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Badania medyczne u zawodników uprawiających  
strzelectwo sportowe w świetle  

aktualnie obowiązujących przepisów 
 

Od dnia 16 października 2010 roku weszła w życie nowa ustawa z dnia 25 czerwca 
2010 roku o sporcie (opublikowana w Dz. U. nr 127, poz. 857), która zastąpi dotychczas 
obowiązujące dwie ustawy tj. ustawę o kulturze fizycznej (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. 
nr 226, poz. 1675, z póżn. zm.) i ustawę o sporcie kwalifikowanym (dz. U. nr 155, poz. 
1298, z póżn. zm). W art. 37 ust. 2 nowej ustawy o sporcie przewidziano, że minister 
właściwy do zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym spraw kultury fizycznej 
określi w drodze rozporządzenia, kwalifikacje lekarzy uprawnionych do wydawania 
orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia zawodników a także zakres wymaganych badań 
lekarskich, uwzględniając specyfikę współzawodnictwa sportowego. Jednocześnie 
w art. 93 ust. 1 ustawy o sporcie przewidziano, że do czasu wejścia w życie 
zapowiadanego, nowego rozporządzenia dotyczącego orzekania o stanie zdrowia 
zawodników, o którym mówi art. 37 ust. 2 tejże ustawy, mają zastosowanie dalej 
dotychczasowe przepisy wykonawcze, które obowiązują jednakże nie dłużej niż 2 lata.  

W stanie prawnym, po dacie 16 października 2010r. tj. po wejściu w życie ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, do wykonywania badań sportowo-lekarskich 
u osób uprawiających sport, w tym również strzelectwo sportowe, obowiązują 
następujące akty prawne: 
1. Ustawa z dnia 25.06.20101 o sporcie, oraz dotychczasowe 
2. Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 23 marca 2009 r. W sprawie zakresu 

koniecznych badań lekarskich, częstotliwości ich przeprowadzania oraz trybu 
orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci 
i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23. 
Rokiem życia2,  

3. Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie trybu 
orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci 
i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23. 
Rokiem życia3,  

4. Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. W sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej4, 

5. Rozporządzenie ministra sportu z dnia 28 kwietnia 2006 r. W sprawie zakresu opieki 
medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w olimpijskich 
dyscyplinach sportu5.  
Należy zaznaczyć, że obowiązująca wcześniej ustawa o sporcie kwalifikowanym nie 

precyzowała kwestii kto ma poddawać się badaniom sportowo-lekarskim. Rodziło to 
wiele dyskusji tym bardziej, że rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące zakresu 
badań lekarskich w orzecznictwie sportowym było przez wiele osób źle interpretowane. 
Nowa ustawa nie pozostawia żadnych wątpliwości. W rozdziale 7 dotyczącym 
bezpieczeństwa w sporcie, art. 37 pkt 1 precyzyjnie stanowi, że cytuję „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”. Zapis ten 
w sposób jednoznaczny określa, że badaniom lekarskim musi poddać się każdy 
zawodnik bez względu na wiek i poziom sportowy, jeżeli tylko uczestniczy 
w jakichkolwiek formach współzawodnictwa organizowanych przez związek sportowy! 
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Należy wyjaśnić, że po wejściu w życie ustawy o sporcie, trwają obecnie rządowe 
prace ustawodawcze nad nowymi przepisami wykonawczymi do tejże ustawy, w ścisłej 
współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Sportowej, które przygotowuje 
rekomendacje dotyczące kryteriów wiekowych przy kwalifikacji dzieci i młodzieży do 
treningu i zawodów w wybranych dyscyplinach sportowych oraz zakresu badań 
niezbędnych w orzecznictwie sportowo-lekarskim. 

Aktami prawnymi, które dalej regulują zakres badań i częstotliwość ich wykonywania 
u osób uprawiających sport jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 
20092, rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 roku3 oraz 
rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 28 kwietnia 2006 r.5 

