
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

   z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich  przeprowadzania 

w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji albo 

posiadających licencję na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu. 

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

1. W stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji na 

amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu, przeprowadza się wstępne badania lekarskie i wydaje orzeczenie 

lekarskie o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu. 

2. W stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, uprawiających amatorsko określoną dyscyplinę 

sportu i posiadających licencję na jej uprawianie, przeprowadza się okresowe badania lekarskie i wydaje orzeczenie 

lekarskie o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu. 

3. W stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, uprawiających amatorsko określoną dyscyplinę 

sportu i posiadających licencję na jej uprawianie, które podczas uprawiania określonych dyscyplin sportu doznały 

urazów, w tym urazu głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut, przeprowadza 

się kontrolne badanie lekarskie i wydaje orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu. 

§ 2. 

1. Badania, o których mowa w § 1, przeprowadza lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, a w odniesieniu 

do niepełnosprawnych - lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej, na podstawie skierowania lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej. 

2. W przypadku braku lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, badania, o których mowa w § 1, 

przeprowadza lekarz posiadający certyfikat nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej. 

3. Orzeczenia lekarskie o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu i orzeczenia o niezdolności do 

uprawiania określonej dyscypliny sportu wydaje lekarz, który przeprowadził badania, o których mowa w § 1. 

§ 3. 

Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie obejmują: 

1) ogólne badanie lekarskie; 

2) badania specjalistyczne i diagnostyczne w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia. 

§ 4. 

1. W przypadku wydania przez lekarza, o którym mowa w § 2, orzeczenia o niezdolności do uprawiania określonej 

dyscypliny sportu, ponowne badania, o których mowa w § 1, w celu wydania ostatecznego orzeczenia, może 

przeprowadzić, na wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka albo pełnoletniej osoby ubiegającej się o wydanie 

orzeczenia, lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej wyznaczony przez Centralny Ośrodek Medycyny 

Sportowej w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się orzeczenie lekarskie o niezdolności do uprawiania określonej 

dyscypliny sportu oraz kopię dokumentacji medycznej dotyczącej przeprowadzonych badań. 

§ 5. 

Zakres koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwość ich przeprowadzania, z uwzględnieniem kategorii wiekowych 

umożliwiających rozpoczęcie treningów i uprawianie określonych dyscyplin sportu, określa załącznik do 

rozporządzenia. 

§ 6. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. 

Minister Zdrowia: M. Balicki 

 

 

 

 

 



Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. (poz. 2815) 

 

Zakres koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwość ich przeprowadzania w stosunku  

do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o przyznanie lub posiadających licencję na 

amatorskie uprawianie sportu. 

 

 


