwzględniając charakter służby w Państwowej Straży
Pożarnej.>

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

2572, z późn. zm.)

Art. 3.
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole;
1a) szkole specjalnej lub oddziale specjalnym - należy przez to rozumieć odpowiednio:

a) szkołę lub oddział dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.
71b ust. 7 pkt 2,

b) szkołę lub oddział zorganizowane w zakładzie opieki zdrowotnej, w tym w
zakładzie opiekuńczo-leczniczym i zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, a



- 11 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

także w jednostce pomocy społecznej, w celu kształcenia dzieci i młodzieży
przebywających w tym zakładzie lub jednostce, w których stosuje się
odpowiednią organizację kształcenia oraz specjalne działania opiekuńczo-
wychowawcze, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 71c ust. 2;

2) szkole artystycznej - należy przez to rozumieć także szkołę bibliotekarską i
animatorów kultury;

2a) oddziale integracyjnym - należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym
uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się i
wychowują razem z pozostałymi uczniami, zorganizowany zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 3;

2b) oddziale dwujęzycznym - należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym
nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym
będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są
co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski,
część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w
tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących:
biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część
historii odnoszącą się do historii powszechnej i matematykę;

2c) szkole integracyjnej - należy przez to rozumieć szkołę, w której wszystkie oddziały
są oddziałami integracyjnymi;

2d) szkole dwujęzycznej - należy przez to rozumieć szkołę, w której wszystkie oddziały
są oddziałami dwujęzycznymi;

2e) szkole rolniczej - należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną kształcącą
wyłącznie w zawodach dla rolnictwa, dla których, zgodnie z klasyfikacją zawodów
szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, ministrem właściwym jest
minister właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy do spraw rozwoju wsi lub
minister właściwy do spraw rynków rolnych;

2f) szkole leśnej - należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną kształcącą
wyłącznie w zawodach dla leśnictwa, dla których, zgodnie z klasyfikacją zawodów
szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, ministrem właściwym jest
minister właściwy do spraw środowiska;

2g) oddziale międzynarodowym - należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym
nauczanie jest prowadzone zgodnie z programem nauczania ustalonym przez
zagraniczną instytucję edukacyjną;

3) placówce - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 2
pkt 3-5, 7 i 10;

3a) placówce rolniczej - należy przez to rozumieć placówki i ośrodki wymienione w art.
2 pkt 3a, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz
kwalifikacji zawodowych wyłącznie w zawodach, dla których, zgodnie z
klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1,
ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy
do spraw rozwoju wsi lub minister właściwy do spraw rynków rolnych;

4) (uchylony);
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5) organie prowadzącym szkołę lub placówkę - należy przez to rozumieć ministra,
jednostkę samorządu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne;

6) (uchylony);
7) (uchylony);
8) kuratorze oświaty - należy przez to rozumieć kierownika kuratorium oświaty jako

jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w
województwie;

9) nauczycielu - należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika
pedagogicznego szkoły, placówki oraz zakładu kształcenia i placówki doskonalenia
nauczycieli;

10) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka;
11) uczniach - należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków;
11a) (uchylony);
11b) (uchylony);
[11c) oddziale sportowym - należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym są

prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe w jednej lub kilku
dyscyplinach sportu, zorganizowany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 9 ust. 5;]

<11c) oddziale sportowym – należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym są
prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe, zorganizowany
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 9 ust. 5;>

11d) centrach kształcenia ustawicznego albo centrach kształcenia praktycznego - należy
przez to rozumieć rodzaj odpowiednio placówki kształcenia ustawicznego i placówki
kształcenia praktycznego;

12) profilu kształcenia ogólnozawodowego - należy przez to rozumieć kształcenie w
zakresie określonej dziedziny gospodarki;

13) podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej
kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów i treści
nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych
wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po
zakończeniu określonego etapu edukacyjnego, oraz zadania wychowawcze szkoły,
uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego i
programach nauczania oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i
wymagań egzaminacyjnych;

13a) podstawie programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego lub
podstawie programowej kształcenia w zawodzie - należy przez to rozumieć
obowiązkowe, na danym etapie kształcenia, zestawy celów i treści nauczania, w tym
umiejętności, a także zadania wychowawcze szkoły, które są uwzględniane w
programach nauczania oraz umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i
wymagań egzaminacyjnych;

14) zadaniach oświatowych jednostek samorządu terytorialnego - należy przez to
rozumieć zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki
społecznej;
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15) szkole dla dorosłych - należy przez to rozumieć szkołę, w której stosuje się odrębną
organizację kształcenia i do której przyjmowane są osoby mające 18 lat, a także
kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym przyjmowane są do szkoły;

16) formach pozaszkolnych - należy przez to rozumieć formy uzyskiwania i uzupełniania
wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w placówkach i ośrodkach,
o których mowa w art. 2 pkt 3a;

17) kształceniu ustawicznym - należy przez to rozumieć kształcenie w szkołach dla
dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i
kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły
obowiązek szkolny;

18) niepełnosprawnościach sprzężonych - należy przez to rozumieć występowanie u
dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z
niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym albo z autyzmem co
najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności.

Art. 9.
1. Szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące typy:

1) sześcioletnią szkołę podstawową, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się
sprawdzian;

2) trzyletnie gimnazjum, w którym w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin,
dające możliwość dalszego kształcenia w szkołach, o których mowa w pkt 3 lit. a-d
oraz h;

3) szkoły ponadgimnazjalne:
a) zasadnicze szkoły zawodowe o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie

dłuższym niż 3 lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze
kształcenie w szkołach wymienionych w lit. e i f,

b) trzyletnie licea ogólnokształcące, których ukończenie umożliwia uzyskanie
świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

c) trzyletnie licea profilowane kształcące w profilach kształcenia
ogólnozawodowego, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa
dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

d) czteroletnie technika, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także
umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu
maturalnego,

e) dwuletnie uzupełniające licea ogólnokształcące dla absolwentów szkół
wymienionych w lit. a, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa
dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

f) trzyletnie technika uzupełniające dla absolwentów szkół wymienionych w lit. a,
których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie
świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
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g) szkoły policealne o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, których
ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie
dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu,

h) trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów z
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, których ukończenie umożliwia
uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.

1a. Sprawdzian i egzamin, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, egzamin maturalny, o którym
mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b-f, oraz egzaminy eksternistyczne, o których mowa w art. 10
ust. 1, są przeprowadzane na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej
kształcenia ogólnego.

1b. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a, d,
f i g, jest przeprowadzany na podstawie standardów wymagań, o których mowa w art. 22
ust. 2 pkt 10.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może określać, w drodze
rozporządzenia, inne typy szkół niż wymienione w ust. 1 pkt 1-3 oraz ustalać zasady ich
działania.

3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia,
typy szkół artystycznych publicznych i niepublicznych, uwzględniając szkoły realizujące
kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne, a także szkoły realizujące wyłącznie
kształcenie artystyczne.

4. (uchylony).
[5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw kultury fizycznej i sportu, określi, w drodze rozporządzenia, warunki
tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa
sportowego, uwzględniając umożliwienie uczniom godzenia zajęć sportowych z nauką, w
szczególności poprzez odpowiednią organizację zajęć dydaktycznych.]

<5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw kultury fizycznej, określi, w drodze rozporządzenia, warunki
tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów i szkół sportowych oraz szkół
mistrzostwa sportowego, uwzględniając umożliwienie uczniom godzenia zajęć
sportowych z nauką, w szczególności poprzez odpowiednią organizację zajęć
dydaktycznych.>

Art. 13.
1. Szkoła i placówka publiczna umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości

narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej
historii i kultury.

2. Na wniosek rodziców nauka, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona:
1) w osobnych grupach, oddziałach lub szkołach;
2) w grupach, oddziałach lub szkołach - z dodatkową nauką języka oraz własnej historii

i kultury;
3) w międzyszkolnych zespołach nauczania.
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3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia,
warunki i sposób wykonywania przez szkoły i placówki zadań, o których mowa w ust. 1 i
2, w szczególności minimalną liczbę uczniów, dla których organizuje się poszczególne
formy nauczania wymienione w ust. 2.

4. W pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły publiczne zapewniają podtrzymywanie
kultury i tradycji regionalnej.

5. Podręczniki szkolne i książki pomocnicze do kształcenia uczniów w zakresie niezbędnym
do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej mogą być
dofinansowywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy
do spraw oświaty i wychowania.

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podejmie działania w celu
zapewnienia możliwości kształcenia nauczycieli oraz dostępu do podręczników na
potrzeby szkół i placówek publicznych, o których mowa w ust. 1.

7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podejmie działania w celu
popularyzacji wiedzy o historii, kulturze, języku i o tradycjach religijnych mniejszości
narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

<Art. 13a.
1. Przedszkola, szkoły - z wyjątkiem szkół dla dorosłych oraz placówki oświatowo-

wychowawcze obowiązane są do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz
zajęć pozalekcyjnych w zakresie sportu. Obowiązkowy wymiar zajęć wychowania
fizycznego dla uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych i gimnazjów wynosi 4
godziny lekcyjne, a dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 3 godziny lekcyjne w
ciągu tygodnia. Wymiar zajęć pozalekcyjnych w zakresie sportu określany jest
przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oświatowo-wychowawczej.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw sportu określa, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne formy
realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, mając w szczególności na
względzie potrzeby zdrowotne uczniów, specyfikę ich zainteresowań sportowych,
warunki realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz tradycje sportowe danego
środowiska lub szkoły.>

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB

PRAWNYCH (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.)

Art. 17.
1. Wolne od podatku są:

1) dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład
gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy dochodu uzyskanego ze sprzedaży,
jeżeli sprzedaż ta następuje przed upływem pięciu lat licząc od końca roku
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kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej
nieruchomości,

2) (uchylony),
3) dochody osiągane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników

określonych w art. 3 ust. 1, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita
Polska jest stroną, tak stanowi,

4) dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest
działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na
kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony
środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci
telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony
zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz
kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele,

4a) dochody kościelnych osób prawnych:
a) z niegospodarczej działalności statutowej; w tym zakresie kościelne osoby

prawne nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez
przepisy Ordynacji podatkowej,

b) z pozostałej działalności - w części przeznaczonej na cele: kultu religijnego,
oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz
na konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje
sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic,
adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji
przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze,

c) (skreślony),
4b) dochody spółek, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są kościelne

osoby prawne - w części przeznaczonej na cele wymienione w pkt 4a lit. b),
4c) (skreślony),
4d) dochody jednostek organizacyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej - w części

przeznaczonej na cele statutowe; w tym zakresie jednostki te nie mają obowiązku
prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej,

4e) dochody podatników z działalności pozarolniczej, w tym z działów specjalnych
produkcji rolnej - w części przeznaczonej na działalność rolniczą, o której mowa w
art. 2 ust. 2, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w razie rozpoczęcia
działalności - w pierwszym podatkowym roku tej działalności udział przychodów z
działalności rolniczej, ustalonych zgodnie z art. 12-14, powiększonych o wartość
zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów
pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, stanowił co najmniej 60%
przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności,

4f) (uchylony),
4g) dochody związków jednostek samorządu terytorialnego - w części przeznaczonej dla

tych jednostek,
4h-4j) (uchylone),
4k) dochody banku prowadzącego kasę mieszkaniową, stanowiące równowartość

dochodu uzyskanego przez tę kasę z tytułów określonych w odrębnych przepisach -



- 17 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

w części przeznaczonej wyłącznie na realizację wymienionych w tych przepisach
celów kasy mieszkaniowej,

4l) (skreślony),
4ł-4o) (uchylone),
4p) dochody Narodowego Funduszu Zdrowia w części przeznaczonej na cele statutowe,
4r) (uchylony),
4s) (uchylony),
4t) (uchylony),
4u) dochody Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, o którym

mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników - w części przeznaczonej
na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej,

4w) (uchylony),
4x-4z) (uchylone),

5) dochody spółek, których udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie organizacje
działające na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, a których celem
statutowym jest działalność wymieniona w pkt 4 - w części przeznaczonej na te cele
oraz przekazanej na rzecz tych organizacji,

[5a) dochody klubów sportowych, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o
kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.), przeznaczone i
wydatkowane w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na szkolenie i
współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików,
juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23 roku życia, w części
niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów,]

<5a) dochody klubów sportowych, o których mowa w ustawie z dnia 20 maja 2010 r.
o sporcie (Dz. U. Nr …, poz. …), przeznaczone i wydatkowane w roku
podatkowym lub w roku po nim następującym na szkolenie i współzawodnictwo
sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów
młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23. roku życia,>

UWAGA: pkt 6-53 pominięte
1a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody

na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:
1) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów

przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego,
piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu
powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub
dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak
dochody jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych, w rozumieniu odrębnych
przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu
elektronicznego,

1a) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub
wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach
określonych w art. 17a-17k,

2) dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż
wymienione w tych przepisach.
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[1b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody
na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód
jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym
przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków
niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.]

<1b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających
dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie,
jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele
określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na
opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem
ust. 1 pkt 5a.>

1c. Przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w:
1) przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach,
2) przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję

organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki
pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów,

3) samorządowych zakładach budżetowych oraz jednostkach organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego
od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb
publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i
kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz
transportu zbiorowego.

