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KOMUNIKAT  
 

W SPRAWIE WAŻNOŚCI BADAŃ LEKARSKICH 
 DLA ZAWODNIKÓW HOKEJA NA LODZIE NA SEZON 2021 / 2022 

 

 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przedłużenia ważności badań lekarskich 

ze względu na stan epidemii, informujemy, że badania lekarskie zawodników ważne są            

do okresu wskazanego w orzeczeniu lekarskim. 

W związku z powyższym każdy zawodnik / zawodniczka musi okazać WAŻNE BADANIA 

LEKARSKIE w oparciu o zapis Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. 

Nie będą uważane za ważne badania przedłużane w oparciu o zalecenie Ministra Zdrowia        

z dnia 24.07.2020. 

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, mówi w artykule 31m.1.: 

Art.31 m.1. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych 

badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność,   

nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii. 

Wyżej wymieniony artykuł, nie wymienia orzeczeń w badaniach zawodników. Badania 

zawodników, są za każdym razem odrębnym orzeczeniem o zdolności lub nie, do trenowania 

i startowania w zawodach w danej dyscyplinie sportu. Nie są to badania wstępne, okresowe 

lub kontrolne. 

O badaniach dla sportowców traktuje art. 37 Ustawy o Sporcie. 

Bezpieczeństwo w sporcie Art. 37. 

1. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski 

związek sportowy jest obowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia 

umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym współzawodnictwie. 



2. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje lekarzy uprawnionych                

do wydawania orzeczeń lekarskich, o których mowa w ust. 1, a także zakres wymaganych 

badań lekarskich, uwzględniając specyfikę współzawodnictwa sportowego. 

Obwieszczenie ministra zdrowia zawierające jednolity tekst rozporządzenia w sprawie trybu 

orzekania o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku 

życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia zostało opublikowane                      

w Dzienniku Ustaw RP 7 maja 2020 roku (poz. 817). 
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