
 

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej   

dotyczące ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2019 r.  

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Poz. 395 

 

Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej wyraża stanowczy sprzeciw 

wobec wprowadzonego ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2019 r.  

Dz. U. Poz. 395, zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy 

uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz 

zakresu  

i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń. 

 

Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej negatywnie ocenia zmianę wprowadzoną  

w § 2 przedmiotowego Rozporządzenia polegającą na dodaniu ust. 3–5 w brzmieniu: 

„3. W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia orzeczenie może 

wydać również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego 

badania lekarskiego (bilansu zdrowia), o którym mowa w wykazie świadczeń 

gwarantowanych  

z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wydanym na podstawie art. 31d ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), oraz posiadanej dokumentacji medycznej. 

 

4. W odniesieniu do zawodników pomiędzy 19. a 23. rokiem życia orzeczenie może wydać 

również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie posiadanej dokumentacji 

medycznej. 

 

5. W przypadku gdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzi, że: 

1) zakres badań koniecznych do przeprowadzenia w celu dokonania prawidłowej 

oceny stanu zdrowia i możliwości bezpiecznego uczestnictwa we 

współzawodnictwie sportowym wykracza poza zakres profilaktycznego badania 

lekarskiego (bilansu zdrowia) oraz posiadanej dokumentacji medycznej lub 

2) jest to niezbędne w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i 

możliwości bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym 

– wydaje skierowanie do lekarza, o którym mowa w ust. 1 albo 2, w celu wydania 

orzeczenia.”; 



Uzasadnienie stanowiska Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej: 

 

1. Treść Rozporządzenia stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci i młodzieży oraz 

osób dorosłych uprawiających sport.  
 

2. Zakres badań objętych profilaktycznym badaniem lekarskim (bilansem zdrowia) nie  

spełnia wymagań badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczeń o zdolności do 

uprawiania sportu, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tym 

szczególnie z Ustawą o zawodzie lekarza. 
 

3. Brak dostępności do orzecznictwa sportowo-lekarskiego, stanowiący główny 

argument przemawiający za wprowadzonymi zmianami, jest związany przede 

wszystkim z: 

a. niedostatecznym finansowaniem procedur orzeczniczych przez NFZ  

w medycynie sportowej 

b.  brakiem precyzyjnego rozgraniczenia pomiędzy definicjami „zawodnika”,  

a „pozostałymi osobami uprawiającymi sport”, które to osoby nadal bardzo 

często pozostają pod opieką lekarzy POZ (wg przepisów sprzed 1. marca 2019) 
 

4. Tworzony przez  ponad 80 lat system wielospecjalistycznej opieki sportowo-lekarskiej 

w Polsce, uznany w wielu krajach na świecie za wzorcowy, zapewniał dotychczas 

maksymalne bezpieczeństwo zawodnikom uczestniczącym we współzawodnictwie 

sportowym organizowanym przez polskie związki sportowe zgodnie z Ustawą o 

sporcie z dnia 25 czerwca 2010r.(Dz. U. 2010 Nr 127 poz. 857). Podkreślić należy, że to 

właśnie Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej  opracowało zasady kwalifikacji do 

uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych (opublikowane w British Journal  

of Sports Medicine w 2012r. i w Medycynie Sportowej w 2011r).  
 

5. Realizacja treści Rozporządzenia jest istotnie ograniczona, a niekiedy wręcz 

niemożliwa, z uwagi na brak w kształceniu przed- i podyplomowym lekarzy zarówno 

wiedzy, umiejętności jak i kompetencji związanych z medycyną sportową. Jedynie 

dotychczasowy system kształcenia i doskonalenia zawodowego w ramach specjalizacji 

w dziedzinie medycyny sportowej oraz certyfikacji prowadzonej przez Polskie 

Towarzystwo Medycyny Sportowej,  zapewniał właściwą opiekę nad osobami 

uprawiającymi sport.  

 

6. Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej nadal deklaruje gotowość podjęcia prac 

nad nowelizacją stosownych regulacji prawnych ze wszystkimi zainteresowanymi 

stronami, w tym również medycznymi towarzystwami naukowymi, stowarzyszeniami 

i organizacjami lekarskimi, aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne osób aktywnych 

fizycznie.  

 

Za Zarząd 

 

Dr med. Andrzej Bugajski 

Prezes PTMS 

 



 

Stanowisko podjęto na nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu Polskiego Towarzystwa 

Medycyny Sportowej w Zielonej Górze dnia 22 marca 2019r. 