1d. Przy ustalaniu udziału, o którym mowa w ust. 1 pkt 4e, w kwocie przychodów
osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności nie uwzględnia się przychodów
uzyskanych:

1) w związku z regulowaniem zobowiązań wobec Agencji Nieruchomości Rolnych
wierzytelnościami nabytymi od wierzycieli tej Agencji,

2) ze sprzedaży produktów produkcji rolniczej nabytych przez spółdzielnie zajmujące
się produkcją rolną od członków tych spółdzielni - w części odpowiadającej cenie
nabycia tych produktów.

1e. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody
na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie stosuje się również w
przypadku lokowania dochodów poprzez nabycie:

1) wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. obligacji Skarbu Państwa lub bonów
skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
po dniu 1 stycznia 1997 r.,

2) papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów
finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104,
poz. 708 i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2009 r. Nr 165, poz. 1316), o ile nabycie takie
nastąpiło w ramach zarządzania portfelem, o którym mowa w art. 75 tej ustawy,
również w przypadku gdy zarządzanie portfelem odbywa się na podstawie umowy z
towarzystwem funduszy inwestycyjnych, które wykonuje tę działalność na podstawie
art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, pod
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warunkiem zdeponowania tych papierów wartościowych lub instrumentów
finansowych na odrębnym rachunku prowadzonym przez uprawniony podmiot w
rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

3) jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.
1546).

1f. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1e, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczany
i wydatkowany, bez względu na termin, na cele określone w ust. 1.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje
wydatków, które mogą być uznane za poniesione na cele szkoły w rozumieniu ust. 1 pkt
7.

3. (uchylony).
4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu

dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.
5. W razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, podatnik traci prawo do

zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia
podatkowego.

6. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, podatnik jest obowiązany do
zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu, w odniesieniu do którego utracił
prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tę kwotę - w
rozliczeniu zaliczki za wybrany okres wpłaty zaliczek, o którym mowa w art. 25, w
którym utracił to prawo, a gdy utrata prawa nastąpi w ostatnim okresie wpłaty zaliczek
danego roku podatkowego - w zeznaniu rocznym.

7. Zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 42, nie podlegają środki stanowiące zwrot
wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego lub przedsięwzięcia będącego
przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera prywatnego lub
za jego pośrednictwem oraz środki przeznaczone na nabycie udziałów lub akcji w spółce
handlowej.

8. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 45, ma zastosowanie, jeżeli dochody
przeznaczone na cele szkoły zostaną wydatkowane na:

1) zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń
niezbędnych do prowadzenia szkoły,

2) organizowanie wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części stanowiącej
wynagrodzenie personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało ono pokryte
przez rodziców lub prawnych opiekunów uczniów.

9. Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 49, uznaje się wydatki na:
1) zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych,
2) szkolenie członków grupy producentów rolnych.

10. Przepisy ust. 1b, 1e i 1f nie mają zastosowania do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1
pkt 49.
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Art. 25.
1. Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1b, 2a, 3-6a oraz art. 21 i 22, są obowiązani wpłacać na

rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy
podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą
zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

1a. Zaliczki miesięczne, o których mowa w ust. 1, za okres od pierwszego do
przedostatniego miesiąca roku podatkowego podatnik uiszcza w terminie do dnia 20
każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem ust. 2a. Zaliczka za ostatni
miesiąc jest uiszczana w wysokości zaliczki za miesiąc poprzedni do 20 dnia ostatniego
miesiąca roku podatkowego; ostateczne rozliczenie podatku za rok podatkowy następuje
w terminie ustalonym do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego
(poniesionej straty) za ten rok.

1b. Podatnicy rozpoczynający działalność, w pierwszym roku podatkowym, z zastrzeżeniem
ust. 1c, oraz mali podatnicy, mogą wpłacać zaliczki kwartalne w wysokości różnicy
pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego
a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały. Przez kwartał rozumie się kwartał
roku kalendarzowego.

1c. Zaliczki kwartalne za okres od pierwszego do przedostatniego kwartału roku
podatkowego podatnicy, o których mowa w ust. 1b, uiszczają w terminie do dnia 20
każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka, z
zastrzeżeniem ust. 2a. Zaliczka za ostatni kwartał jest uiszczana w wysokości zaliczki za
kwartał poprzedni do 20 dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego; ostateczne
rozliczenie podatku za rok podatkowy następuje w terminie ustalonym do złożenia
zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (poniesionej straty) za ten rok.

1d. Do podatników rozpoczynających działalność, którzy zamierzają wpłacać zaliczki
kwartalne, o których mowa w ust. 1b, przepisy art. 16k ust. 11 stosuje się odpowiednio.

1e. Podatnicy, którzy wybrali kwartalne wpłaty zaliczek, o których mowa w ust. 1b, mają
obowiązek w terminie do dnia 20 drugiego miesiąca roku podatkowego zawiadomić w
formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1e, dotyczy lat następnych, chyba że podatnik w
terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi w formie pisemnej
właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnych wpłat zaliczek.

2a. Podatnicy uzyskujący w roku podatkowym przychody z działalności rolniczej, określone
w art. 2 ust. 2, oraz z innych źródeł, u których w roku poprzedzającym rok podatkowy
udział przychodów z działalności rolniczej w ogólnej kwocie przychodów, ustalony
zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4e, wynosił co najmniej 50 %, mogą wpłacać zaliczki, o
których mowa w ust. 1-1c, począwszy od dnia 20 października każdego roku.

3. Przepis ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3a, nie ma zastosowania do podatników, których
dochody w całości są wolne od podatku, z wyjątkiem podatników, o których mowa w art.
17 ust. 1, przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym
przepisie.

3a. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania także do podatników wymienionych w art. 17 ust. 1
pkt 4a lit. a).

[4. Jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uprzednio zadeklarowali, że
przeznaczą dochód na cele określone w tych przepisach i dochód ten wydatkowali na inne
cele - podatek od tego dochodu, bez wezwania, wpłaca się do 20 dnia miesiąca
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następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku; przepis ten stosuje się również
do dochodów za lata poprzedzające rok podatkowy, zadeklarowanych i
niewydatkowanych w tych latach na cele określone w art. 17 ust. 1b.]

<4. Jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uprzednio zadeklarowali, że
przeznaczą dochód na cele określone w tych przepisach i dochód ten wydatkowali
na inne cele albo na cele określone w tych przepisach, ale po terminie w nich
określonym – podatek od tego dochodu, bez wezwania, wpłaca się do 20. dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku lub w którym
upłynął termin do dokonania wydatku; przepis ten stosuje się również do dochodów
za lata poprzedzające rok podatkowy, zadeklarowanych i niewydatkowanych w tych
latach na cele określone w art. 17 ust. 1b, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 pkt 5a.>

<4a. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku likwidacji podatnika w okresie
uprawniającym do skorzystania ze zwolnienia.>

UWAGA: ust. 5-17 pominięte

USTAWA z dnia 29 grudnia 1992 r. O RADIOFONII I TELEWIZJI (Dz. U. z 2004 r. Nr

253, poz. 2531, z późn. zm.)

Art. 1.
1. Zadaniem radiofonii i telewizji jest:

1) dostarczanie informacji;
2) udostępnianie dóbr kultury i sztuki;
[3) ułatwianie korzystania z oświaty i dorobku nauki;]
<3) ułatwianie korzystania z oświaty, sportu i dorobku nauki;>

3a) upowszechnianie edukacji obywatelskiej;
4) dostarczanie rozrywki;
5) popieranie krajowej twórczości audiowizualnej.

2. Odbiór programów krajowych i zagranicznych przeznaczonych przez nadawców do
powszechnego odbioru jest wolny, z zachowaniem warunków określonych przepisami
prawa.

Art. 21.
1. Publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując, na zasadach

określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom,
zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury,
rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i
niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu.

1a. Do zadań publicznej radiofonii i telewizji, wynikających z realizacji misji, o której mowa
w ust. 1, należy w szczególności:
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1) tworzenie i rozpowszechnianie programów ogólnokrajowych, programów
regionalnych, programów dla odbiorców za granicą w języku polskim i innych
językach oraz innych programów realizujących demokratyczne, społeczne i
kulturalne potrzeby społeczności lokalnych;

2) tworzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych, na których
rozpowszechnianie uzyskano koncesję;

3) budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych i
telewizyjnych;

4) rozpowszechnianie przekazów tekstowych;
5) prowadzenie prac nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania

programów radiowych i telewizyjnych;
6) prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej związanej z

twórczością audiowizualną, w tym eksportu i importu;
[7) popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności

oświatowej;]
<7) popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności

oświatowej i działalności w zakresie sportu;>
8) upowszechnianie wiedzy o języku polskim;

8a) uwzględnianie potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności
posługującej się językiem regionalnym, w tym emitowanie programów
informacyjnych w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku
regionalnym;

9) tworzenie i udostępnianie programów edukacyjnych na użytek środowisk
polonijnych oraz Polaków zamieszkałych za granicą.

2. Programy publicznej radiofonii i telewizji powinny:
1) kierować się odpowiedzialnością za słowo i dbać o dobre imię publicznej radiofonii i

telewizji;
2) rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą;
3) sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się

opinii publicznej;
4) umożliwiać obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym

poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie
prawa do kontroli i krytyki społecznej;

5) służyć rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem
polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego;

6) respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne
zasady etyki;

7) służyć umacnianiu rodziny,
7a) służyć kształtowaniu postaw prozdrowotnych;
<7b) służyć propagowaniu i upowszechnianiu sportu;>

8) służyć zwalczaniu patologii społecznych;
9) (uchylony).
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USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. O GOSPODARCE KOMUNALNEJ (Dz. U. z 1997 r.

Nr 9, poz. 43, z późn. zm.)

Art. 10.
1. Poza sferą użyteczności publicznej gmina może tworzyć spółki prawa handlowego i

przystępować do nich, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
1) istnieją nie zaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym,
2) występujące w gminie bezrobocie w znacznym stopniu wpływa ujemnie na poziom

życia wspólnoty samorządowej, a zastosowanie innych działań i wynikających z
obowiązujących przepisów środków prawnych nie doprowadziło do aktywizacji
gospodarczej, a w szczególności do znacznego ożywienia rynku lokalnego lub
trwałego ograniczenia bezrobocia.

2. Poza sferą użyteczności publicznej gmina może tworzyć spółki prawa handlowego i
przystępować do nich również wówczas, jeżeli zbycie składnika mienia komunalnego
mogącego stanowić wkład niepieniężny gminy do spółki albo też rozporządzenie nim w
inny sposób spowoduje dla gminy poważną stratę majątkową.

[3. Ograniczenia, dotyczące tworzenia spółek prawa handlowego i przystępowania przez
gminę do nich, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mają zastosowania do posiadania przez
gminę akcji lub udziałów spółek zajmujących się czynnościami bankowymi,
ubezpieczeniowymi oraz działalnością doradczą, promocyjną, edukacyjną i wydawniczą
na rzecz samorządu terytorialnego, a także innych spółek ważnych dla rozwoju gminy.]

<3. Ograniczenia dotyczące tworzenia spółek prawa handlowego i przystępowania
przez gminę do nich, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mają zastosowania do
posiadania przez gminę akcji lub udziałów spółek zajmujących się czynnościami
bankowymi, ubezpieczeniowymi oraz działalnością doradczą, promocyjną,
edukacyjną i wydawniczą na rzecz samorządu terytorialnego, a także innych spółek
ważnych dla rozwoju gminy, w tym klubów sportowych działających w formie
spółki kapitałowej.>

4. Poza sferą użyteczności publicznej województwo może tworzyć spółki prawa
handlowego na zasadach i w formach określonych w ustawie o samorządzie
województwa.

USTAWA z dnia 25 czerwca 1997 r. O ŚWIADKU KORONNYM (Dz. U. z 2007 r. Nr 36,

poz. 232 oraz z 2009 r. Nr 178, poz. 1375)

Art. 1.
1. Przepisy ustawy stosuje się w sprawach o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

popełnione w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
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[2. Przepisy ustawy stosuje się także w sprawach o przestępstwo określone w art. 228 § 1 i
3-6, art. 229 § 1 i 3-5, art. 230 § 1, art. 230a § 1, art. 231 § 1 i 2, art. 250a § 1 i 2, art.
258, art. 296a § 1, 2 i 4 oraz w art. 296b § 1 i 2 Kodeksu karnego.]

<2. Przepisy ustawy stosuje się także w sprawach o przestępstwa określone w:
1) art. 228 § 1 i 3–6, art. 229 § 1 i 3–5, art. 230 § 1, art. 230a § 1, art. 231 § 1 i 2, art.

250a § 1 i 2, art. 258 oraz art. 296a § 1, 2 i 4 Kodeksu karnego;
2) art. 46 ust. 1, 2 i 4, art. 47 oraz art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 r.

o sporcie (Dz. U. Nr ..., poz. ...).>

USTAWA z dnia 4 września 1997 r. O DZIAŁACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (Dz. U.

z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.)

