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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 7 listopada 2002 r.

w sprawie zasad kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badaƒ lekarskich oraz
ich cz´stotliwoÊci w stosunku do dzieci i m∏odzie˝y do ukoƒczenia 21 roku ˝ycia uprawiajàcych

sport amatorski.

Na podstawie art. 31b ust. 4 ustawy z dnia 6 lutego
1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
(Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117,
poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162,
poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483,
Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109,
poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122,
poz. 1311 i 1324, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539,
Nr 88, poz. 961, Nr 97, poz. 1050, Nr 126, poz. 1382
i 1384, Nr 154, poz. 1796 i 1801 oraz z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 83, poz. 749 i Nr 153,
poz. 1271) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Dzieci i m∏odzie˝ do ukoƒczenia 21 roku ˝y-
cia uprawiajàce sport amatorski kwalifikuje do upra-
wiania okreÊlonej dyscypliny sportu lekarz specjalista
w dziedzinie medycyny sportowej, z zastrze˝eniem § 3
ust. 5.

2. Ustala si´ nast´pujàce kategorie wiekowe wska-
zane do rozpocz´cia treningów i uprawiania okreÊlo-
nych dyscyplin sportu:

1) do 7 lat — wszelkie dyscypliny sportu oparte na na-
turalnych formach ruchu w formie gier i zabaw ru-
chowych;

2) od 7 lat — dyscypliny sportu oparte na naturalnych
formach ruchu, kszta∏tujàce koordynacj´ ruchu
w Êrodowisku làdowym i wodnym, nieprzecià˝ajà-
ce wybiórczo ruchu;

3) od 9 lat — dyscypliny sportu kszta∏tujàce oprócz
zwinnoÊci tak˝e szybkoÊç i dynamik´ ruchu;

4) od 11 lat — dyscypliny sportu kszta∏tujàce wytrzy-
ma∏oÊç i si∏´;

5) od 14 lat — dyscypliny sportu polegajàce na wpro-
wadzeniu w pe∏nym zakresie treningu wytrzyma∏o-
Êciowego;

6) od 18 lat — dyscypliny sportu polegajàce na wpro-
wadzeniu statycznych çwiczeƒ si∏owych.

§ 2. Warunkiem zakwalifikowania dzieci i m∏odzie-
˝y do ukoƒczenia 21 roku ˝ycia uprawiajàcych sport
amatorski do uczestnictwa w zaj´ciach lub zawodach
sportowych jest posiadanie wa˝nego zaÊwiadczenia
lekarskiego, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 3 albo 6 oraz
w § 4, zwanego dalej „zaÊwiadczeniem”, wydanego
w trybie i na zasadach okreÊlonych w rozporzàdzeniu.

§ 3. 1. W stosunku do dzieci i m∏odzie˝y do ukoƒ-
czenia 21 roku ˝ycia ubiegajàcych si´ o przyznanie li-
cencji na amatorskie uprawianie okreÊlonej dyscypliny
sportu przeprowadza si´ wst´pne badania lekarskie
i wydaje zaÊwiadczenie o dopuszczeniu do uprawiania
okreÊlonej dyscypliny sportu albo o odmowie dopusz-
czenia do uprawiania okreÊlonej dyscypliny sportu.

2. Badania, o których mowa w ust. 1, przeprowadza
lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej na
podstawie skierowania lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdro-
wotnym, z zastrze˝eniem ust. 5.

3. W stosunku do dzieci i m∏odzie˝y do ukoƒczenia
21 roku ˝ycia uprawiajàcych amatorsko okreÊlonà dys-
cyplin´ sportu i posiadajàcych licencj´ na jej uprawia-
nie przeprowadza si´ okresowe badania lekarskie i wy-
daje zaÊwiadczenie o zdolnoÊci albo niezdolnoÊci do
uprawiania okreÊlonej dyscypliny sportu.

4. Badania, o których mowa w ust. 3, przeprowadza
lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej,
z zastrze˝eniem ust. 5.

