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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
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 zawodników pomi´dzy 21. a 23. rokiem ˝ycia
Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 164, poz. 1027, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 4. 1. Badania, o których mowa w § 1 ust. 1—3,
przeprowadza lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, a w odniesieniu do niepe∏nosprawnych
badania te mo˝e przeprowadziç lekarz specjalista
w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

§ 1. 1. Wst´pne badania lekarskie przeprowadza
si´ dzieciom i m∏odzie˝y do ukoƒczenia 21. roku ˝ycia,
ubiegajàcym si´ o orzeczenie lekarskie do uprawiania
okreÊlonej dyscypliny sportu.

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

2. Okresowe badania lekarskie przeprowadza si´
dzieciom i m∏odzie˝y do ukoƒczenia 21. roku ˝ycia,
uprawiajàcym okreÊlonà dyscyplin´ sportu, oraz zawodnikom pomi´dzy 21. a 23. rokiem ˝ycia.
3. Kontrolne badania lekarskie przeprowadza si´
dzieciom i m∏odzie˝y do ukoƒczenia 21. roku ˝ycia,
uprawiajàcym okreÊlonà dyscyplin´ sportu, oraz zawodnikom pomi´dzy 21. a 23. rokiem ˝ycia, którzy
podczas uprawiania okreÊlonych dyscyplin sportu doznali urazów, w tym urazu g∏owy, zmian przecià˝eniowych, utraty przytomnoÊci lub pora˝ki przez nokaut.
4. Po przeprowadzeniu badaƒ lekarskich, o których mowa w ust. 1—3, wydaje si´ orzeczenie lekarskie o zdolnoÊci do uprawiania okreÊlonej dyscypliny
sportu.
§ 2. Wst´pne, okresowe i kontrolne badania lekarskie obejmujà:
1) ogólne badanie lekarskie;
2) badania specjalistyczne i diagnostyczne w zakresie niezb´dnym do wydania orzeczenia, o którym
mowa w § 1 ust. 4.
§ 3. Zakres koniecznych badaƒ lekarskich oraz cz´stotliwoÊç ich przeprowadzania okreÊla za∏àcznik do
rozporzàdzenia.
———————
1)

2)

Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 216, poz. 1607).
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 i Nr 38, poz. 299.

3. W przypadku braku lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, badania, o których mowa
w § 1 ust. 1—3, przeprowadza lekarz posiadajàcy certyfikat nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny
Sportowej.
4. Orzeczenia lekarskie o zdolnoÊci do uprawiania
okreÊlonej dyscypliny sportu i orzeczenia o niezdolnoÊci do uprawiania okreÊlonej dyscypliny sportu
wydaje lekarz, który przeprowadzi∏ badania, o których
mowa w § 1 ust. 1—3.
§ 5. 1. W przypadku wydania przez lekarza, o którym mowa w § 4, orzeczenia o niezdolnoÊci do uprawiania okreÊlonej dyscypliny sportu, ponowne badania, o których mowa w § 1 ust. 1—3, w celu wydania
ostatecznego orzeczenia, przeprowadza, na wniosek
przedstawiciela ustawowego dziecka albo osoby
ubiegajàcej si´ o wydanie orzeczenia, lekarz specjalista w dziedzinie medycyny 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 uprawiania
okreÊlonej dyscypliny sportu oraz kopi´ dokumentacji
medycznej dotyczàcej przeprowadzonych badaƒ.
§ 6. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Zdrowia
z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu koniecznych badaƒ lekarskich oraz cz´stotliwoÊci ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i m∏odzie˝y do ukoƒczenia 21. roku ˝ycia, ubiegajàcych si´ o przyznanie
licencji albo posiadajàcych licencj´ na amatorskie
uprawianie okreÊlonej dyscypliny sportu (Dz. U.
Nr 282, poz. 2815).
§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Zdrowia: E. Kopacz
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 23 marca 2009 r. (poz. 483)