Art. 5.
Ustala się następujące działy:

1) administracja publiczna;
1a) budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa;

2) budżet;
3) finanse publiczne;
4) gospodarka;
5) gospodarka morska;
6) gospodarka wodna;
7) instytucje finansowe;

7a) informatyzacja;
8) członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
9) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;

[10) kultura fizyczna i sport;]
<10) kultura fizyczna;>
11) łączność;
12) (uchylony);
13) nauka;
14) obrona narodowa;
15) oświata i wychowanie;
16) praca;
17) rolnictwo;
18) rozwój wsi;
18a) rozwój regionalny;
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18b) rynki rolne;
18c) rybołówstwo;
19) Skarb Państwa;
20) sprawiedliwość;
21) szkolnictwo wyższe;
22) transport;
22a) turystyka;
23) środowisko;
23a) sprawy rodziny;
24) sprawy wewnętrzne;
25) wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne;
26) zabezpieczenie społeczne;
27) sprawy zagraniczne;
28) zdrowie.

[Art. 15.
Dział kultura fizyczna i sport obejmuje sprawy:

1) kultury fizycznej;
2) rekreacji i rehabilitacji ruchowej;
3) sportu dzieci i młodzieży;
4) sportu kwalifikowanego;
5) sportu osób niepełnosprawnych.]

<Art. 15.
Dział kultura fizyczna obejmuje sprawy:

1) sportu;
2) wychowania fizycznego;
3) rehabilitacji ruchowej.>

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS KARNY (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn.

zm.)

[Art. 296b.
§ 1. Kto, organizując profesjonalne zawody sportowe lub w nich uczestnicząc, przyjmuje

korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę w zamian za nieuczciwe zachowanie,
mogące mieć wpływ na wynik tych zawodów,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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§ 2. Tej samej karze podlega, kto w wypadkach określonych w § 1 udziela albo obiecuje
udzielić korzyści majątkowej lub osobistej.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 2 albo w § 3 w związku z § 2,
jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte, a sprawca
zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie
istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.]

USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. O BRONI I AMUNICJI (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525,

z późn. zm.)

Art. 10a.
1. Na wniosek osoby posiadającej pozwolenie na broń palną właściwy organ Policji wydaje

Europejską kartę broni palnej.
2. Europejską kartę broni palnej wydaje się na okres do 5 lat.
3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, ważność Europejskiej karty broni palnej

może być przedłużona na kolejny okres.
4. W przypadku cofnięcia pozwolenia na broń Europejska karta broni palnej traci ważność i

podlega zwrotowi organowi, który ją wydał.
5. W Europejskiej karcie broni palnej zamieszcza się informacje o:

1) tożsamości osoby posiadającej broń palną, w tym:
a) nazwisko i imię,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) adres miejsca stałego pobytu;

2) danych identyfikacyjnych broni palnej wraz ze wskazaniem kategorii broni palnej,
określonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 8 pkt 1;

3) okresie ważności Europejskiej karty broni palnej;
4) celu lub warunkach pozwolenia, o których mowa w art. 10 ust. 3 i 4;
5) utracie broni palnej;
6) państwach członkowskich Unii Europejskiej, na których terytorium posiadanie broni

palnej, określonej w Europejskiej karcie broni palnej, jest zakazane albo możliwe na
podstawie pozwolenia.

6. Europejska karta broni palnej może zawierać także informacje o:
1) przewozie przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozie z zagranicy i

wywozie za granicę broni palnej oraz zaświadczeniach i zgodach, o których mowa w
art. 34, art. 37 ust. 1 i art. 38, jak również wpisy właściwych władz innych państw



- 27 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Unii Europejskiej dotyczące zezwoleń na wwóz na terytorium tych państw lub
przewóz przez ich terytorium broni palnej;

2) warunkach przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozu z
zagranicy i wywozu za granicę broni palnej.

7. Wpisów do Europejskiej karty broni palnej dokonuje właściwy organ Policji, a w
wyznaczonym do tego miejscu i zakresie - właściwe władze innych państw
członkowskich Unii Europejskiej.

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) rodzaje broni palnej odpowiadające kategoriom broni palnej określonym w

przepisach o kontroli nabywania i posiadania broni, wydanych przez właściwy organ
międzynarodowy, uwzględniając klasyfikację określoną w tych przepisach;

2) wzór Europejskiej karty broni palnej, spełniający wymogi, o których mowa w ust. 5
i 6.

<Art. 10b.
1. Uprawianie sportów o charakterze strzeleckim wymaga posiadania odpowiednich

kwalifikacji potwierdzonych stosownym dokumentem oraz przestrzegania zasad
bezpieczeństwa obowiązujących w tych sportach.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, wydaje, po przeprowadzeniu egzaminu, polski
związek sportowy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o sporcie (Dz.
U. Nr …, poz. …). Za przeprowadzenie egzaminu pobiera się opłatę w wysokości
400 zł; opłata stanowi dochód właściwego polskiego związku sportowego.

3. Dokument, o którym mowa w ust. 1, potwierdza posiadanie kwalifikacji niezbędnych
do ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych.>

USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. O BEZPIECZEŃSTWIE MORSKIM (Dz. U. z 2006 r.

Nr 99, poz. 693, z późn. zm.)

Art. 7.
1. W celu zapewnienia spełniania przez statek wymagań, o których mowa w art. 6, statek

podlega inspekcjom przeprowadzanym przez organy inspekcyjne w zakresie, terminach i
trybie określonych w ustawie, ratyfikowanych umowach międzynarodowych oraz
przepisach ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.).

2. Organami inspekcyjnymi, o których mowa w ust. 1, są dyrektorzy urzędów morskich, a za
granicą również konsulowie, z zastrzeżeniem ust. 5 i ust. 6.

3. (uchylony).
[4. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może powierzyć, w drodze

rozporządzenia, niektóre zadania organu inspekcyjnego w stosunku do statków
sportowych o długości kadłuba do 24 m polskiemu związkowi sportowemu, o którym
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mowa w art. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155,
poz. 1298 oraz z 2006 r. Nr 64, poz. 448), kierując się względami uproszczenia procedur
i specjalistycznym charakterem zadań realizowanych przez polskie związki sportowe.]

<4. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może powierzyć, w drodze
rozporządzenia, niektóre zadania organu inspekcyjnego w stosunku do statków
sportowych o długości kadłuba do 24 m polskiemu związkowi sportowemu, o
którym mowa w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr …, poz. …),
kierując się względami uproszczenia procedur i specjalistycznym charakterem
zadań realizowanych przez polskie związki sportowe.>

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może określić, w drodze rozporządzenia,
organy inspekcyjne dla jednostek pływających Straży Granicznej i Policji, rodzaje
przeglądów i inspekcji oraz tryb ich dokonywania, a także rodzaje i wzory dokumentów
bezpieczeństwa jednostek pływających, uwzględniając specyficzny charakter zadań
wykonywanych przez te jednostki pływające.

6. Minister Obrony Narodowej może określić, w drodze rozporządzenia, organy
inspekcyjne, o których mowa w ust. 2 i ust. 5, dla jednostek pływających Marynarki
Wojennej oraz rodzaje przeglądów i inspekcji, a także tryb ich dokonywania, biorąc pod
uwagę specyfikę i charakter zadań realizowanych przez te jednostki.

7. Organy, o których mowa w ust. 2 oraz określone na podstawie ust. 5 i 6, mogą powierzyć
dokonanie określonych przeglądów lub czynności inspekcyjnych wyznaczonym w tym
celu osobom lub uznanej przez Komisję Europejską instytucji klasyfikacyjnej.

USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. O ŻEGLUDZE ŚRÓDLĄDOWEJ (Dz. U. z 2006 r. Nr

123, poz. 857, z późn. zm.)

Art. 1.
1. Ustawa reguluje sprawy związane z uprawianiem żeglugi na wodach śródlądowych

uznanych za żeglowne na podstawie przepisów Prawa wodnego, zwanych dalej
"śródlądowymi drogami wodnymi".

2. Ustawa określa:
1) organy administracji żeglugi śródlądowej i ich kompetencje;
2) warunki uprawiania żeglugi;
3) zasady prowadzenia rejestru administracyjnego i wykonywania pomiaru statków;
4) wymagania bezpieczeństwa żeglugi;
5) zasady klasyfikacji i utrzymania śródlądowych dróg wodnych;

5a) zasady prowadzenia zharmonizowanego systemu usług informacji rzecznej;
6) zasady wykonywania pilotażu;
7) postępowanie w razie wypadku żeglugowego;
8) przepisy karne.
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[3. Przepisy ustawy stosuje się także do statków służących do przewozów
międzybrzegowych, zarobkowego przewozu osób lub ładunków, zarobkowego połowu
ryb, wykonywania robót technicznych lub eksploatacji złóż kruszywa na innych wodach
śródlądowych niż określone w ust. 1.]

<3. Przepisy ustawy stosuje się także do statków służących do przewozów
międzybrzegowych, zarobkowego przewozu osób lub ładunków, uprawiania sportu
lub rekreacji, zarobkowego połowu ryb, wykonywania robót technicznych lub
eksploatacji złóż kruszywa na innych wodach śródlądowych niż określone w ust. 1.>

Art. 19.
1. Rejestr prowadzi dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej właściwy dla portu macierzystego

statku, z zastrzeżeniem ust. 2.
[2. Rejestr statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji prowadzi

właściwy polski związek sportowy, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 oraz z 2006 r. Nr 64, poz. 448).]

<2. Rejestr statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji prowadzi
właściwy polski związek sportowy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 maja 2010 r.
o sporcie (Dz. U. Nr …, poz. …).>

3. Wpis do rejestru następuje na podstawie pisemnego wniosku. Do złożenia wniosku o wpis
statku do rejestru jest obowiązany armator niezwłocznie po wybudowaniu lub nabyciu
statku w kraju albo po przybyciu statku do kraju w przypadku nabycia go za granicą.

[Art. 24a.
Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu określi, w drodze rozporządzenia, tryb
rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, wzory ksiąg
rejestrowych i dokumentów rejestracyjnych.]

<Art. 24a.
Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, tryb rejestracji statków
używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, wzory ksiąg rejestrowych i
dokumentów rejestracyjnych, mając na uwadze potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa
żeglugi.>

Art. 37.
1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz stanowisk na statkach w zależności od rodzajów statków i dróg wodnych,
2) minimalny skład załogi w zależności od czasu pracy statku,
3) rodzaje i wzory patentów i świadectw, o których mowa w art. 35 ust. 2, oraz tryb ich

uzyskiwania,
4) czas praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej, z uwzględnieniem art. 36

ust. 1 pkt 3,
5) zakres wymagań egzaminacyjnych niezbędnych do uzyskania patentów i świadectw,
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6) liczbę, skład i regulamin działania komisji egzaminacyjnych, a także warunki
wynagradzania członków komisji egzaminacyjnych,

kierując się względami bezpieczeństwa żeglugi i międzynarodowymi wymaganiami w
tym zakresie.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, warunki
zdrowotne wymagane od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej, ze
szczególnym uwzględnieniem:

1) stanów chorobowych i ułomności uniemożliwiających wykonywanie określonej
pracy;

2) trybu uznawania osób za zdolne albo niezdolne do wykonywania określonej pracy;
3) trybu wydawania świadectwa zdrowia.

<Art. 37a.
1. Prowadzenie statków przeznaczonych do uprawiania sportu lub rekreacji, zwane

dalej „uprawianiem turystyki wodnej”, wymaga:
1) posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa;
2) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej.

2. Przepisy ust. 1 dotyczą statków przeznaczonych do uprawiania sportu lub rekreacji:
1) o napędzie żaglowym (jachtów żaglowych), które mogą być wyposażone

w pomocniczy napęd mechaniczny;
2) o napędzie mechanicznym (jachtów motorowych), w tym także skuterów

wodnych, łodzi pneumatycznych i poduszkowców;
3) o napędzie innym niż żaglowy lub mechaniczny.

3. Uprawianie turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5
m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW wymaga posiadania dokumentu
kwalifikacyjnego wydanego przez właściwy polski związek sportowy.

4. Nie wymaga posiadania dokumentu kwalifikacyjnego uprawianie turystyki wodnej
na jachtach motorowych o mocy silnika do 75 kW i o długości kadłuba do 13 m,
których prędkość maksymalna ograniczona jest konstrukcyjnie do 15 km/h.
W przypadku jachtów przeznaczonych do najmu, uprawianie turystyki wodnej
wymaga odbycia przez prowadzącego jacht szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na
wodzie. Wymóg ten nie dotyczy osób posiadających kwalifikacje z zakresu żeglugi
morskiej lub śródlądowej określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.

5. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób
i tryb przeprowadzania szkolenia, o którym mowa w ust. 4, wzór dokumentu
potwierdzającego odbycie szkolenia oraz wykaz kwalifikacji z zakresu żeglugi
morskiej lub śródlądowej, których posiadanie zwalnia z obowiązku odbycia
szkolenia, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi.

6. Osoba, która uzyskała uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej w innym
państwie, może uprawiać turystykę wodną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w zakresie posiadanych uprawnień potwierdzonych stosownym dokumentem.

7. Dokument, o którym mowa w ust. 3, określający uprawnienia do prowadzenia
określonej wielkości jachtów żaglowych albo motorowych na określonych wodach
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wydaje właściwy polski związek sportowy osobom posiadającym odpowiednią
wiedzę i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz spełniającym inne wymagania
określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 14.

8. Jeżeli do uzyskania dokumentu, o którym mowa w ust. 3, niezbędne jest zdanie
egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z
zakresu żeglarstwa, egzamin ten przeprowadza właściwy polski związek sportowy.

