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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU1)
 

z dnia 3 października 2006 r. 

w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wyda wania za świadcze ń lekarskich, 
a także rodzaju niezb ędnych bada ń lekarskich dla osób ubiegaj ących si ę o 

przyznanie licencji zawodnika lub licencji trenera 

    Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. 
U. Nr 155, poz. 1298 oraz z 2006 r. Nr 64, poz. 448 i Nr 136, poz. 970) zarządza się, co 
następuje: 

    § 1. Rozporządzenie określa kwalifikacje lekarzy uprawnionych do wydawania 
zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do uprawiania określonej dyscypliny 
sportu oraz zaświadczeń lekarskich o zdolności do wykonywania obowiązków trenera, a 
także rodzaj niezbędnych badań lekarskich dla osób ubiegających się o przyznanie licencji 
zawodnika lub licencji trenera. 

    § 2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania określonej 
dyscypliny sportu oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania obowiązków 
trenera wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarz posiadający 
certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego nadany przez Polskie 
Towarzystwo Medycyny Sportowej. 

    § 3. 1. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji zawodnika podlega ogólnym 
badaniom lekarskim oraz badaniom specjalistycznym i diagnostycznym w zakresie 
niezbędnym do wydania zaświadczenia. 

    2. Badania specjalistyczne i diagnostyczne, o których mowa w ust. 1, obejmują:  

1) pomiary antropometryczne; 

2) badanie ortopedyczne; 

3) przegląd stomatologiczny; 

4) badanie elektrokardiograficzne; 

5) badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu, odczyn opadania krwinek 
czerwonych, morfologię krwi obwodowej wraz ze wzorem odsetkowym; 

6) oznaczenie stężenia glukozy we krwi; 

7) konsultację laryngologiczną; 

8) konsultację okulistyczną; 

9) badanie radiologiczne klatki piersiowej; 

10) konsultację neurologiczną; 
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11) badanie elektroencefalograficzne; 

12) badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa; 

13) badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa; 

14) badanie spirometryczne. 

    3. Badania lekarskie, o których mowa w ust. 2 pkt 10 i 11, przeprowadza się u osoby 
ubiegającej się o przyznanie licencji zawodnika uprawiającego sporty i sztuki walki oraz 
kick-boxing. 

    4. Badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 2 pkt 12, przeprowadza się u osoby 
ubiegającej się o przyznanie licencji zawodnika uprawiającego zapasy w stylu klasycznym, 
w stylu wolnym lub judo. 

    5. Badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 2 pkt 13, przeprowadza się u osoby 
ubiegającej się o przyznanie licencji zawodnika uprawiającego podnoszenie ciężarów. 

    6. Badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 2 pkt 14, przeprowadza się u osoby 
ubiegającej się o przyznanie licencji zawodnika uprawiającego płetwonurkowanie. 

    § 4. Lekarz, o którym mowa w § 2, może zlecić dodatkowo wykonanie innych 
niezbędnych badań wynikających z oceny stanu zdrowia osoby ubiegającej się o 
wydawanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania określonej 
dyscypliny sportu. 

    § 5. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji trenera podlega ogólnemu badaniu 
lekarskiemu oraz badaniom specjalistycznym i diagnostycznym, o których mowa w § 3 ust. 
2 pkt 1-9. 

    § 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Sportu: T. Lipiec 

_________________________ 
1) Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Sportu (Dz. U. Nr 131, poz. 918). 

Page 2 of 2ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU z dnia 3 października 2006 r. w sprawie ...

2007-03-02http://www.nettax.com.pl/serwis/publikatory/du/2006/Nr189/poz.1396.htm


