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Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę-
puje: 

§ 1. Orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawia-
nia danego sportu wydaje się po przeprowadzeniu: 

1)  wstępnych badań lekarskich dzieci i młodzieży do 
ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o wy-
danie tego orzeczenia; 

2)  okresowych badań lekarskich dzieci i młodzieży do 
ukończenia 21. roku życia, uprawiających dany 
sport oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem 
życia; 

3)  kontrolnych badań lekarskich dzieci i młodzieży do 
ukończenia 21. roku życia, uprawiających dany 
sport oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem 
życia, którzy podczas uprawiania danego sportu 
doznali urazów, w tym urazu głowy, zmian prze-
ciążeniowych, utraty przytomności, porażki przez 
nokaut lub, gdy przebyta inna choroba uniemożli-
wia uczestniczenie w zajęciach sportowych lub za-
wodach sportowych. 

§ 2. 1. Badania, o których mowa w § 1, przeprowa-
dza lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sporto-
wej, a w odniesieniu do niepełnosprawnych badania 
te może przeprowadzić również lekarz specjalista 
w dziedzinie rehabilitacji medycznej. 

2. W przypadku braku lekarza specjalisty w dzie-
dzinie medycyny sportowej, badania, o których mowa 
w § 1, przeprowadza lekarz posiadający certyfikat 
ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji 
w dziedzinie medycyny sportowej. 

3. Skierowanie na badania wstępne wydaje lekarz 
podstawowej opieki zdrowotnej. 

4. Orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania 
danego sportu albo orzeczenie o niezdolności do 
uprawiania danego sportu wydaje lekarz, który prze-
prowadził badania, o których mowa w § 1. 

§ 3. 1. W przypadku wydania przez lekarza, o któ-
rym mowa w § 2 ust. 4, orzeczenia o niezdolności do 
uprawiania danego sportu, ponowne badania, o któ-
rych mowa w § 1, w celu wydania ostatecznego orze-
czenia, przeprowadza, na wniosek osoby ubiegającej 
się o wydanie orzeczenia, a w przypadku małoletniego 
— na wniosek jego przedstawiciela ustawowego, le-
karz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej 
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdro-
wotnej Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej 
w Warszawie, nie później niż 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 
danego sportu oraz kopię dokumentacji medycznej 
dotyczącej przeprowadzonych badań. 

§ 4. Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie  
dotychczasowych przepisów zachowują ważność 
przez okres, na jaki zostały wydane. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.3) 

Minister Zdrowia: E. Kopacz

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-
niem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w spra-
wie trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej 
dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 
21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21.  
a 23. rokiem życia (Dz. U. Nr 139, poz. 1134), które traci 
moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, 
zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, 
poz. 1014).
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 14 kwietnia 2011 r.

w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 
21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia

1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej 
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. 
Nr 216, poz. 1607).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone 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, 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, Nr 118, poz. 989, Nr 157, 
poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. 
Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, 
poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, 
poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, 
poz. 1723 i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, 
poz. 390 i Nr 81, poz. 440.