9. Za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 8, oraz za czynności związane
z wydaniem dokumentu, o którym mowa w ust. 3, pobiera się opłatę, która stanowi
dochód właściwego polskiego związku sportowego.

10. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 9, nie może być wyższa niż:
1) 500 zł – za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 8,
2) 50 zł – za wydanie dokumentu, o którym mowa w ust. 3

– przy czym opłaty dla uczniów i studentów w wieku do 26 lat podlegają obniżeniu o
70%.

11. Właściwy polski związek sportowy prowadzi ewidencję wydanych dokumentów, o
których mowa w ust. 3, oraz gromadzi dokumentację będącą podstawą do wydania
tych dokumentów.

12. Szkolenia w zakresie uprawiania turystyki wodnej prowadzą instruktorzy
organizacji żeglarskich według systemu szkolenia danej organizacji, zatwierdzonego
przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. System szkolenia powinien
uwzględniać zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania uprawnień
określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 14.

13. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe warunki zachowania bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki
wodnej, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi.

14. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia:
1) wymagania niezbędne do uzyskania dokumentów potwierdzających posiadanie

uprawnień, w szczególności dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu
żeglarstwa, oraz odpowiadający im zakres uprawnień do prowadzenia jachtów
żaglowych albo motorowych,

2) sposób i tryb przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w ust. 8,
3) wzory dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień

– biorąc pod uwagę bezpieczeństwo żeglugi;
4) wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 8, oraz za

czynności związane z wydaniem dokumentu, o którym mowa w ust. 3, biorąc
pod uwagę zakres uprawnień uzyskiwanych po zdaniu egzaminu, koszty
poniesione przez właściwy polski związek sportowy oraz warunki wskazane
w ust. 10.>
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USTAWA z dnia 16 marca 2001 r. O BIURZE OCHRONY RZĄDU (Dz. U. z 2004 r. Nr

163, poz. 1712, z późn. zm.)

Art. 29.
1. Funkcjonariusz podlega corocznemu opiniowaniu służbowemu.
2. Przełożony funkcjonariusza może wydać opinię służbową o funkcjonariuszu także w

innym terminie niż określony w ust. 1, jednakże nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy
od wydania poprzedniej opinii.

3. W wydanej opinii służbowej przełożony zamieszcza ogólną ocenę o opiniowanym
funkcjonariuszu wyrażoną w skali od 1 do 6 (niedostateczna, mierna, dostateczna, dobra,
bardzo dobra, wzorowa).

4. Przełożony jest obowiązany zapoznać funkcjonariusza z wydaną o nim opinią służbową w
ciągu 30 dni od dnia jej sporządzenia.

5. W przypadku gdy niemożliwe jest zapoznanie funkcjonariusza z opinią służbową w
terminie, o którym mowa w ust. 4, termin ten biegnie od dnia ustania przeszkody.

6. Funkcjonariuszowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej o nim opinii
służbowej do wyższego przełożonego w terminie 14 dni od dnia zapoznania się z opinią.

7. Od opinii wydanej przez Szefa BOR przysługuje funkcjonariuszowi odwołanie do
ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

8. Opinia służbowa wydana wskutek odwołania, w trybie określonym w ust. 6 i 7, jest
ostateczna.

9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe warunki i tryb opiniowania służbowego funkcjonariuszy, zapoznania się ich
z opinią służbową oraz przypadki, w których zapoznanie się nie jest możliwe w terminie,
o którym mowa w ust. 4, a także tryb wnoszenia i rozpatrywania odwołań od opinii
służbowych.

<Art. 29a.
1. Funkcjonariusz jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą

wykonywanie przez niego zadań służbowych, w szczególności poprzez uczestnictwo
w zajęciach z wychowania fizycznego oraz zajęciach sportowych.

2. Sprawność fizyczną, o której mowa w ust. 1, ocenia się na podstawie wyników testu
sprawności fizycznej funkcjonariuszy.

3. Szef BOR określi, w drodze zarządzenia, zakres, szczegółowe warunki i tryb
przeprowadzania oraz szczegółowy sposób oceniania testu sprawności fizycznej
funkcjonariuszy, uwzględniając charakter służby w BOR.

4. Szef BOR może określić, w drodze zarządzenia, zadania z zakresu wychowania
fizycznego realizowane w BOR oraz formy organizacyjne wychowania fizycznego
i sposób ich finansowania, uwzględniając charakter służby w BOR.

5. Szef BOR może określić, w drodze zarządzenia, wymagania wobec osób
prowadzących zajęcia, mając na celu utrzymanie sprawności fizycznej
funkcjonariuszy zapewniającej wykonywanie przez nich zadań służbowych,
uwzględniając charakter służby w BOR.>
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USTAWA z dnia 18 września 2001 r. – KODEKS MORSKI (Dz. U. z 2009 r. Nr 217, poz.

1689)

Art. 23.
§ 1. Statek stanowiący polską własność podlega obowiązkowi wpisu do polskiego rejestru

okrętowego prowadzonego przez izbę morską właściwą dla portu macierzystego statku,
z zastrzeżeniem § 2 i 3.

§ 2. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia,
rodzaje statków stanowiących polską własność niepodlegających obowiązkowi wpisu
do rejestru okrętowego. Zwolnienie nie może dotyczyć statków uprawiających żeglugę
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

[§ 3. Statek morski stanowiący polską własność, używany wyłącznie do celów sportowych
lub rekreacyjnych, o długości kadłuba do 24 m, podlega obowiązkowi wpisu do
polskiego rejestru jachtów prowadzonego przez polski związek sportowy, o którym
mowa w art. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155,
poz. 1298, z późn. zm.).]

<§ 3. Statek morski stanowiący polską własność, używany wyłącznie do celów
sportowych lub rekreacyjnych, o długości kadłuba do 24 m, podlega obowiązkowi
wpisu do polskiego rejestru jachtów prowadzonego przez polski związek sportowy,
o którym mowa w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr …,
poz. …).>

§ 4. Statek, który nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego, a także statek w
budowie, może być wpisany do rejestru okrętowego na wniosek właściciela.

§ 5. Statek, o którym mowa w art. 73, wpisuje się do rejestru okrętowego na wniosek
właściciela lub wszystkich współwłaścicieli.

§ 6. Statek budowany w Rzeczypospolitej Polskiej może być wpisany do rejestru
okrętowego, jeżeli położona została jego stępka lub wykonana została równorzędna
praca konstrukcyjna w miejscu wodowania. Dotyczy to również statku w budowie
niestanowiącego polskiej własności. Rejestr okrętowy statku w budowie prowadzi izba
morska właściwa dla miejsca budowy statku.

USTAWA z dnia 28 października 2002 r. O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW

ZBIOROWYCH ZA CZYNY ZABRONIONE POD GROŹBĄ KARY (Dz. U. Nr 197, poz.

1661, z późn. zm.)

Art. 16.
1. Podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności na podstawie ustawy, jeżeli osoba, o której

mowa w art. 3, popełniła przestępstwo:
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1) przeciwko obrotowi gospodarczemu, określone w:
a) art. 296, art. 297-306 oraz art. 308 Kodeksu karnego,
b) art. 224-232 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.

U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.),
c) art. 38-43a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr

120, poz. 1300),
d) art. 171 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr

72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 169, poz. 1385 i 1387),

e) art. 303-305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej
(Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.),

f) art. 585-592 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych
(Dz. U. Nr 94, poz. 1037 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1117),

g) art. 33 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami,
technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa
państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
(Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315),

h) art. 36 oraz art. 37 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679 oraz z 2002 r. Nr 74, poz.
676 i Nr 117, poz. 1007),

i) art. 18a ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr
100, poz. 1081, z późn. zm.);

2) przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, określone w:
a) art. 310-314 Kodeksu karnego,
b) art. 178-180 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami

finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538),
c) art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach

hipotecznych (Dz. U. Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 107, poz. 669, z 2000 r. Nr
6, poz. 70 i Nr 60, poz. 702, z 2001 r. Nr 15, poz. 148 i Nr 39, poz. 459 oraz z
2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 153, poz. 1271),

d) art. 99-101 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539);

3) łapownictwa i płatnej protekcji, określone w:
[a) art. 228-230a, art. 250a, art. 296a i art. 296b Kodeksu karnego,]
<a) art. 228–230a, art. 250a i art. 296a Kodeksu karnego,>
b) art. 192b i art. 192c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z
późn. zm.);

<c) art. 46–48 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr ..., poz. ...).>
4)  przeciwko ochronie informacji, określone w art. 267-269b Kodeksu karnego;
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5) przeciwko wiarygodności dokumentów, określone w art. 270-273 Kodeksu karnego;
6) przeciwko mieniu, określone w art. 286 i 287 oraz w art. 291-293 Kodeksu karnego;
7) przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, określone w art. 199-200, art. 202 §

3-4b i art. 203-204 Kodeksu karnego;
8) przeciwko środowisku, określone w:

a) art. 181-184 oraz art. 186-188 Kodeksu karnego,
b) art. 34-34d ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach

chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.),
c) art. 19 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami

(Dz. U. Nr 191, poz. 1956),
d) art. 58-64 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie

zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76, poz. 811 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr
41, poz. 365),

e) art. 37b ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.
U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.);

9) przeciwko porządkowi publicznemu, określone w art. 252 i 253, art. 256-258, art.
263 oraz w art. 264 Kodeksu karnego;

10) określone w art. 23-24b ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.);

11) przeciwko własności intelektualnej, określone w art. 115-1181 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904,
z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1068);

12) o charakterze terrorystycznym lub określone w art. 165a Kodeksu karnego;
13) określone w art. 53, art. 55 ust. 1 i 3, art. 56 ust. 1 i 3, art. 57, art. 58, art. 59 ust. 1 i

2, art. 61, art. 62 ust. 1 i 2, art. 63, art. 64 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 66, poz.
469 i Nr 120, poz. 826);

14) określone w art. 124, 124a, 126, 130 i 132d ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo
farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm.);

15) określone w art. 58 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504);

16) określone w art. 45-51 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530).

2. Podmiot zbiorowy podlega również odpowiedzialności na podstawie ustawy, jeżeli osoba,
o której mowa w art. 3, popełniła przestępstwo skarbowe:

1) przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji,
określone w art. 54 § 1 i 2, art. 55 § 1 i 2, art. 56 § 1 i 2, art. 58 § 2 i 3, art. 59 § 1-3,
art. 60 § 1-3, art. 61 § 1, art. 62 § 1-4, art. 63 § 1-4, art. 64 § 1, art. 65 § 1-3, art. 66 §
1, art. 67 § 1 i 2, art. 68 § 1, art. 69 § 1-3, art. 70 § 1-4, art. 71-72, art. 73 § 1, art. 73a
§ 1 i 2, art. 74 § 1-3, art. 75 § 1 i 2, art. 76 § 1 i 2, art. 77 § 1 i 2, art. 78 § 1 i 2, art.
80 § 1-3, art. 80a § 1, art. 82 § 1 oraz art. 83 § 1 Kodeksu karnego skarbowego;

2) przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i
usługami, określone w art. 85 § 1 i 2, art. 86 § 1-3, art. 87 § 1-3, art. 88 § 1 i 2, art.
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89 § 1 i 2, art. 90 § 1 i 2, art. 91 § 1-3, art. 92 § 1 i 2, art. 93, 94 § 1 i 2 oraz art. 95 §
1 Kodeksu karnego skarbowego;

3) przeciwko obrotowi dewizowemu, określone w art. 97 § 1-3, art. 98 § 1, art. 99 § 1 i
2, art. 101 § 1, art. 102 § 1, art. 103 § 1, art. 104 § 1, art. 105 § 1, art. 106 § 1, art.
106a § 1, art. 106b § 1, art. 106c § 1, art. 106d § 1, art. 106i § 1 oraz art. 106j § 1
Kodeksu karnego skarbowego;

4) przeciwko organizacji gier hazardowych, określone w art. 107 § 1-3, art. 107a § 1,
art. 108, art. 109, art. 110 i art. 110a Kodeksu karnego skarbowego.

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O

WOLONTARIACIE (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

Art. 3.
1. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona

przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.
2. Organizacjami pozarządowymi są:

1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o
finansach publicznych,

2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku
- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z
zastrzeżeniem ust. 4.

3. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:
1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o

stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach
wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie
działalności pożytku publicznego;

2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
3) spółdzielnie socjalne;
[4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe

będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia
1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.), które:]

<4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe
będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 maja
2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr …, poz. …), które:>

- nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację
celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków,
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

3a. Przepisów art. 7 oraz art. 19b-41i nie stosuje się do spółdzielni socjalnych.
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4. Przepisów działu II nie stosuje się do:
1) partii politycznych;
2) związków zawodowych i organizacji pracodawców;
3) samorządów zawodowych;
4) (uchylony);
5) fundacji utworzonych przez partie polityczne;
6) (uchylony).

5. Przepisów rozdziału 2 działu II nie stosuje się do zlecania realizacji zadań w zakresie
opieki nad Polonią i Polakami za granicą finansowanych ze środków budżetu państwa w
części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Senatu.

6. (uchylony).