Rozporządzenia te precyzują również, kto jest uprawniony do przeprowadzania 
wyżej wymienionych badań. Aktualnie do wydawania orzeczeń lekarskich o zdolności 
do uprawiania sportu uprawnieni są lekarze będący specjalistami w zakresie medycyny 
sportowej. Mają możliwość orzekania we wszystkich grupach wiekowych i we 
wszystkich dyscyplinach sportu oraz u osób niepełnosprawnych. Od ich orzeczeń 
istnieje możliwość odwołania się do Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej 
w Warszawie. Ze względu na fakt, iż specjalistów z zakresu medycyny sportowej jest 
niewielu (liczba specjalistów w zakresie medycyny sportowej w całym kraju nie 
przekracza 300, w tym przynajmniej 1/3 z różnych względów nie zajmuje się 
orzecznictwem sportowo-lekarskim) stworzono możliwość wydawania orzeczeń 
lekarskich o zdolności do uprawiania sportu lekarzom posiadającym tytuł specjalisty 
z niektórych dziedzin klinicznych, którzy ukończyli odpowiednie szkolenie i zdali 
egzamin końcowy. Uprawnienia te mogą być 2 stopniowe: do 21 roku życia i powyżej 
21 roku życia. Uzyskuje się je na czas określony i do ich utrzymania wymagane jest 
odbycie dodatkowych szkoleń. Lista lekarzy, którzy nie posiadają specjalizacji z zakresu 
medycyny sportowej, ale uzyskali uprawnienia do orzekania o zdolności do uprawiania 
sportu, znajduje się na stronie Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Lekarze Ci 
nie są uprawnieni do wydawania orzeczeń sportowcom zawodowym (orzekają tylko w 
sporcie amatorskim), niepełnosprawnym (chyba, że ich podstawowa specjalizacja to 
rehabilitacja medyczna) oraz w niektórych dyscyplinach sportowych. 

Załącznik do rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 20092 precyzuje 
zakres i częstotliwość wymaganych badań.  

W strzelectwie sportowym badania ogólne, specjalistyczne i diagnostyczne 
obejmują: 

a) pomiary antropometryczne; (co 6 miesięcy) 
b) ogólne badanie lekarskie; (co 6 miesięcy) 
c) badanie ortopedyczne; (co 6 miesięcy) 
d) test wysiłkowy; (co 12 miesięcy) 
e) przegląd stomatologiczny; (co 12 miesięcy) 
f) badanie elektrokardiograficzne; (co 12 miesięcy) 
g) badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu, odczyn opadania krwinek 

czerwonych, morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym; (co 12 miesięcy) 
h) konsultację laryngologiczną; (co 2 lata) 
i) konsultację okulistyczną; (co 2 lata) 

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 20092 nie nakłada bezpośrednio 

na zawodników uprawiających strzelectwo sportowe obowiązku wykonywania badań 
audiometrycznych. Pozostawia jednak możliwość zlecania przez orzecznika 
dodatkowych badań koniecznych do oceny stanu zdrowia. Punkt 2 załącznika do 
rozporządzenia brzmi: „Lekarz przeprowadzający badanie może zlecić dodatkowo 
wykonanie innych badań lub konsultacji, których potrzeba wykonania wynika z oceny 
stanu zdrowia, w tym badania serologicznego w celu wykluczenia zakażenia wirusami 
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zapalenia wątroby typu B i C oraz nabytego niedoboru odporności, przez oznaczenie 
obecności antygenu HBs, przeciwciał HCV i przeciwciał HIV.” W przypadku strzelectwa 
sportowego badanie słuchu stanowi kluczowy element oceny stanu zdrowia, dlatego 
jest standartowo wykonywane u wszystkich zawodników, a częstotliwość jego 
wykonywania ustala lekarz orzecznik.  

W stosunku do zawodników zakwalifikowanych do kadry narodowej, w dalszym 
ciągu obowiązuje rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 28 kwietnia 2006 r5. w sprawie 
zakresu opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej 
w olimpijskich dyscyplinach sportu. 

W myśl tego rozporządzenia opieka medyczna nad zawodnikami zakwalifikowanymi 
do kadry narodowej w olimpijskich dyscyplinach sportu obejmuje wstępne, okresowe 
i kontrolne badania lekarskie, profilaktykę zdrowotną, w tym wykonywanie szczepień 
ochronnych, oraz leczenie, rehabilitację i jest ona sprawowana przez Centralny 
Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie. Wstępne badania lekarskie przeprowadza 
się po zakwalifikowaniu zawodnika do kadry narodowej, a badania okresowe w okresie 
realizacji przez zawodnika programu przygotowań olimpijskich albo programu 
przygotowań do mistrzostw świata lub Europy. Zakres i częstotliwość badań jest 
zbliżona do omówionej powyżej. Jedyna różnica dotyczy testów wysiłkowych, które nie 
są w przypadku zawodników kadry narodowej wykonywane obligatoryjnie. Mogą być 
jednak zlecone przez lekarza orzecznika.  

 
 

Piśmiennictwo: 
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