5. W przypadku braku lekarza specjalisty w dziedzi-
nie medycyny sportowej, badania lekarskie i zaÊwiad-
czenia, o których mowa w ust. 1 i 3, przeprowadzajà
i wydajà lekarze posiadajàcy certyfikat nadany przez
Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej lub inni leka-
rze, którzy zawarli umow´ z kasà chorych na udzielanie
Êwiadczeƒ zdrowotnych z zakresu medycyny sportowej.

6. W stosunku do dzieci i m∏odzie˝y, o których mo-
wa w ust. 3, które podczas uprawiania okreÊlonych dys-
cyplin sportu dozna∏y urazów, w tym urazu g∏owy,
zmian przecià˝eniowych, utraci∏y przytomnoÊç lub prze-
gra∏y walk´ przez nokaut, przeprowadza si´ kontrolne
badania lekarskie i w przypadku stwierdzenia zdolnoÊci
albo niezdolnoÊci do dalszego uprawiania okreÊlonej
dyscypliny sportu wydaje stosowne zaÊwiadczenie.

§ 4. 1. W przypadku gdy przedstawiciel ustawowy
dziecka albo sam zainteresowany w wieku powy˝ej
18 roku ˝ycia nie zgadza si´ z treÊcià zaÊwiadczenia,
o którym mowa w § 3 ust. 1 i 3 albo 6, mo˝e z∏o˝yç od-
wo∏anie od jego treÊci i wnioskowaç o ponowne prze-
prowadzenie badaƒ. Do wniosku nale˝y do∏àczyç za-
Êwiadczenie i kopi´ dokumentacji medycznej dotyczà-
cà przeprowadzonych badaƒ.

2. Odwo∏anie, o którym mowa w ust. 1, nale˝y z∏o-
˝yç, w terminie 14 dni od dnia wystawienia zaÊwiad-
czenia, do Centralnego OÊrodka Medycyny Sportowej
w Warszawie.

——————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —

zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr
93, poz. 833).



3. Odwo∏anie, o którym mowa w ust. 1, rozpatruje
si´ w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

4. ZaÊwiadczenie o dopuszczeniu albo o odmowie
dopuszczenia do uprawiania okreÊlonej dyscypliny
sportu albo zaÊwiadczenie o zdolnoÊci albo niezdolno-
Êci do uprawiania okreÊlonej dyscypliny sportu wyda-
je lekarz wyznaczony przez Centralny OÊrodek Medycy-
ny Sportowej na podstawie:

1) dokumentacji medycznej, o której mowa w ust. 1;

2) wyników dodatkowych badaƒ, je˝eli lekarz ten uzna
ich wykonanie za niezb´dne.

§ 5. 1. Wst´pne i okresowe badania lekarskie obej-
mujà: 

1) ogólne badania lekarskie;

2) badania specjalistyczne i diagnostyczne w zakresie
niezb´dnym do wydania zaÊwiadczenia;

3) wydanie zaÊwiadczenia.

2. Zakres koniecznych badaƒ lekarskich oraz cz´-
stotliwoÊç ich przeprowadzania w stosunku do dzieci
i m∏odzie˝y do 21 roku ˝ycia uprawiajàcych sport ama-
torski okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 6. 1. W zaj´ciach i zawodach sportowych uczest-
niczà dzieci i m∏odzie˝, o których mowa w § 2, posiada-
jàce wa˝ne zaÊwiadczenie.

2. ZaÊwiadczenie jest wa˝ne, je˝eli od czasu jego
wydania nie up∏ynà∏ okres do wykonania okresowych
badaƒ lekarskich.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Zdrowia: M. ¸apiƒski
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r.
(poz. 1603)

ZAKRES KONIECZNYCH BADA¡ LEKARSKICH ORAZ CZ¢STOTLIWOÂå ICH PRZEPROWADZANIA W STO-
SUNKU DO DZIECI I M¸ODZIE˚Y DO UKO¡CZENIA 21 ROKU ˚YCIA UPRAWIAJÑCYCH SPORT AMATORSKI

1. Badania ogólne, specjalistyczne i diagnostyczne
obejmujà:

1) badanie ogólnolekarskie;

2) pomiary antropometryczne;

3) badanie ortopedyczne;

4) prób´ wysi∏kowà;

5) przeglàd stomatologiczny;

6) elektrokardiogram;

7) badanie ogólne moczu, OB, sk∏adu morfologiczne-
go krwi; 

8) konsultacj´ laryngologicznà;

9) konsultacj´ okulistycznà;

10) badanie neurologiczne;

11) elektroencefalografi´;

12) oznaczenie poziomu cukru we krwi;

13) badanie radiologiczne odcinka szyjnego kr´gos∏u-
pa;

14) badanie radiologiczne odcinka l´dêwiowego kr´go-
s∏upa;

15) spirometri´.