Art. 4.
1. Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6) ochrony i promocji zdrowia;
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i

zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej;

13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15) wypoczynku dzieci i młodzieży;
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
[17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;]
<17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;>
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyki i krajoznawstwa;
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20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a

także działań wspomagających rozwój demokracji;
23) ratownictwa i ochrony ludności;
24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w

kraju i za granicą;
25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy

między społeczeństwami;
27) promocji i organizacji wolontariatu;
28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i

ochrony praw dziecka;
32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w

art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.
2. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, zadania w zakresie innym niż

wymienione w ust. 1 jako należące do sfery zadań publicznych, kierując się ich
szczególną społeczną użytecznością oraz możliwością ich wykonywania przez podmioty,
o których mowa w art. 5 ust. 1, w sposób zapewniający wystarczające zaspokajanie
potrzeb społecznych.

[Art. 11c.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w przypadkach dotyczących zadań z zakresu
ochrony ludności i ratownictwa, może zlecać specjalistycznym stowarzyszeniom o zasięgu
ogólnokrajowym określonym w art. 55 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej,
jednostkom ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380), oraz
Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego
konkursu ofert. Przepisy art. 43, art. 47 oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych stosuje się odpowiednio.]

<Art. 11c.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w przypadkach dotyczących zadań z
zakresu ochrony ludności i ratownictwa, może zlecać specjalistycznym stowarzyszeniom
o zasięgu ogólnokrajowym określonym w art. 40 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o
sporcie, jednostkom ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 6 i 7
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178,
poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353), oraz Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi
realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert. Przepisy art. 43,
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art. 47 oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się
odpowiednio.>

USTAWA z dnia 11 września 2003 r. O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZY

ZAWODOWYCH (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z późn. zm.)

Art. 50a.
[1. Żołnierz zawodowy jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą

wykonywanie przez niego zadań służbowych.]
<1. Żołnierz zawodowy jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą

wykonywanie przez niego zadań służbowych przez uczestnictwo w zorganizowanych
zajęciach z wychowania fizycznego.>

<1a. Zorganizowane zajęcia w zakresie wychowania fizycznego mogą prowadzić osoby
posiadające kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego, trenera lub
instruktora sportu.>

2. Żołnierz zawodowy jest poddawany raz w roku sprawdzianowi sprawności fizycznej.
3. Żołnierz zawodowy może być zwolniony ze sprawdzianu sprawności fizycznej w danym

roku kalendarzowym z przyczyn służbowych lub zdrowotnych, a kobieta żołnierz
zawodowy jest zwalniana również w okresie ciąży lub karmienia dziecka piersią.

4. Sprawność fizyczną żołnierza zawodowego ocenia się na podstawie ćwiczeń
zróżnicowanych ze względu na płeć, grupy wiekowe oraz jednostki wojskowe i
zajmowane stanowiska służbowe, a także posiadanej przez żołnierza kategorii zdolności
fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej.

5. Na podstawie przeprowadzonego sprawdzianu wystawia się żołnierzowi zawodowemu
ocenę sprawności fizycznej wyrażoną w skali od 5 do 2 (bardzo dobra, dobra, dostateczna
i niedostateczna).

6. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej;
2) zakres ćwiczeń zróżnicowany ze względu na płeć, grupy wiekowe oraz jednostki

wojskowe i zajmowane stanowiska służbowe, a także posiadaną przez żołnierza
kategorię zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej;

3) tryb zwalniania ze sprawdzianu sprawności fizycznej w danym roku kalendarzowym
oraz dokumenty wymagane w tych sprawach;

4) sposób dokumentowania niemożności przystąpienia do sprawdzianu sprawności
fizycznej;

5) sposób dokumentowania otrzymanych przez żołnierzy ocen oraz nieprzystąpienia do
tego sprawdzianu z przyczyn innych niż określone w ust. 3.

7. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 6, powinno uwzględniać terminy
przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej, opis prawidłowości wykonywanych
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ćwiczeń oraz kryteria oceniania żołnierzy zawodowych w czasie sprawdzianu, z
zachowaniem jawności i obiektywizmu.

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. O DOCHODACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526)

Art. 42.
1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa na

dofinansowanie zadań własnych objętych kontraktem wojewódzkim, o którym mowa w
przepisach o rozwoju regionalnym.

2. Oprócz dotacji, o których mowa w ust. 1, jednostki samorządu terytorialnego mogą
otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych:

1) (uchylony);
2) z zakresu zadań inwestycyjnych szkół i placówek oświatowych;
3) związanych z inicjatywami wspierania edukacji na obszarach wiejskich, w tym na

stypendia i pomoc materialną dla młodzieży wiejskiej;
4) związanych z wdrażaniem reformy systemu oświaty, wyrównywaniem szans

edukacyjnych oraz zapewnianiem kształcenia praktycznego;
5) realizowanych w celu zagospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa przejętych

od wojsk Federacji Rosyjskiej i przekazanych jednostce samorządu terytorialnego na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu
nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U. Nr
79, poz. 363, z późn. zm.);

5a) związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu, w
szczególności wśród dzieci i młodzieży a także sportu osób niepełnosprawnych;

5b) w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych;
6) o których mowa w odrębnych przepisach - na zasadach w nich określonych.

3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 2,
mogą być udzielane do wysokości 50 % planowanych wydatków jednostki samorządu
terytorialnego na realizację danego zadania, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

4. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego, która otrzymała dotację określoną w ust. 2 pkt
2, nie przeznaczyła w danym roku budżetowym na realizację zadania objętego
dofinansowaniem, środków własnych w wysokości co najmniej 50 % planowanych
wydatków na jego realizację, jest obowiązana zwrócić kwotę dotacji w wysokości
ustalonej jako różnica między kwotą otrzymanej dotacji a wysokością wydatków
poniesionych ze środków własnych.

5. Rozliczenie i zwrot dotacji z budżetu państwa, o której mowa w ust. 2 pkt 2, następuje na
zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.
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6. Podziału środków, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, na poszczególne jednostki
samorządu terytorialnego dokonuje, po uzgodnieniu z wojewodami, minister właściwy do
spraw oświaty i wychowania.

[7. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu dokonuje podziału środków, o
których mowa w ust. 2 pkt 5a, oraz przekazuje je jednostkom samorządu terytorialnego.

8. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu określi, w drodze rozporządzenia,
zakres zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 5a, objętych dofinansowaniem z budżetu
państwa oraz sposób i tryb udzielania dotacji na te zadania, uwzględniając w
szczególności znaczenie i charakter zadań związanych z budową i remontami obiektów
sportowych oraz rozwijaniem sportu przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży a także
sportu osób niepełnosprawnych.]

<7. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej dokonuje podziału środków,
o których mowa w ust. 2 pkt 5a, oraz przekazuje je jednostkom samorządu
terytorialnego.

8. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia,
zakres zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 5a, objętych dofinansowaniem z budżetu
państwa oraz sposób i tryb udzielania dotacji na te zadania, uwzględniając
w szczególności znaczenie i charakter zadań związanych z budową i remontami
obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu przede wszystkim wśród dzieci
i młodzieży, a także sportu osób niepełnosprawnych.>

9. Minister właściwy do spraw administracji publicznej dokonuje podziału środków, o
których mowa w ust. 2 pkt 5b.

10. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb udzielania
dotacji z budżetu państwa na zadania, o których mowa w ust. 2 pkt 5b, uwzględniając
konieczność efektywnego wykorzystania oraz rozliczenia przez jednostki samorządu
terytorialnego otrzymanych w formie dotacji środków budżetowych oraz zabezpieczenie
przez te jednostki udziału własnych środków w planowanych inwestycjach, a także
zachowanie dyscypliny finansów publicznych.

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027,

z późn. zm.)

Art. 27.
1. Świadczenia na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego

wykrywania chorób obejmują:
1) propagowanie zachowań prozdrowotnych, w szczególności poprzez zachęcanie do

indywidualnej odpowiedzialności za własne zdrowie;
2) wczesną, wielospecjalistyczną i kompleksową opiekę nad dzieckiem zagrożonym

niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym;
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3) profilaktyczne badania lekarskie w celu wczesnego rozpoznania chorób, ze
szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia oraz chorób nowotworowych;

4) promocję zdrowia i profilaktykę, w tym profilaktykę stomatologiczną obejmującą
dzieci i młodzież do ukończenia 19. roku życia;

5) prowadzenie badań profilaktycznych obejmujących kobiety w ciąży, w tym badań
prenatalnych zalecanych w grupach ryzyka i u kobiet powyżej 40. roku życia oraz
profilaktyki stomatologicznej;

6) profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i
wychowania;

7) wykonywanie szczepień ochronnych;
[8) wykonywanie badań z zakresu medycyny sportowej obejmujących dzieci i młodzież

do ukończenia 21. roku życia uprawiających sport amatorski oraz zawodników
pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.]

<8) wykonywanie badań z zakresu medycyny sportowej obejmujących dzieci
i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23.
rokiem życia, którzy nie otrzymują wynagrodzenia w związku z uprawianiem
sportu.>

2. (uchylony).
3. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw

oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, Naczelnej Rady
Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych, określi, w drodze rozporządzenia, organizację profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą objętymi obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem
nauki oraz kształcącymi się w szkołach ponadgimnazjalnych do ich ukończenia, a także
zakres informacji przekazywanych wojewodzie o świadczeniodawcach sprawujących
profilaktyczną opiekę nad tymi osobami, uwzględniając profilaktykę stomatologiczną i
promocję zdrowia, a w przypadku dzieci i młodzieży kształcącej się w szkołach -
profilaktykę w środowisku nauczania.

[4. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
kultury fizycznej i sportu, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu i Naczelnej Rady
Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, tryb orzekania o zdolności do uprawiania
określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz
przez zawodników między 21. a 23. rokiem życia, uwzględniając potrzebę szczególnej
ochrony zdrowia dzieci i młodzieży.]

<4. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw kultury fizycznej, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu i Naczelnej Rady
Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, tryb orzekania o zdolności do
uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz
przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, uwzględniając potrzebę
szczególnej ochrony zdrowia dzieci i młodzieży.>
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USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. – PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Dz. U. Nr

164, poz. 1365, z późn. zm.)

Art. 160.
1. Organizację i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta określa

regulamin studiów.
1a. Regulamin studiów określa także warunki i tryb uczestniczenia wybitnie uzdolnionych

uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z
uzdolnieniami oraz zasady zaliczania tych zajęć.

<1b. W zakresie ustalonym regulaminem studiów uczelnie prowadzące studia
stacjonarne są obowiązane do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.>

2. Studia w uczelni są prowadzone według planów studiów i programów nauczania.
3. Warunki odpłatności za studia określa umowa zawarta między uczelnią a studentem w

formie pisemnej.

Art. 181.
1. Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie może otrzymywać student, który uzyskał za

rok studiów wysoką średnią ocen lub osiągnął wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

2. Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może być przyznane studentowi szczególnie
wyróżniającemu się w nauce oraz posiadającemu osiągnięcia naukowe, a stypendium
ministra za wybitne osiągnięcia sportowe studentowi, który osiągnął wysoki wynik
sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i zaliczył kolejny rok
studiów.

3. O przyznanie stypendiów, o których mowa w ust. 1 i 2, student może ubiegać się nie
wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

4. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, stypendium ministra za
osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe może
ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w
ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone
odpowiednio w ust. 1 i 2 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

[5. Student może otrzymywać stypendium za wyniki w sporcie, o którym mowa w art. 173
ust. 1 pkt 3, albo stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe, o którym mowa w
art. 173 ust. 1 pkt 5, albo stypendium przyznawane na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z
dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn.
zm.).]

<5. Student może otrzymywać stypendium za wyniki w sporcie, o którym mowa
w art. 173 ust. 1 pkt 3, albo stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe,
o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 5, albo stypendium przyznawane na podstawie
art. 31 ust. 1 lub art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr …,
poz. …).>
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6. Student w roku akademickim może otrzymywać stypendium za wyniki w nauce, o którym
mowa w art. 173 ust. 1 pkt 3, albo stypendium ministra, o którym mowa w art. 173 ust. 1
pkt 4.

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. O CENTRALNYM BIURZE ANTYKORUPCYJNYM

(Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.)

