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                              S P R A W O Z D A N I E  

 
KOMISJI KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU i TURYSTYKI 

 

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o kulturze fizycznej (druk nr 2268). 
 
 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu – po 
zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierował w dniu 27 sierpnia 2009 r. powyższy 
projekt ustawy do Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki do pierwszego czytania. 

 
         Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki po przeprowadzeniu pierwszego czytania 
oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach: 23 września                       
i 22 października  2009 r. 
 

        wnosi :  
 

     W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 

 
 
Warszawa, dnia 22 października 2009 r. 
 
 
 
 
 
 
 
              Sprawozdawca                                                        Przewodnicząca Komisji 
 
              /-/ Ireneusz Raś                                                                  /-/ Elżbieta Jakubiak  
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Projekt 

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia                    2009 r. 

 

o zmianie ustawy o kulturze fizycznej  

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, 
poz. 1675, z 2008 r. Nr 195, poz. 1200 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) po art. 53c dodaje się art. 53d w brzmieniu: 

„Art. 53d. 1. Uprawianie rekreacji zimowej w formie narciarstwa lub snowbo-
ardu odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

2. Osoba uprawiająca narciarstwo lub snowboard, do ukończenia 15 
roku życia, obowiązana jest używać w czasie jazdy kasków 
ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicz-
nym.”; 

2) w art. 57: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do ukoń-
czenia 15 roku życia, dopuszcza do uprawiania narciarstwa lub snow-
boardu przez tego małoletniego bez kasku ochronnego podlega karze 
grzywny albo karze nagany.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1 i 1a następuje na podsta-
wie przepisów Kodeksu w sprawach postępowania o wykroczenia.”. 

 

Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

 



URZAD 
KOMITETU INTEGRAC J I  EUROPEJSKIEJ 

SEKRETARZ 
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 

SEKRETARZ STANU 

Warszawa, dnia 2; paidziernika 2009 r. 

Pani 
Elzbieta Jakubiak 
Przewodniczqca Komisji 
Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia o zgodnoici z prawem Unii Europejskiej komisyjnego projektu ustawy o zmianie 
- .  ustawy o kulturze Jizycznej zawartego w sprawozdaniu Komisji Kultury Fizycznej, 

Sportu i Turystyki (druk n r  2437), wyraiona na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 
dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz. 494, z 
poin. zm.) w zwiqzku z art. 42 ust. 4 i art. 54 ust. 1 Regulaminu Sejmu przez Sekretarza 
Komitetu Integracji Europejskiej Mikolaja Dowgielewicza 

Szanowna Pani Prze~vodniczqca, 

W zwiqzku z przedlozonym sprawozdaniem (pismo nr KFS-0 150-9 1-2009) pozwalam 
sobie wyraziC nastqpujqcq opiniq: 

Projektowana regulacja nie jest objpta zakresem prawa Unii Europejskiej. 