2. Badania wst´pne dzieci i m∏odzie˝y do 21 roku
˝ycia ubiegajàcych si´ o przyznanie licencji na amator-
skie uprawianie okreÊlonej dyscypliny sportu obejmu-
jà badania wymienione w ust.1 pkt 1—9.

3. Badania okresowe obejmujà badania przepro-
wadzane:

— co 6 miesi´cy — w przypadku badaƒ, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 1—3,

— co roku — w przypadku badaƒ, o których mowa
w ust. 1 pkt 4—7,

— co dwa lata — w przypadku badaƒ, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 8 i 9.

4. Badania, o których mowa w ust. 1 pkt 10 i 11,
przeprowadza si´ przed dopuszczeniem do udzia∏u
w treningach i zaj´ciach specjalistycznych dzieci i m∏o-
dzie˝y do 21 roku ̋ ycia uprawiajàcych amatorsko boks,
kick boxing, dalekowschodnie sporty i sztuki walki, p∏e-
twonurkowanie oraz sport lotniowy, paralotniowy
i motolotniowy i powtarza co dwa lata.

5. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, przepro-
wadza si´ przed dopuszczeniem do udzia∏u w trenin-
gach i zaj´ciach specjalistycznych w odniesieniu do
m∏odzie˝y uprawiajàcej p∏etwonurkowanie oraz sport
lotniowy, paralotniowy i motolotniowy i powtarza co
roku.

6. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, przepro-
wadza si´ w odniesieniu do m∏odzie˝y ubiegajàcej si´
o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie d˝udo
i zapasów oraz przed dopuszczeniem do udzia∏u w tre-
ningach i zaj´ciach specjalistycznych w tych dyscypli-
nach sportu i powtarza co dwa lata.
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7. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, przepro-
wadza si´ w odniesieniu do m∏odzie˝y ubiegajàcej si´
o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie podno-
szenia ci´˝arów oraz przed dopuszczeniem do udzia∏u
w treningach i zaj´ciach specjalistycznych w tej dyscy-
plinie sportu i powtarza co dwa lata.

8. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, przepro-
wadza si´ w odniesieniu do m∏odzie˝y ubiegajàcej si´
o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie p∏etwo-
nurkowania oraz przed dopuszczeniem do udzia∏u
w treningach i zaj´ciach specjalistycznych w tej dyscy-
plinie sportu i powtarza co roku.
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WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 5 listopada 2002 r.

sygn. akt P. 7/01.

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

Teresa D´bowska-Romanowska — przewodniczàca,

Wies∏aw Johann,

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska,

Ewa ¸´towska,

Marek Mazurkiewicz — sprawozdawca,

protokolant: Gra˝yna Sza∏ygo,

po rozpoznaniu z udzia∏em sàdu przedstawiajàce-
go pytanie prawne oraz Sejmu i Prokuratora General-
nego, na rozprawie w dniu 5 listopada 2002 r., pytania
prawnego Sàdu Okr´gowego w Olsztynie — Sàdu Pra-
cy i Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych o zbadanie zgodnoÊci:
czy przepis art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 grudnia
2000 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
˝o∏nierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Urz´du Ochrony Paƒstwa, Stra˝y Granicznej, Paƒstwo-

wej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin
(Dz. U. Nr 122, poz. 1313) jest zgodny z art. 2 Konstytu-
cji Rzeczypospolitej Polskiej,

orzeka:

Art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2000 r.
o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nie-
rzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopa-
trzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urz´du
Ochrony Paƒstwa, Stra˝y Granicznej, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin
(Dz. U. Nr 122, poz. 1313) jest niezgodny z art. 2
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Teresa D´bowska-Romanowska

Wies∏aw Johann Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa ¸´towska Marek Mazurkiewicz
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