Art. 2.
1. Do zadań CBA, w zakresie właściwości określonej w art. 1 ust. 1, należy:

1) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw przeciwko:
a) działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, określonych

w art. 228-231 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, a także o
którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
(Dz. U. Nr 106, poz. 679, z późn. zm.),

[b) wymiarowi sprawiedliwości, określonym w art. 233, wyborom i referendum,
określonym w art. 250a, porządkowi publicznemu, określonym w art. 258,
wiarygodności dokumentów, określonych w art. 270-273, mieniu, określonym w
art. 286, obrotowi gospodarczemu, określonych w art. 296-297 i 299, obrotowi
pieniędzmi i papierami wartościowymi, określonym w art. 310 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny, a także o których mowa w art. 585-592 ustawy
z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.
1037, z późn. zm.) oraz określonych w art. 179-183 ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538), jeżeli
pozostają w związku z korupcją lub działalnością godzącą w interesy
ekonomiczne państwa,]

<b) wymiarowi sprawiedliwości, określonych w art. 233, wyborom i
referendum, określonych w art. 250a, porządkowi publicznemu,
określonych w art. 258, wiarygodności dokumentów, określonych w art.
270–273, mieniu, określonych w art. 286, obrotowi gospodarczemu,
określonych w art. 296, 296a, 297 i 299, obrotowi pieniędzmi i papierami
wartościowymi, określonych w art. 310 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  –
Kodeks karny, zasadom rywalizacji sportowej, określonych w art. 46–48
ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr ..., poz. ...), a także
przestępstw, o których mowa w art. 585–592 ustawy z dnia 15 września
2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.)
oraz określonych w art. 179–183 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), jeżeli
pozostają w związku z korupcją lub działalnością godzącą w interesy
ekonomiczne państwa,>
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c) finansowaniu partii politycznych, określonych w art. 49d i 49f ustawy z dnia 27
czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z
późn. zm.), jeżeli pozostają w związku z korupcją,

d) obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji i subwencji,
określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny
skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z późn. zm.), jeżeli pozostają w związku z
korupcją lub działalnością godzącą w interesy ekonomiczne państwa

- oraz ściganie ich sprawców;
2) ujawnianie i przeciwdziałanie przypadkom nieprzestrzegania przepisów ustawy z

dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje publiczne;

3) dokumentowanie podstaw i inicjowanie realizacji przepisów ustawy z dnia 21
czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa
lub innych państwowych osób prawnych (Dz. U. Nr 44, poz. 255, z późn. zm.);

4) ujawnianie przypadków nieprzestrzegania określonych przepisami prawa procedur
podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie: prywatyzacji i komercjalizacji,
wsparcia finansowego, udzielania zamówień publicznych, rozporządzania mieniem
jednostek lub przedsiębiorców, o których mowa w art. 1 ust. 4 oraz przyznawania
koncesji, zezwoleń, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulg, preferencji,
kontyngentów, plafonów, poręczeń i gwarancji kredytowych;

5) kontrola prawidłowości i prawdziwości oświadczeń majątkowych lub oświadczeń o
prowadzeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne, o których
mowa w art. 115 § 19 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, składanych
na podstawie odrębnych przepisów;

6) prowadzenie działalności analitycznej dotyczącej zjawisk występujących w obszarze
właściwości CBA oraz przedstawianie w tym zakresie informacji Prezesowi Rady
Ministrów, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmowi oraz Senatowi.

2. CBA współdziała w zakresie swojej właściwości z organizacjami międzynarodowymi na
podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów.

3. CBA może prowadzić postępowanie przygotowawcze obejmując wszystkie czyny
ujawnione w jego przebiegu, jeżeli pozostają w związku podmiotowym lub
przedmiotowym z czynem stanowiącym podstawę jego wszczęcia.

4. Działalność CBA poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej może być prowadzona w
związku z jego działalnością na terytorium państwa wyłącznie w zakresie realizacji zadań
określonych w ust. 1 pkt 1.



- 46 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

USTAWA z dnia 18 października 2006 r. O UJAWNIANIU INFORMACJI O

DOKUMENTACH ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA Z LAT 1944–1990

ORAZ TREŚCI TYCH DOKUMENTÓW (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.)

Art. 8.
Właściwym organem do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego jest w stosunku do osób
kandydujących na funkcję publiczną, o której mowa w art. 4:

1) pkt 1 i 2 - Państwowa Komisja Wyborcza;
2) pkt 3:

a) w stosunku do osoby desygnowanej na stanowisko Prezesa Rady Ministrów -
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,

b) w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które
powołuje lub mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezes Rady
Ministrów - powołujący lub mianujący,

c) w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które
powołuje, wybiera lub mianuje Sejm, Prezydium Sejmu, Sejm i Senat lub
Marszałek Sejmu - Marszałek Sejmu,

d) w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które
powołuje lub mianuje Senat lub Marszałek Senatu - Marszałek Senatu,

e) w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które
powołuje lub mianuje organ inny niż wymienione w lit. b-d - organ powołujący
lub mianujący;

3) pkt 4 - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
4) pkt 5 - Prezes Narodowego Banku Polskiego;
5) pkt 6 - właściwy organ wybierający lub powołujący;
6) pkt 7 - minister właściwy do spraw zdrowia;
7) pkt 8 - Prezes Rady Ministrów;
8) pkt 9 - minister właściwy do spraw rozwoju wsi;
9) pkt 10 - właściwy organ powołujący, wyznaczający lub delegujący;

10) pkt 11 - minister właściwy do spraw zagranicznych;
11) pkt 12 - właściwy organ powołujący lub mianujący;
12) pkt 13:

a) w stosunku do kandydata na funkcję prezesa sądu powszechnego oraz prezesa
sądu wojskowego - Minister Sprawiedliwości,

b) w stosunku do kandydata na funkcję prezesa wojewódzkiego sądu
administracyjnego - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego;

13) pkt 14:
a) w stosunku do kandydata na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego

lub sędziego Trybunału Stanu - Marszałek Sejmu,
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b) w stosunku do osoby niebędącej sędzią, ubiegającej się o stanowisko sędziego
Sądu Najwyższego - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego,

c) w stosunku do osoby niebędącej sędzią, ubiegającej się o stanowisko sędziego
sądu administracyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa,

d) w stosunku do kandydata na stanowisko sędziego sądu powszechnego lub
wojskowego - Krajowa Rada Sądownictwa,

e) w stosunku do kandydata na stanowisko prokuratorskie - Prokurator Generalny;
14) pkt 15 - Prokurator Generalny;
15) pkt 16 - Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;
16) pkt 17 - w stosunku do osoby ubiegającej się o funkcję organu lub członka organu

jednostki samorządu terytorialnego oraz członka organu jednostki pomocniczej
jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy,
pochodzącego z wyborów powszechnych - właściwa komisja wyborcza; w stosunku
do pozostałych osób - właściwy wojewoda;

17) pkt 18 - minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego;
18) pkt 19 - minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, a w stosunku do członków rad

nadzorczych jednostek publicznej radiofonii i telewizji - właściwy organ
powołujący;

19) pkt 20 - właściwy organ koncesyjny;
20) pkt 21:

a) w stosunku do członka zarządu lub rady nadzorczej wydawcy, wspólnika spółki
osobowej będącej wydawcą lub osoby fizycznej będącej wydawcą w rozumieniu
ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe - właściwy organ
rejestracyjny,

b) (utraciła moc);
21) pkt 22 - Prezes Najwyższej Izby Kontroli;
22) pkt 23 - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego;
23) pkt 24:

a) lit. a - odpowiednio właściwy minister lub kierownik urzędu,
b) lit. b - właściwy wojewoda;

24) pkt 25 - właściwy organ powołujący;
25) pkt 26 - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego;
26) pkt 27 - Prezes Narodowego Banku Polskiego;
27) pkt 28 - Prezes Instytutu Pamięci Narodowej;
28) pkt 29 - minister właściwy do spraw zdrowia;
29) pkt 30 - Prezes Rady Ministrów;
30) pkt 31 - minister właściwy do spraw rozwoju wsi;
31) pkt 32 - właściwy organ powołujący;
32) pkt 33 - Prezes Rady Ministrów;
33) pkt 34 - w stosunku do kandydata na prezesa regionalnej izby obrachunkowej -

Prezes Rady Ministrów; w stosunku do kandydata na członka kolegium regionalnej
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izby obrachunkowej, a także naczelnika wydziału lub inspektora do spraw kontroli w
regionalnej izbie obrachunkowej - prezes tej izby;

34) pkt 35 - minister właściwy do spraw łączności;
35) pkt 36 - Prezes Rady Ministrów;
36) pkt 37 - właściwy organ założycielski;
37) pkt 38 i 39 - minister właściwy do spraw Skarbu Państwa;
38) pkt 40 - właściwy wojewoda;
39) pkt 41 i 42 - minister właściwy do spraw Skarbu Państwa;
40) pkt 43 - właściwy wojewoda;
41) pkt 44 - właściwy rektor lub kierownik jednostki zatrudniającej;
42) pkt 45 - właściwy kurator oświaty;
43) pkt 46 - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania;
44) pkt 47:

a) w stosunku do osoby ubiegającej się o wpis na listę adwokatów lub radców
prawnych - właściwa okręgowa rada adwokacka lub okręgowa izba radców
prawnych,

b) w stosunku do osoby ubiegającej się o powołanie do wykonywania zawodu
notariusza - Minister Sprawiedliwości;

45) pkt 48 - Minister Sprawiedliwości;
46) pkt 49 - Krajowa Rada Biegłych Rewidentów;
47) pkt 50 - Krajowa Rada Doradców Podatkowych;
48) pkt 51 - kierownik jednostki sektora finansów publicznych;
49) (utracił moc);
[50) pkt 53 - minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu;]
51) pkt 54 - minister właściwy do spraw nauki;
51) pkt 54 - Minister Obrony Narodowej.

USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. O ORGANIZACJI HODOWLI I ROZRODZIE

ZWIERZĄT GOSPODARSKICH (Dz. U. Nr 133, poz. 921, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz

z 2009 r. Nr 223, poz. 1775)

Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) zwierzęta gospodarskie:
a) koniowate - zwierzęta gatunków: koń (Equus caballus) i osioł (Equus asinus),
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b) bydło - zwierzęta gatunków: bydło domowe (Bos taurus) i bawoły (Bubalus
bubalus),

c) jeleniowate - zwierzęta z gatunków: jeleń szlachetny (Cervus elaphus), jeleń sika
(Cervus nippon) i daniel (Dama dama) utrzymywane w warunkach fermowych
w celu pozyskania mięsa lub skór, jeżeli pochodzą z chowu lub hodowli
zamkniętej, o których mowa w przepisach prawa łowieckiego, albo chowu lub
hodowli fermowej,

d) drób,
e) świnie (Sus scrofa),
f) owce (Ovis aries),
g) kozy (Capra hircus),
h) pszczołę miodną (Apis mellifera),
i) zwierzęta futerkowe;

2) drób - ptaki gatunków: kura (Gallus gallus), kaczka (Anas platyrhynchos), kaczka
piżmowa (Cairina moschata), gęś (Anser anser), gęś garbonosa (Anser cygnoides),
indyk (Meleagris gallopavo), przepiórka japońska (Coturnix japonica), perlica
(Numida meleagris) oraz utrzymywany w warunkach fermowych struś (Struthio
camelus);

3) zwierzęta futerkowe - lisa pospolitego (Vulpes vulpes), lisa polarnego (Alopex
lagopus), norkę amerykańską (Mustela vison), tchórza (Mustela putorius), jenota
(Nyctereutes procyonoides), nutrię (Myocastor coypus), szynszylę (Chinchilla
lanigera) i królika (Oryctolagus cuniculus), utrzymywanych w celu produkcji
surowca dla przemysłu futrzarskiego, mięsnego i włókienniczego;

4) hodowla zwierząt - zespół zabiegów zmierzających do poprawienia założeń
dziedzicznych (genotypu) zwierząt gospodarskich, w zakres których wchodzi ocena
wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt gospodarskich, selekcja i dobór
osobników do kojarzenia prowadzony w warunkach prawidłowego chowu;

5) prawodawstwo zootechniczne - przepisy Unii Europejskiej dotyczące hodowli
zwierząt i rozrodu zwierząt gospodarskich, a także przepisy wdrażające lub
wykonujące te przepisy;

6) hodowca - osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, prowadzącą hodowlę zwierząt i ich dokumentację hodowlaną;

7) dokumentacja hodowlana - zbiór dokumentów zawierających informacje o
zwierzęciu gospodarskim, jego przodkach i potomstwie, stadzie lub rodzie, w
szczególności zawierający dane o ich wartości użytkowej i hodowlanej;

8) program hodowlany - program określający cele i metody prowadzenia hodowli
zwierząt;

9) wartość użytkowa - wymierną cechę lub zespół cech zwierzęcia gospodarskiego o
znaczeniu gospodarczym;

10) wartość hodowlana - uwarunkowaną genetycznie zdolność zwierzęcia
gospodarskiego do przekazywania określonej cechy lub cech potomstwu;

11) zwierzę hodowlane - zwierzę gospodarskie, które spełnia jeden z następujących
warunków:



- 50 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

a) zostało wpisane, zarejestrowane lub kwalifikuje się do wpisu lub rejestracji w
księdze hodowlanej lub rejestrze,

b) jego rodzice i dziadkowie zostali wpisani do księgi hodowlanej lub
zarejestrowani w tej księdze lub rejestrze tej samej rasy lub ras, lub linii
hodowlanej,

c) jego wykorzystanie jest przewidziane w programie hodowlanym prowadzonym
dla danej księgi hodowlanej lub rejestru;

12) zwierzę hodowlane czystorasowe - zwierzę gospodarskie pochodzące co najmniej od
dwóch pokoleń przodków wpisanych do księgi hodowlanej danej rasy lub linii, które
spełnia wymagania wpisu do księgi hodowlanej, a w przypadku koniowatych -
zwierzę pochodzące co najmniej od dwóch pokoleń przodków wpisanych do księgi
hodowlanej danej rasy lub ras biorących udział w doskonaleniu tej rasy, które spełnia
wymagania wpisu do księgi hodowlanej;

13) księga hodowlana - książkę, kartotekę lub informatyczny nośnik danych, do których
są wpisywane, a w przypadku koniowatych, w których są również rejestrowane,
zwierzęta hodowlane oraz informacje o ich hodowcach, właścicielach, pochodzeniu
oraz wynikach oceny wartości użytkowej lub hodowlanej, prowadzone przez:

a) związek hodowców lub inny podmiot, które zostały uznane przez ministra
właściwego do spraw rolnictwa, lub

b) związek hodowców lub inny podmiot, które uzyskały zgodę ministra
właściwego do spraw rolnictwa;

14) rasa - populację zwierząt gospodarskich w obrębie gatunku o wspólnym
pochodzeniu, charakteryzujących się przekazywaniem potomstwu określonego
zespołu cech;