ZAKRES KONIECZNYCH BADA¡ LEKARSKICH ORAZ CZ¢STOTLIWOÂå ICH PRZEPROWADZANIA
W STOSUNKU DO DZIECI I M¸ODZIE˚Y DO UKO¡CZENIA 21. ROKU ˚YCIA ORAZ ZAWODNIKÓW
POMI¢DZY 21. A 23. ROKIEM ˚YCIA
1. Badania ogólne, specjalistyczne i diagnostyczne
obejmujà:
1) pomiary antropometryczne;
2) ogólne badanie lekarskie;
3) badanie ortopedyczne;
4) test wysi∏kowy;
5) przeglàd stomatologiczny;
6) badanie elektrokardiograficzne;
7) badanie ogólne moczu z ocenà mikroskopowà
osadu, odczyn opadania krwinek czerwonych,
morfologi´ krwi obwodowej z wzorem odsetkowym;
8) konsultacj´ laryngologicznà;
9) konsultacj´ okulistycznà;
10) konsultacj´ neurologicznà;
11) badanie elektroencefalograficzne;

4. Badania okresowe obejmujà badania przeprowadzane:
1) co 6 miesi´cy — w przypadku badaƒ, o których
mowa w ust. 1 pkt 1—3;
2) co roku — w przypadku badaƒ, o których mowa
w ust. 1 pkt 4—7;
3) co dwa lata — w przypadku badaƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 9.
5. Badania, o których mowa w ust. 1 pkt 10 i 11,
przeprowadza si´ przed dopuszczeniem do udzia∏u
w treningach i zaj´ciach specjalistycznych u dzieci,
m∏odzie˝y do 21. roku ˝ycia uprawiajàcych boks, kick-boxing, dalekowschodnie sporty i sztuki walki,
p∏etwonurkowanie oraz u zawodników tych dyscyplin
pomi´dzy 21. a 23. rokiem ˝ycia, co dwa lata.
6. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, przeprowadza si´ przed dopuszczeniem do udzia∏u w treningach i zaj´ciach specjalistycznych u dzieci, m∏odzie˝y do 21. roku ˝ycia uprawiajàcych p∏etwonurkowanie, sporty motorowe oraz u zawodników tych dyscyplin pomi´dzy 21. a 23. rokiem ˝ycia, co roku.

12) oznaczenie st´˝enia glukozy w surowicy krwi;
13) badanie radiologiczne odcinka szyjnego kr´gos∏upa;
14) badanie radiologiczne odcinka l´dêwiowego kr´gos∏upa;
15) badanie spirometryczne.
2. Lekarz przeprowadzajàcy badanie mo˝e zleciç
dodatkowo wykonanie innych badaƒ lub konsultacji,
których potrzeba wykonania wynika z oceny stanu
zdrowia, w tym badania serologicznego w celu wykluczenia zaka˝enia wirusami zapalenia wàtroby typu B
i C oraz nabytego niedoboru odpornoÊci, przez oznaczenie obecnoÊci antygenu HBs, przeciwcia∏ HCV
i przeciwcia∏ HIV.
3. Badania wst´pne dzieci i m∏odzie˝y do ukoƒczenia 21. roku ˝ycia ubiegajàcych si´ o wydanie orzeczenia do uprawiania okreÊlonej dyscypliny sportu obejmujà badania wymienione w ust. 1 pkt 1—9.

7. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, przeprowadza si´ przed dopuszczeniem do udzia∏u w treningach i zaj´ciach specjalistycznych u dzieci, m∏odzie˝y do 21. roku ˝ycia uprawiajàcych judo i zapasy
oraz u zawodników tych dyscyplin pomi´dzy 21. a 23.
rokiem ˝ycia, co dwa lata.
8. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, przeprowadza si´ przed dopuszczeniem do udzia∏u w treningach i zaj´ciach specjalistycznych u dzieci, m∏odzie˝y do 21. roku ˝ycia uprawiajàcych podnoszenie
ci´˝arów oraz u zawodników tej dyscypliny pomi´dzy
21. a 23. rokiem ˝ycia, co dwa lata.
9. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, przeprowadza si´ przed dopuszczeniem do udzia∏u w treningach i zaj´ciach specjalistycznych u dzieci, m∏odzie˝y do 21. roku ˝ycia uprawiajàcych p∏etwonurkowanie oraz u zawodników tej dyscypliny pomi´dzy 21.
a 23. rokiem ˝ycia, co roku.

