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                                         do realizacji w 2008 r. 
 

PLAN LEGISLACYJNY MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI NA 2008 R. 
 

Lp. pełna nazwa 
aktu prawnego 

podstawa prawna wydania 
aktu prawnego 

uzasadnienie konieczności 
wydania aktu prawnego 

przewidywany termin 
wydania aktu prawnego 

komórka 
organizacyjna 
rzeczowo właściwa 

1. 

Projekt ustawy o zmianie 
ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o usługach 
turystycznych (Dz. U. z 2004 
r. Nr 223, poz. 2268, z późn. 
zm.) 

Plan pracy Rady Ministrów 
na okres styczeń – czerwiec 
2008 

Celem projektu jest dostosowanie ustawy o usługach 
turystycznych do dynamicznie zmieniającego się 
otoczenia prawnego i rynku usług turystycznych w 
Polsce; istotą 
projektowanej nowelizacji ustawy o usługach 
turystycznych jest m.in. usuwanie barier w 
prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie 
świadczenia usług turystycznych,  
z jednoczesnym zachowaniem głównego celu ustawy 
jakim jest ochrona konsumentów tych usług, jak 
również tworzenie ram prawnych dla bardziej 
skutecznego ograniczania zjawiska szarej strefy w 
sektorze turystyki. 

Przewidywany termin 
przekazania projektu ustawy 

do Sejmu RP – czerwiec 2008 
DT 

2. 

Rozporządzenie Rady 
Ministrów zmieniające 
rozporządzenie w sprawie 
wykazu przedsięwzięć Euro 
2012 
 

Art. 4 ustawy z dnia 7 
września 2007 r. o 
przygotowaniu finałowego 
turnieju Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej UEFA 
EURO 2012 (Dz. U. Nr 173, 
poz. 1219). 

Konieczność wydania rozporządzenia wynika z 
potrzeby uzupełnienia wykazu przedsięwzięć Euro 
2012 

Kwiecień  BEURO 

3. 

Rozporządzenie Ministra 
Sportu i Turystki w sprawie 
trybu rejestracji statków 
używanych na wodach 
śródlądowych do uprawiania 
sportu lub rekreacji 

Art. 24a ustawy z dnia 21 
grudnia 2000 r. o żegludze 
śródlądowej (Dz. U. z 2006 
r. Nr 123, poz. 857, z późn. 
zm.) 

Realizacja upoważnienia ustawowego 

Marzec  DSP 

4. 

Rozporządzenie Ministra 
Sportu i Turystki w sprawie 
uprawiania żeglarstwa 

Art. 53a ust. 11 ustawy z 
dnia 18 stycznia 1996 r. o 
kulturze fizycznej (Dz. U. z 
2007 r. Nr 226, poz. 1675) 

Realizacja upoważnienia ustawowego 

Maj DSP 
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5. 

Rozporządzenie Ministra 
Sportu i Turystki zmieniające 
rozporządzenie w sprawie 
stypendiów sportowych dla 
członków kadry narodowej 
osób niepełnosprawnych i 
kadry paraolimpijskiej 
 

Art. 23a ust. 7 ustawy z dnia 
18 stycznia 1996 r. o 
kulturze fizycznej 

Konieczność wydania rozporządzenia podyktowana 
jest potrzebą uaktualnienia i dostosowania przepisów 
do zmieniających się warunków uprawiania sportu 
przez osoby niepełnosprawne Maj DSP 

6. 

Rozporządzenie Ministra 
Sportu i Turystki zmieniające 
rozporządzenie w sprawie 
przyznawania nagród i 
wyróżnień zawodnikom 
nieposiadającym licencji 
zawodnika 

Art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 
18 stycznia 1996 r. o 
kulturze fizycznej 

Konieczność wydania rozporządzenia podyktowana 
jest potrzebą uaktualnienia i dostosowania przepisów 
do zmieniających się warunków uprawiania sportu 
przez osoby niepełnosprawne Czerwiec  DSP 

7. 

Rozporządzenie Ministra 
Sportu i Turystki zmieniające 
rozporządzenie w sprawie 
nagradzania za szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie 
kultury fizycznej 

Art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 
18 stycznia 1996 r. o 
kulturze fizycznej 

Konieczność wydania rozporządzenia podyktowana 
jest potrzebą uaktualnienia i dostosowania przepisów 
do zmieniających się warunków uprawiania sportu 
przez osoby niepełnosprawne Czerwiec DSP 

8. 

Rozporządzenie Ministra 
Sportu i Turystki w sprawie 
wykazu środków 
farmakologicznych i metod 
uznanych za dopingowe, 
których stosowanie jest 
zabronione, oraz tryb 
przeprowadzania kontrolnych 
badań antydopingowych 

Art. 52 ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o sporcie 
kwalifikowanym (Dz. U. Nr 
155, poz. 1298, z późn. zm.) 

Realizacja upoważnienia ustawowego 
 
 

Czerwiec  DKDZ 

9. 

Rozporządzenie Ministra 
Sportu i Turystki w sprawie 
wykazu dyscyplin, w których 
mogą działać polskie związki 
sportowe 

Art. 10 ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o sporcie 
kwalifikowanym 

Realizacja upoważnienia ustawowego 
 
 Październik DSKM 
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10. 

Obwieszczenie Ministra 
Sportu i Turystyki w sprawie 
ogłoszenia listy osób spośród 
których marszałkowie 
województw powołują 
komisje egzaminacyjne 
języków obcych dla 
przewodników turystycznych 
i pilotów wycieczek 

Art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o 
usługach turystycznych (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 223, poz. 
2268, z późn. zm.) 

W związku z przeniesieniem działu turystyka z 
Ministerstwa Gospodarki do utworzonego 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, Minister Sportu i 
Turystyki, jako minister właściwy ds. turystyki, ma 
obowiązek, na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy o 
usługach turystycznych, ogłosić w formie 
obwieszczenia w dzienniku urzędowym urzędu listę 
osób spośród których marszałkowie województw 
powołują komisje egzaminacyjne języków obcych 
dla przewodników turystycznych i pilotów 
wycieczek. Obwieszczenie to zastąpi obwieszczenie 
Ministra Gospodarki z dnia 20 października 2006 r. 
(M. P. Nr 87, poz. 906). 
 

Marzec  DT 

11. 

Rozporządzenie Ministra 
Sportu i Turystyki w sprawie 
utworzenia formacji obrony 
cywilnej 

Art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 
21 listopada 1967 r. o 
powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. u. z 2004 r. Nr 
241, poz. 2416, z późn. zm.) 

Realizacja upoważnienia ustawowego 

Maj BON 
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