15) ród lub linia hodowlana - populację zwierząt gospodarskich, uzyskaną w wyniku
hodowli tych zwierząt w obrębie rasy, selekcjonowaną w określonym kierunku;

16) stado zwierząt futerkowych - grupę zwierząt futerkowych tego samego gatunku,
utrzymywaną wspólnie w celu pozyskania potomstwa;

17) krzyżowanie - kojarzenie zwierząt gospodarskich genetycznie odmiennych, różnych
ras, odmian lub linii;

18) mieszaniec - wpisane do rejestru zwierzę gospodarskie będące produktem planowego
krzyżowania zwierząt gospodarskich:

a) różnych ras lub linii, lub
b) będących produktem krzyżowania, lub
c) czystorasowych i zwierząt gospodarskich będących produktem krzyżowania;

19) rejestr - książkę, kartotekę lub informatyczny nośnik danych, do których są
wpisywane zwierzęta gospodarskie oraz informacje o ich hodowcach, właścicielach,
pochodzeniu oraz wynikach oceny wartości użytkowej lub hodowlanej, prowadzone
przez:

a) związek hodowców lub inny podmiot, które zostały uznane przez ministra
właściwego do spraw rolnictwa, lub

b) związek hodowców lub inny podmiot, które uzyskały zgodę ministra
właściwego do spraw rolnictwa;
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20) rozród - kontrolowane rozmnażanie zwierząt gospodarskich;
21) reproduktor - przydatnego do rozrodu samca, dla którego jest prowadzona

dokumentacja hodowlana;
22) materiał biologiczny - nasienie reproduktorów, komórki jajowe i zarodki

przeznaczone do wykorzystania w rozmnażaniu zwierząt gospodarskich;
23) rasa zagrożona - populację zwierząt gospodarskich danej rasy, której niska lub

malejąca liczebność stwarza zagrożenie jej wyginięcia;
24) zasoby genetyczne - wszystkie populacje (gatunki, rasy, odmiany, rody lub linie

hodowlane) zwierząt gospodarskich oraz materiał biologiczny pochodzący od tych
zwierząt, które ze względów użytkowych, naukowych czy kulturowych mają lub
mogą mieć znaczenie dla człowieka;

[25) zawody konne - każde konne współzawodnictwo, łącznie z różnymi formami
wyścigów konnych, dyscyplinami sportu konnego, wystawami i pokazami;]

<25) zawody konne – każde konne współzawodnictwo, łącznie z różnymi formami
wyścigów konnych, sportami konnymi, wystawami i pokazami;>

26) handel - swobodny obrót między państwami członkowskimi Unii Europejskiej
zwierzętami hodowlanymi, materiałem biologicznym i jajami wylęgowymi,
pochodzącymi z państw członkowskich Unii Europejskiej, oraz zwierzętami
hodowlanymi, materiałem biologicznym i jajami wylęgowymi, pochodzącymi z
państw niebędących członkami Unii Europejskiej, które znajdują się w obrocie w
państwach członkowskich Unii Europejskiej;

27) kontrola zootechniczna - kontrolę fizyczną lub kontrolę dokumentacji w odniesieniu
do bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych, zmierzające bezpośrednio lub pośrednio
do poprawienia jakości hodowli zwierząt.

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. O PRZYGOTOWANIU FINAŁOWEGO TURNIEJU

MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 26,

poz. 133)

Art. 6.
[Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu przedstawia sprawozdanie z realizacji
przedsięwzięć Euro 2012:]
<Minister właściwy do spraw kultury fizycznej przedstawia sprawozdanie z realizacji
przedsięwzięć Euro 2012:>

1) Radzie Ministrów dwa razy w roku, do dnia 31 stycznia i 31 lipca;
2) Sejmowi raz w roku, do dnia 30 marca każdego roku.
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Art. 7.
1. W celu przygotowania i wykonania przedsięwzięć Euro 2012 Skarb Państwa tworzy

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwane dalej "spółkami celowymi".
1a. Spółka celowa może być tworzona również w celu koordynacji i kontroli

przygotowywania lub wykonywania przedsięwzięć Euro 2012 oraz innych przygotowań
do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

[2. Oświadczenie woli o utworzeniu spółki celowej i objęciu udziału albo udziałów w tej
spółce składa w imieniu Skarbu Państwa minister właściwy do spraw kultury fizycznej i
sportu, w formie aktu notarialnego.]

<2. Oświadczenie woli o utworzeniu spółki celowej i objęciu udziału albo udziałów
w tej spółce składa w imieniu Skarbu Państwa minister właściwy do spraw kultury
fizycznej, w formie aktu notarialnego.>

3. Kapitał zakładowy spółki celowej wynosi co najmniej 2.000.000 zł.
4. W przypadku gdy udziały w spółce celowej są pokrywane wkładami pieniężnymi i

niepieniężnymi, wkład pieniężny wynosi co najmniej 1.000.000 zł.
[5. Udział albo udziały w spółce celowej mogą być zbywane lub obciążane przez Skarb

Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu,
za zgodą Rady Ministrów, po zrealizowaniu wszystkich przedsięwzięć Euro 2012
powierzonych spółce celowej, w umowie, o której mowa w art. 17 ust. 1.]

<5. Udział albo udziały w spółce celowej mogą być zbywane lub obciążane przez Skarb
Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, za
zgodą Rady Ministrów, po zrealizowaniu wszystkich przedsięwzięć Euro 2012
powierzonych spółce celowej, w umowie, o której mowa w art. 17 ust. 1.>

6. Spółki celowe, o których mowa w ust. 1, mogą być tworzone na zasadach wynikających z
ustawy również przez województwo śląskie oraz miasta gospodarzy EURO 2012:

1) Gdańsk;
2) Kraków;
3) Poznań;
4) m.st. Warszawa;
5) Wrocław.

7. Do spółek, o których mowa w ust. 6, przepisy ustawy stosuje się odpowiednio.

Art. 8.
[1. Uprawnienia ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa określone w przepisach

ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących
Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.) w stosunku do spółki celowej
wykonuje wyłącznie minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu.]

<1. Uprawnienia ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa określone
w przepisach ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień
przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.)
w stosunku do spółki celowej wykonuje wyłącznie minister właściwy do spraw
kultury fizycznej.>
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2. W stosunku do spółki celowej utworzonej przez miasta, o których mowa w art. 7 ust. 6,
uprawnienia, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyłącznie prezydent miasta.

3. W stosunku do spółki celowej utworzonej przez województwo śląskie uprawnienia, o
których mowa w ust. 1, wykonuje wyłącznie zarząd województwa śląskiego.

Art. 11.
1. Skarb Państwa może rozwiązać spółkę celową:

1) po zrealizowaniu wszystkich przedsięwzięć Euro 2012 powierzonych spółce celowej
w umowie, o której mowa w art. 17 ust. 1, albo

2) w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania, w całości lub części,
przedsięwzięć Euro 2012 powierzonych spółce celowej w umowie, o której mowa w
art. 17 ust. 1.

[2. Oświadczenie woli o rozwiązaniu spółki celowej składa w imieniu Skarbu Państwa
minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu w formie aktu notarialnego.
Oświadczenie woli o rozwiązaniu spółki celowej zastępuje uchwałę zgromadzenia
wspólników o rozwiązaniu spółki.]

<2. Oświadczenie woli o rozwiązaniu spółki celowej składa w imieniu Skarbu Państwa
minister właściwy do spraw kultury fizycznej w formie aktu notarialnego.
Oświadczenie woli o rozwiązaniu spółki celowej zastępuje uchwałę zgromadzenia
wspólników o rozwiązaniu spółki.>

3. Spółki celowej nie rozwiązuje się, jeżeli Skarb Państwa albo podmiot, o którym mowa w
art. 7 ust. 6, powierzył spółce celowej przez siebie utworzonej zarządzanie obiektami
budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro 2012.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki powierzania spółce celowej,
utworzonej przez Skarb Państwa, zarządzania obiektami budowlanymi powstałymi w
wyniku realizacji przedsięwzięć Euro 2012, w sposób zapewniający należyte
wykorzystanie tych obiektów, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy
publicznej.

[Art. 12.
W razie zbycia przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw
kultury fizycznej i sportu, całego udziału albo wszystkich udziałów w spółce celowej, do spółki
celowej nie stosuje się przepisów ustawy.]

<Art. 12.
W razie zbycia przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do
spraw kultury fizycznej, całego udziału albo wszystkich udziałów w spółce celowej, do
spółki celowej nie stosuje się przepisów ustawy.>

Art. 13.
1. Przedmiotem działalności spółek celowych jest:

1) przygotowywanie lub wykonywanie przedsięwzięć Euro 2012 albo
2) koordynowanie i kontrola przedsięwzięć Euro 2012 oraz innych przygotowań do

finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
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2. Przedmiotem działalności spółek celowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest w
szczególności zastępcze wykonywanie zadań inwestora i zadań nadzoru inwestorskiego
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006
r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), a ponadto:

1) pozyskiwanie i przygotowywanie dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o
wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, o pozwoleniu na budowę oraz innych pozwoleń,
uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami do przygotowania lub
wykonania przedsięwzięć Euro 2012;

2) występowanie z wnioskami o wydanie decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii, o
których mowa w pkt 1, oraz uczestniczenie w odpowiednich postępowaniach;

3) nabywanie własności lub innych praw do nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
lub jednostek samorządu terytorialnego, niezbędnych do przygotowania i wykonania
przedsięwzięć Euro 2012 oraz uczestniczenie w postępowaniach związanych z
wywłaszczeniem nieruchomości i innych postępowaniach dotyczących tych
nieruchomości;

4) dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami w celu przygotowania lub
wykonania przedsięwzięć Euro 2012;

5) zawieranie i nadzorowanie wykonywania umów na dostawy, usługi i roboty
budowlane niezbędne do przygotowania lub wykonania przedsięwzięć Euro 2012;

6) wykonywanie innych czynności związanych bezpośrednio z przygotowaniem lub
wykonaniem przedsięwzięć Euro 2012, wynikających z odrębnych przepisów albo z
umowy, o której mowa w art. 17 ust. 1.

3. Przedmiotem działalności spółek celowych utworzonych przez podmioty, o których
mowa w art. 7 ust. 6, może być również wykonywanie zadań inwestora.

4. Przedmiotem działalności spółki celowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest w
szczególności:

1) opracowanie:
a) zasad współpracy i wymiany informacji pomiędzy podmiotami realizującymi

przygotowania do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012,

b) projektów harmonogramów działań związanych z przygotowaniami do
finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,

c) zasad polityki informacyjnej dotyczącej realizacji przygotowań do finałowego
turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012;

2) koordynowanie działań podmiotów realizujących przygotowania do finałowego
turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz współpracy
tych podmiotów z instytucjami lub podmiotami odpowiedzialnymi za realizację
przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012 oraz z Unią Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA);

3) kontrola:
a) stanu przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej

UEFA EURO 2012,
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b) wykonywania przedsięwzięć Euro 2012;
[4) przedstawianie sprawozdań z przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 ministrowi właściwemu do spraw kultury
fizycznej i sportu oraz Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA);]

<4) przedstawianie sprawozdań z przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 ministrowi właściwemu do spraw
kultury fizycznej oraz Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA);>

5) inicjowanie i realizacja działań zmierzających do poprawy efektywności
przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012;

6) doradztwo i szkolenie podmiotów realizujących przygotowania do finałowego
turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

5. Podmioty uczestniczące w przygotowaniu lub wykonywaniu przedsięwzięć Euro 2012 lub
w innych przygotowaniach do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA EURO 2012 mają obowiązek na żądanie spółki celowej, o której mowa w ust. 1
pkt 2, przedstawić dokumenty i informacje związane z ich działalnością dotyczącą EURO
2012, z zachowaniem przepisów dotyczących informacji prawnie chronionych.

Art. 17.
[1. Powierzenie spółce celowej zadań związanych z przygotowaniem lub wykonywaniem

albo koordynowaniem i kontrolą przedsięwzięć Euro 2012 oraz innych przygotowań do
finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 następuje w
drodze umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej i
sportu a spółką celową.]

<1. Powierzenie spółce celowej zadań związanych z przygotowaniem lub
wykonywaniem albo koordynowaniem i kontrolą przedsięwzięć Euro 2012 oraz
innych przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA EURO 2012 następuje w drodze umowy zawartej pomiędzy ministrem
właściwym do spraw kultury fizycznej a spółką celową.>

2. Zadania związane z przygotowaniem lub wykonaniem przedsięwzięć Euro 2012 może
powierzyć spółce celowej, w drodze umowy, również:

1) jednostka samorządu terytorialnego;
2) inny organ administracji rządowej niż określony w ust. 1 reprezentujący Skarb

Państwa;
3) przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie transportu

publicznego.
3. Zadania określone w art. 13 i wymienione w umowie, o której mowa w ust. 1, spółka

celowa utworzona przez Skarb Państwa wykonuje w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa
albo przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie transportu
publicznego w zależności od podmiotu, z którym zawarła tę umowę.

3a. Zadania określone w art. 13 i wymienione w umowie, o której mowa w ust. 1, spółka
celowa utworzona przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 6, wykonuje w imieniu i
na rzecz tego podmiotu lub w imieniu i na rzecz spółki.
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4. Do powierzenia spółce celowej zadań związanych z przygotowaniem lub wykonaniem
przedsięwzięć Euro 2012 określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 4
ust. 1 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).

