
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA 

 

z dnia 27 lutego 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie 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 

 
 

Na podstawie art. 27 ust. 4 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.2)) zarządza 

się, co następuje: 

§ 1. 

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia 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 

(Dz. U. poz. 500) w § 2 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

 
5. W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia orzeczenie, o którym 

mowa w ust. 4, może również wydać 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, oraz posiadanej dokumentacji medycznej. 

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

1) zakres badań koniecznych do przeprowadzenia w celu dokonania prawidłowej oceny stanu 

zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu 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 zdolności do 

uprawiania danego sportu 

- wydaje skierowanie do lekarza, o którym mowa w ust. 1 albo 2, w celu przeprowadzenia 

badania, o którym mowa w § 1, oraz wydania orzeczenia.". 

§ 2. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko 

 


