
Dziennik Ustaw Nr 139 — 9999 — Poz. 1134

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze Êrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 164, poz. 1027, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. Orzeczenie lekarskie o zdolnoÊci do uprawia-
nia okreÊlonej dyscypliny sportu wydaje si´ po prze-
prowadzeniu:

1) wst´pnych badaƒ lekarskich dzieci i m∏odzie˝y do
ukoƒczenia 21. roku ˝ycia, ubiegajàcych si´ o wy-
danie tego orzeczenia,

2) okresowych badaƒ lekarskich dzieci i m∏odzie˝y do
ukoƒczenia 21. roku ˝ycia, uprawiajàcych okreÊ-
lonà dyscyplin´ sportu, oraz zawodników pomi´-
dzy 21. a 23. rokiem ˝ycia,

3) kontrolnych badaƒ lekarskich dzieci i m∏odzie˝y do
ukoƒczenia 21. roku ˝ycia, uprawiajàcych okreÊ-
lonà dyscyplin´ sportu, oraz zawodników pomi´-
dzy 21. a 23. rokiem ˝ycia, którzy podczas upra-
wiania okreÊlonych dyscyplin sportu doznali ura-
zów, w tym urazu g∏owy, zmian przecià˝eniowych,
utraty przytomnoÊci lub pora˝ki przez nokaut

— o których mowa w wykazach Êwiadczeƒ gwaran-
towanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjali-
stycznej, okreÊlonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze Êrodków publicznych.

§ 2. 1. Badania, o których mowa w § 1, przeprowa-
dza lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sporto-
wej, a w odniesieniu do niepe∏nosprawnych badania
te mo˝e tak˝e przeprowadziç lekarz specjalista w dzie-
dzinie rehabilitacji medycznej.

2. W przypadku braku lekarza specjalisty w dzie-
dzinie medycyny sportowej badania, o których mowa
w § 1, przeprowadza lekarz posiadajàcy certyfikat
nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sporto-
wej.

3. Skierowanie na badania, o których mowa w § 1
pkt 1, wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

4. Orzeczenia lekarskie o zdolnoÊci do uprawiania
okreÊlonej dyscypliny sportu i orzeczenia o niezdolno-
Êci do uprawiania okreÊlonej dyscypliny sportu wyda-
je lekarz, który przeprowadzi∏ badania, o których mo-
wa w § 1.

§ 3. 1. W przypadku wydania przez lekarza, o któ-
rym mowa w § 2 ust. 4, orzeczenia o niezdolnoÊci do
uprawiania okreÊlonej dyscypliny sportu ponowne
badania, o których mowa w § 1, w celu wydania osta-
tecznego orzeczenia, przeprowadza, na wniosek oso-
by ubiegajàcej si´ o wydanie orzeczenia albo, w przy-
padku ma∏oletniego — na wniosek jego przedstawi-
ciela ustawowego, lekarz specjalista w dziedzinie me-
dycyny sportowej w Centralnym OÊrodku Medycyny
Sportowej w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia
otrzymania wniosku. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza
si´ orzeczenie lekarskie o niezdolnoÊci do uprawia-
nia okreÊlonej dyscypliny sportu oraz kopi´ doku-
mentacji medycznej dotyczàcej przeprowadzonych
badaƒ. 

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
31 sierpnia 2009 r.3)

Minister Zdrowia: E. Kopacz
———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie
zakresu koniecznych badaƒ lekarskich, cz´stotliwoÊci ich
przeprowadzania oraz trybu orzekania o zdolnoÊci do
uprawiania okreÊlonej dyscypliny sportu przez dzieci
i m∏odzie˝ do ukoƒczenia 21. roku ˝ycia oraz przez zawod-
ników pomi´dzy 21. a 23. rokiem ˝ycia (Dz. U. Nr 58,
poz. 483), które traci moc z dniem 31 sierpnia 2009 r. na
podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r.
o zmianie ustawy o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze Êrodków publicznych oraz ustawy o ce-
nach (Dz. U. Nr 118, poz. 989).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 sierpnia 2009 r.

w sprawie trybu orzekania o zdolnoÊci do uprawiania okreÊlonej dyscypliny sportu przez dzieci
i m∏odzie˝ do ukoƒczenia 21. roku ˝ycia oraz przez zawodników pomi´dzy 21. a 23. rokiem ˝ycia

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225,
poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237,
poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120,
Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97,
poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918 i Nr 118,
poz. 989.


