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Regulamin Rejestracji i Licencjonowania 
Polskiego Związku Jeździeckiego 

 

Obowiązuje od dnia 01.03.2023 roku 

Zatwierdzony Uchwałą Zarządu PZJ nr U/3604/03/Z/2023 z dnia 28.02.2023 

 
 

I. REJESTRACJA W PZJ ORAZ PRZYZNAWANIE LICENCJI DLA 
KLUBÓW, ZAWODNIKÓW I KONI 

 
 

1. Regulamin dotyczy rejestracji w PZJ oraz przyznawania licencji dla klubów, zawodników i koni. 
 

1a. Niniejszy regulamin działa w oparciu o Ustawę o Sporcie, Statut PZJ, Przepisy Ogólne PZJ, 
Przepisy i Regulaminy Konkurencji Jeździeckich, Przepisy Weterynaryjne, Warunki Uzyskiwania 
Uprawnień Sportowych, Przepisy FEI i aktualny Cennik PZJ. 
 

1b. Licencja jest pozwoleniem na udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym 
przez Polski Związek Jeździecki, przyznawanym przez Polski Związek Jeździecki lub odpowiedni 
terytorialnie Wojewódzki Związek jeździecki (Okręgowy Związek Jeździecki). 
 

1c. Licencje mają charakter terminowy i są ważne 1 rok kalendarzowy (01.01.– 31.12.). 
 
2. Potwierdzeniem posiadanej licencji przez klub/zawodnika/konia jest wpis w zestawieniach 
aktualnych licencji na stronie www.pzj.pl (zakładka Artemor -> Zestawienia) 
 
3. Zarząd PZJ upoważnia WZJ (OZJ) do przyznawania w jego imieniu licencji zawodników/koni, 
uprawniających do udziału w zawodach szczebla regionalnego. WZJ (OZJ) odpowiadają za 
sprawdzenie w procesie rejestracji i przyznawania licencji, prawidłowości przedstawianych przez 
kluby/zawodników/właścicieli koni dokumentów zgodnie z przepisami o współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez PZJ. 
 

3a. W zakresie udzielania licencji zawodnikom i koniom uprawniających do udziału w zawodach 
szczebla regionalnego WZJ (OZJ), jest zobowiązany stosować odpowiednio przepisy niniejszego 
Regulaminu, za wyjątkiem licencji udzielanych przez FEI i rejestracji dokonywanych w FEI. 

3b. W zakresie rejestracji zawodnika, konia i klubu w WZJ stosuje odpowiednio przepisy 
niniejszego Regulaminu. 

3c. Postanowienia określone w podpunktach 3a i 3b nie stosuje się do wysokości opłat 
pobieranych za dokonanie rejestracji i udzielenie licencji, których wysokość określa poszczególny WZJ 
(OZJ) we własnym zakresie. 

3d. Opłaty pobierane za dokonanie rejestracji i za udzielenie licencji stanowią przychód 
poszczególnych WZJ (OZJ) z uwagi na to, że wykonują one wszelkie czynności związane z dokonaniem 
rejestracji i udzielaniem licencji na szczeblu regionalnym i przejmują odpowiedzialność wobec PZJ za 
prawidłowość dokonanych rejestracji i udzielanych licencji. 
 

4. Zarząd PZJ lub WZJ (OZJ) może pozbawić zawodnika/konia licencji lub odmówić jej przyznania 
w przypadku naruszenia przez zawodnika bądź użytkownika/właściciela konia obowiązujących 
przepisów i regulaminów. 
 
5. W sprawach przyznawania i pozbawiania licencji, od orzeczeń WZJ (OZJ) przysługuje odwołanie do 
Zarządu PZJ w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia WZJ (OZJ). 
 
6. W sprawach przyznawania i pozbawiania licencji, od orzeczeń Zarządu PZJ podmiot uprawniony 
może złożyć wniosek o powtórne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd PZJ. Wyżej wymieniony wniosek 
przedstawia się na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji Zarządu PZJ. 
 

http://www.pzj.pl/
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II. REJESTRACJA / LICENCJA KLUBU 
 
 

1. Rejestracja klubu w PZJ 
 
Należy dokonać zakupu i wypełnić wniosek rejestracyjny poprzez zakładkę Licencje Online znajdującej 
się na stronie www.pzj.pl. 
 
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

 wypis z właściwego Urzędu Rejestrowego, w którym zarejestrowany jest klub 

 statut lub regulamin klubu 

 potwierdzenie rejestracji klubu opieczętowane we właściwym ze względu na siedzibę klubu 
WZJ-cie (OZJ-cie) 

 
Kluby mają obowiązek posiadania pieczęci, która powinna figurować na dokumentach. Treść tej 
pieczęci musi być zgodna z nazwą klubu, która figuruje w dokumentach rejestracyjnych klubu. 
 
