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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 5 listopada 2009 r.

o zmianie ustawy o kulturze fizycznej

(druk nr 699)

USTAWA 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)

Art. 53c.
1. Uprawianie płetwonurkowania wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji

potwierdzonych stosownym dokumentem oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
2. Dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje wydają krajowe i zagraniczne

szkoleniowe organizacje nurkowe. Instruktorzy tych organizacji przeprowadzają na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szkolenia według systemu szkolenia danej
organizacji, zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i
sportu. System szkolenia powinien uwzględniać stopnie wyszkolenia określone w
odpowiednich Polskich Normach dotyczących płetwonurkowania.

3. Osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do uprawiania płetwonurkowania
potwierdzone dokumentem wydanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą
uprawiać płetwonurkowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie
posiadanych kwalifikacji.

4. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu określi, w drodze rozporządzenia,
zasady bezpieczeństwa przy uprawianiu płetwonurkowania, biorąc pod uwagę
odpowiednie Polskie Normy dotyczące płetwonurkowania.

<Art. 53d.
1. Uprawianie rekreacji zimowej w formie narciarstwa lub snowboardu 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 technicznym.>

Art. 57.
1. Kto narusza przepisy dotyczące bezpieczeństwa w dziedzinie kultury fizycznej, podlega

karze grzywny.
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<1a. Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do ukończenia 15 roku
życia, dopuszcza do uprawiania narciarstwa lub snowboardu przez tego
małoletniego bez kasku ochronnego podlega karze grzywny albo karze nagany.>

[2. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1 następuje na podstawie przepisów Kodeksu
postępowania w sprawach o wykroczenia.]

<2. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1 i 1a następuje na podstawie przepisów
Kodeksu w sprawach postępowania o wykroczenia.>


