
Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej w Lublinie 

ul. Montażowa 16 p. 9, 20-074 Lublin; tel.: 81 528 01 44; 697 095 029 

www.wzps.lublin.pl; wzps@wzps.lublin.pl 

PEKAO S.A. III o/Lublin 68 1240 2382 1111 0000 3895 0809 

NIP: 712-21-79-340 

 

 
INFORMACJA DOT. BADAŃ LEKARSKICH ZAWODNIKÓW 

 
 
W związku z wydaniem przez Ministra Zdrowia nowych rozporządzeń w sprawie trybu 
orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu oraz kwalifikacji lekarzy uprawnionych 
do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i 
częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń, 
WZPS w Lublinie niniejszym wyjaśnia co następuje: 
 
 
1. PREZENTACJA BADAŃ LEKARSKICH 

Informacja o dacie ważności orzeczenia lekarskiego o zdolności danego zawodnika do 
uprawiania piłki siatkowej powinna być zawarta w Formularzu F-02 danego zespołu. 

Uwaga: nie można posługiwać się formularzem zespołu z innej kategorii wiekowej w celu 
potwierdzenia ważności badań lekarskich lub ważności licencji zawodnika. 

Jeżeli Formularz F-02 NIE został uzupełniony o informację o dacie ważności orzeczenia 
lekarskiego o zdolności danego zawodnika do uprawiania piłki siatkowej – zespół musi 
przedstawiać do weryfikacji przed meczem ważne indywidualne orzeczenie 
(zaświadczenie) lekarskie danego zawodnika (w książeczce sportowo-lekarskiej zawodnika 
lub na indywidualnym zaświadczeniu – tzw. karcie zdrowia). 
 
 
2. UPRAWNIENIA DO WYDANIA ORZECZENIA LEKARSKIEGO 

Orzeczenie o zdolności do uprawiania piłki siatkowej może wydać: 

1) lekarz podstawowej opieki zdrowotnej: 
a) w odniesieniu do zawodników do ukończenia 19 roku życia – na podstawie 

profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia); 
b) w odniesieniu do zawodników pomiędzy 19 a 23 rokiem życia – na podstawie 

posiadanej dokumentacji medycznej. 

2) lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej lub lekarz posiadający 
certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie 
medycyny sportowej (lekarz z tzw. Certyfikatem PTMS): 

a) w odniesieniu do zawodników do ukończenia 19 roku życia lub pomiędzy 19 a 23 
rokiem życia – w przypadku, gdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzi, że: 

− 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 

− jest to niezbędne w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i możliwości 
bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym 

b) każdorazowo – w odniesieniu do pozostałych zawodników. 
Tym samym w zakresie zawodników, którzy ukończyli 23 rok życia – obowiązuje uzyskanie 
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orzeczenia wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej. W 
przypadku zawodników, którzy ukończą 23 rok życia w trakcie sezonu – obowiązek ten 
powstaje w dniu ukończenia 23 roku życia. 
 
 
3. OKRES WAŻNOŚCI ORZECZENIA LEKARSKIEGO 

Badania lekarskie przeprowadzane w celu wydania orzeczenia lekarskiego o zdolności do 
uprawiania piłki siatkowej są ważne co najwyżej 12 miesięcy, zaś w przypadku zawodników 
do ukończenia 16. roku życia – jeśli w opinii lekarza wydającego orzeczenie wymaga tego 
ich stan zdrowia lub specyfika współzawodnictwa sportowego – co najwyżej 6 miesięcy. 
 
 
Pragniemy poinformować, że pomimo wprowadzonej nowelizacji przepisów – nie każdy 
lekarz może mieć wolę ku wydaniu takiego orzeczenia, w szczególności mimo spełnienia 
kryterium wieku – zawodnik może zostać skierowany do lekarza specjalisty medycyny 
sportowej. Równocześnie ze względów ostrożnościowych – WZPS w Lublinie zaleca 
uzyskiwanie orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania piłki siatkowej wszystkich 
zawodników bez względu na wiek – od lekarza medycyny sportowej. 
 
Przypominamy jednocześnie, że obowiązek wprowadzenia daty ważności orzeczenia 
lekarskiego do Systemu OSEKiZ PZPS spoczywa na Operatorze Klubowym. Po 
zatwierdzeniu Formularza przez Administratora (Operatora WZPS) oraz aktualizacji badań 
– nie ma obowiązku występowania o zatwierdzenie formularza – ponieważ dane w systemie 
podlegają automatycznej aktualizacji. 
 
 
 
 
 

Za Wydział Gier i Dyscypliny 

WZPS w Lublinie 

/ – / 

Edward Dziedzina-Wiwer 
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