5. Umowy, o których mowa w ust. 1 i 2, sporządza się w formie pisemnej. Projekty umów, o
których mowa w ust. 1 i 2, opracowuje spółka celowa.

Art. 18.
1. W umowie, w której powierzono spółce celowej zadania związane z przygotowaniem lub

wykonaniem przedsięwzięć Euro 2012, określa się w szczególności:
1) przedsięwzięcia Euro 2012 powierzone spółce celowej do przygotowania lub

wykonania oraz zakres czynności wykonywanych przez spółkę, a także zakres praw i
obowiązków spółki celowej z tym związanych;

2) sposób sprawowania kontroli wykonania zadań powierzonych spółce celowej;
3) harmonogram przygotowania lub wykonania przedsięwzięć Euro 2012 powierzonych

spółce celowej;
4) założenia przedsięwzięć Euro 2012 powierzonych spółce celowej;
5) ostateczny termin wykonania zadań powierzonych spółce celowej, z uwzględnieniem

zdarzeń nadzwyczajnych;
6) łączną wartość publicznych środków finansowych przewidzianych na przygotowanie

i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012 powierzonych spółce celowej, z podaniem
warunków, terminów i sposobów ich przekazywania wykonawcom dostaw, usług i
robót budowlanych niezbędnych do przygotowania i wykonania tych przedsięwzięć;

7) zakres czynności, jakie spółka celowa może powierzyć, w drodze umowy, do
wykonania właściwym przedsiębiorcom i warunki tego powierzenia;

8) opis nieruchomości i innych rzeczy przeznaczonych do wykonania zadań objętych
przedsięwzięciami Euro 2012 i powierzonych spółce celowej;

9) warunki korzystania przez spółkę celową ze stanowiących własność Skarbu Państwa
albo jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości i innych rzeczy koniecznych
do przygotowania lub wykonania przedsięwzięć Euro 2012;

10) sposób zwrotu nieruchomości i innych rzeczy wykorzystanych i niewykorzystanych
na przygotowanie lub wykonanie przedsięwzięć Euro 2012 oraz dokumentacji
dotyczącej przygotowania lub wykonania tych przedsięwzięć po wykonaniu zadań
powierzonych spółce celowej;

11) wysokość, terminy i warunki wypłacania spółce celowej wynagrodzenia oraz
warunki jego zwiększenia i zmniejszenia;

12) zasady odpowiedzialności stron w razie niewykonania w całości lub części albo
nienależytego wykonania umowy;

13) warunki i sposób zmiany i rozwiązania umowy;
14) zasady wzajemnych rozliczeń w razie rozwiązania umowy;
15) postanowienia dotyczące kontroli wewnętrznej.

2. W umowie, o której mowa w ust. 1, można zastrzec, że wszystkie lub niektóre umowy
zawierane z wykonawcami dostaw, usług lub robót budowlanych związanych z
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przygotowaniem lub wykonaniem przedsięwzięć Euro 2012 będą wymagały zgody
odpowiednio:

[1) Skarbu Państwa, reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw kultury
fizycznej i sportu albo inny organ administracji rządowej;]

<1) Skarbu Państwa, reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw
kultury fizycznej albo inny organ administracji rządowej;>

2) jednostki samorządu terytorialnego;
3) przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie transportu

publicznego.

[Art. 19.
Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i
sportu albo inny organ administracji rządowej, jednostka samorządu terytorialnego albo
przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie transportu publicznego
udziela spółce celowej pełnomocnictw niezbędnych do przygotowania lub wykonania zadań
powierzonych spółce celowej w umowie, o której mowa w art. 17 ust. 1.]

<Art. 19.
Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej
albo inny organ administracji rządowej, jednostka samorządu terytorialnego albo
przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie transportu publicznego
udziela spółce celowej pełnomocnictw niezbędnych do przygotowania lub wykonania
zadań powierzonych spółce celowej w umowie, o której mowa w art. 17 ust. 1.>

USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH (Dz. U.

Nr 62, poz. 504)

[Art. 2.
Przepisów ustawy nie stosuje się do nieodpłatnych imprez masowych organizowanych na
terenach zamkniętych będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych,
podporządkowanych lub nadzorowanych przez: Ministra Obrony Narodowej, Ministra
Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych: do spraw wewnętrznych, do spraw oświaty i
wychowania, do spraw szkolnictwa wyższego oraz do spraw kultury fizycznej i sportu, jeżeli
jednostki te są organizatorami imprezy masowej w rozumieniu niniejszej ustawy.]

<Art. 2.
Przepisów ustawy nie stosuje się do nieodpłatnych imprez masowych organizowanych
na terenach zamkniętych będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych
podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez: Ministra Obrony
Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych: do spraw
wewnętrznych, do spraw oświaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wyższego oraz do
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spraw kultury fizycznej, jeżeli jednostki te są organizatorami imprezy masowej
w rozumieniu niniejszej ustawy.>

Art. 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) imprezie masowej - należy przez to rozumieć imprezę masową artystyczno-
rozrywkową, masową imprezę sportową, w tym mecz piłki nożnej, o których mowa
w pkt 2-4, z wyjątkiem imprez:

a) organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach,
muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych
podobnych obiektach,

b) organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających
tymi szkołami i placówkami,

c) organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
d) sportowych organizowanych dla sportowców niepełnosprawnych,
e) sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i

nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym,
f) zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników

- jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się
ona odbyć;

2) imprezie masowej artystyczno-rozrywkowej - należy przez to rozumieć imprezę o
charakterze artystycznym lub rozrywkowym, która ma się odbyć:

a) na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie
umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba
udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z
przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony
przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000,

b) w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie
imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc
dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami
dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500;

3) masowej imprezie sportowej - należy przez to rozumieć imprezę masową mającą na
celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej,
organizowaną na:

a) stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba
udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z
przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony
przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000, a w przypadku hali sportowej
lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej - nie
mniej niż 300,

b) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba
udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1.000;



- 59 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

4) meczu piłki nożnej - należy przez to rozumieć masową imprezę sportową mającą na
celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowaną na stadionie lub w
innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora
miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami
dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000;

5) imprezie masowej podwyższonego ryzyka - należy przez to rozumieć imprezę
masową, w czasie której, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub
dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących,
istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji;

6) czasie trwania imprezy masowej - należy przez to rozumieć okres od chwili
udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej do chwili
opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu;

7) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej - należy przez to rozumieć liczbę
udostępnionych przez organizatora miejsc na stadionie, w innym obiekcie
niebędącym budynkiem, hali sportowej albo w innym budynku lub na terenie
umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, ustaloną na podstawie
przepisów prawa budowlanego i przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej;

8) instytucjach zagranicznych - należy przez to rozumieć podmioty zagraniczne i
międzynarodowe, w tym w szczególności wchodzące w ich skład narodowe punkty
informacyjne, właściwe do zapobiegania i zwalczania przejawów przemocy i
chuligaństwa w czasie masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej,
na podstawie Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w
czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w
Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 129, poz. 625) oraz decyzji
Rady 2002/348/JHA z dnia 25 kwietnia 2002 r. dotyczącej bezpieczeństwa w
związku z meczami piłki nożnej o charakterze międzynarodowym (Dz. Urz. WE L
121 z 08.05.2002, str. 1-3; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 04,
str. 237-239);

9) organizatorze - należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, przeprowadzającą imprezę
masową;

10) regulaminie obiektu (terenu) - należy przez to rozumieć przepisy wydane przez
właściciela, posiadacza, użytkownika lub zarządzającego obiektem lub terenem,
zawierające zasady wstępu na teren lub obiekt, w tym osób małoletnich, zasady
zachowania się osób obecnych w obiekcie lub na terenie i korzystania przez nie z
obiektu lub terenu oraz ze znajdujących się tam urządzeń, a także określające miejsca
nieprzeznaczone dla publiczności;

11) kierowniku do spraw bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną
przez organizatora, reprezentującą go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
uczestnikom imprezy masowej;

12) służbie informacyjnej - należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikowi
do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora, w tym spikera zawodów
sportowych;

13) służbie porządkowej - należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikowi do
spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora, legitymujące się ważną
licencją pracownika ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 lub 27 ustawy z dnia
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22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z
2006 r. Nr 104, poz. 708 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112);

14) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej - należy przez to
rozumieć wydzielony, odpowiednio oznaczony teren na otwartej przestrzeni,
spełniający warunki higieniczno-sanitarne odpowiadające wymaganiom
przewidzianym prawem oraz posiadający infrastrukturę zapewniającą bezpieczne
przeprowadzenie imprezy masowej, na którym do określenia liczby miejsc przyjmuje
się przelicznik 0,5 m2 na osobę;

[15) terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty w rozumieniu
przepisów prawa budowlanego lub teren będący w trwałym zarządzie jednostek
organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez:
Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych:
do spraw wewnętrznych, do spraw oświaty i wychowania, do spraw szkolnictwa
wyższego oraz do spraw kultury fizycznej i sportu;]

<15) terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty w rozumieniu
przepisów prawa budowlanego lub teren będący w trwałym zarządzie jednostek
organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez:
Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów
właściwych: do spraw wewnętrznych, do spraw oświaty i wychowania, do spraw
szkolnictwa wyższego oraz do spraw kultury fizycznej;>

16) zabezpieczeniu imprezy masowej - należy przez to rozumieć ogół skoordynowanych
przedsięwzięć podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
publicznego w związku z imprezą masową;

17) zakazie zagranicznym - należy przez to rozumieć zakaz stadionowy, nałożony przez
uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informację przekazano
Komendantowi Głównemu Policji;

18) zezwoleniu - należy przez to rozumieć zezwolenie na przeprowadzenie imprezy
masowej wydane, w drodze decyzji, przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta
właściwych ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej;

19) dokumencie potwierdzającym tożsamość - należy przez to rozumieć dowód osobisty,
tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną
lub studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument
potwierdzający tożsamość zaopatrzony w wizerunek twarzy i adres zamieszkania
osoby.

Art. 17.
[Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw kultury fizycznej i sportu oraz ministrem właściwym do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, określi, w drodze rozporządzenia, warunki
bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki
nożnej, w szczególności dotyczące:]
<Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw kultury fizycznej oraz ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, warunki
bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze
piłki nożnej, w szczególności dotyczące:>
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1) rozwiązań technicznych pozwalających na kierowanie przepływem i kontrolę osób
uczestniczących w meczach piłki nożnej,

2) wprowadzenia identyfikacji osób uczestniczących w meczach piłki nożnej,
3) ich wyposażenia w infrastrukturę obejmującą, w szczególności zintegrowane

stanowiska dowodzenia, sposób rozmieszczenia osób uczestniczących w meczu piłki
nożnej, system kontroli wejść i wyjść, zaplecze parkingowe oraz węzły
komunikacyjne

- uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i sprawnego przebiegu imprez
masowych oraz bezpieczeństwa osób w nich uczestniczących.

Art. 52.
1. Organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, odpowiada za szkody

obejmujące równowartość zniszczonego lub uszkodzonego mienia, które poniosły
Policja, Żandarmeria Wojskowa, straż gminna (miejska), Państwowa Straż Pożarna i inne
jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz służba zdrowia, w związku z ich działaniami w
miejscu i w czasie trwania imprezy masowej.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przedkładają organizatorowi wykaz zniszczonego
lub uszkodzonego mienia oraz wysokość poniesionej szkody w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia szkody.

[3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw finansów publicznych, Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym do
spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej i sportu, określi, w
drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb ustalania szkód, o których mowa w ust. 1, oraz
tryb występowania o wypłatę odszkodowań, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia
sprawności szacowania szkód i dokonywania wypłat.]

<3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych, Ministrem Obrony Narodowej,
ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw
kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb ustalania
szkód, o których mowa w ust. 1, oraz tryb występowania o wypłatę odszkodowań,
biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia sprawnego szacowania szkód i
dokonywania wypłat.>

Art. 53.
1. Organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, jest obowiązany do zawarcia

umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom w niej
uczestniczącym.

[2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw kultury fizycznej i sportu, określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowy zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, termin powstania obowiązku
ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc pod uwagę charakter szkód
mogących wystąpić w związku z imprezami masowymi.]

<2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowy zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, termin powstania
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obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc pod uwagę
charakter szkód mogących wystąpić w związku z imprezami masowymi.>

USTAWA z dnia 19 listopada 2009 r. O GRACH HAZARDOWYCH (Dz. U. Nr 201, poz.

1540)

Art. 86.
[1. Tworzy się Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest minister

właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu.]
<1. Tworzy się Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest

minister właściwy do spraw kultury fizycznej.>
2. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej jest państwowym funduszem celowym.
3. Przychodem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jest 77 % wpływów z dopłat, o

których mowa w art. 80 ust. 1.
4. Wydatki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej są przeznaczone na przebudowę, remonty

i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijanie sportu wśród dzieci,
młodzieży i osób niepełnosprawnych.

5. Koszty obsługi Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pokrywane są ze środków tego
Funduszu.

[6. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w
ust. 4, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków, z uwzględnieniem
racjonalności i ciągłości finansowania zadań.]

<6. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa
w ust. 4, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków, z uwzględnieniem
racjonalności i ciągłości finansowania zadań.>