Kluby rejestrowane w PZJ/WZJ (OZJ) muszą posiadać osobowość prawną w rozumieniu ustawy 
o sporcie z dn. 25.06.2010 r. (Dz. U. 2010, Nr. 127, poz. 857 z późn. zm.). 
 
Zmiana nazwy klubu traktowana jest jak rejestracja nowego klubu w PZJ. 
 
 
2. Licencja ogólnopolska klubu 
 
Należy dokonać zakupu i wypełnić wniosek licencyjny poprzez zakładkę Licencje Online znajdującej 
się na stronie www.pzj.pl. 
 
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

 potwierdzenie wpłaty składki rocznej do WZJ (OZJ) na bieżący rok 
 
Aby uzyskać licencję PZJ należy również opłacić składkę członkowską roczną.  
 
 
 
 
 

III. REJESTRACJA / LICENCJA ZAWODNIKA 
 
 

1. Rejestracja zawodnika (luzaka w powożeniu) w PZJ 
 
Należy dokonać zakupu i wypełnić wniosek rejestracyjny poprzez zakładkę Licencje Online znajdującej 
się na stronie www.pzj.pl. 
 
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

 wniosek/oświadczenie o przynależności do klubu (członka klubu zrzeszonego w PZJ) 

 w przypadku osoby niepełnoletniej podpisanej zgody przez rodzica lub osobę sprawującą 
opiekę rodzicielską lub prawną 

 
Minimalny wiek rejestrowanego zawodnika - zgodnie z regulaminami poszczególnych konkurencji. 
 
 
2. Licencja ogólnopolska zawodnika 
 
Należy dokonać zakupu i wypełnić wniosek licencyjny poprzez zakładkę Licencje Online znajdującej 
się na stronie www.pzj.pl. 
 
 

http://www.pzj.pl/
http://www.pzj.pl/
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http://www.pzj.pl/


3 
 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

 wniosek/oświadczenie o przynależności do klubu (członka klubu zrzeszonego w PZJ) 

 aktualne sportowe badania lekarskie 

 aktualne ubezpieczenie jeździeckie NNW ważne od 1 stycznia lub od dnia wystawienia licencji 
do 31 grudnia bieżącego roku 

 
W przypadku zawodników zrzeszonych w klubach, warunkiem uzyskania ogólnopolskiej licencji 
zawodniczej jest uprzednie opłacenie przez macierzysty klub licencji ogólnopolskiej na dany rok. 
 
Licencja ogólnopolska upoważnia do udziału we współzawodnictwie sportowym również na szczeblu 
regionalnym w zawodach Kalendarzy WZJ (OZJ). 
 
W poniższych przypadkach można startować w zawodach ogólnopolskich na licencji 
regionalnej: 

 wszyscy zawodnicy startujący w zawodach ZODiM 

 zawodnicy startujący w zawodach ZK w wkkw do klasy 1* włącznie 

 zawodnicy startujący w zawodach ZO w sportowych rajdach konnych do klasy 1* włącznie 

 zawodnicy startujący w zawodach ZK w powożeniu do klasy N włącznie 

 młodzicy i juniorzy młodsi na kucach i dużych koniach oraz juniorzy do lat 16 startujący na 
kucach we wszystkich zawodach ogólnopolskich 

 
Młodzicy i juniorzy młodsi na kucach i dużych koniach oraz juniorzy do lat 16 startujący na kucach, 
którzy planują starty na zawodach międzynarodowych zobowiązani są do wykupienia licencji 
ogólnopolskich oraz licencji międzynarodowych FEI dla siebie i koni. 
 
Badania lekarskie: 
 
Badania lekarskie zawodników są ważne i powinny być przeprowadzone zgodnie z zasadami 
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy 
uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu 
i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (tekst jednolity 
ogłoszony obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2020 r. poz. 812) 
 
Badania lekarskie zawodników Kadry Narodowej ważne są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 18 grudnia 2015 r. - poz. 2225 
 
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2020 r. poz. 812 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. 
 
Ubezpieczenie: 
 
Zgodnie z Ustawą o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U.Nr.127, poz.857 z późn. zm. art. 38), to 
kluby odpowiadają za aktualność ubezpieczenia swoich zawodników, a w przypadku kadry narodowej 
odpowiedzialność spoczywa na PZJ. 
Ubezpieczenie musi obejmować okres od 1 stycznia lub od daty wystawienia licencji do 31 grudnia 
bieżącego roku. Ubezpieczenie musi zawierać adnotację, że obejmuje jeździectwo, bądź szerzej - 
sporty ekstremalne. 
 
 
3. Licencja FEI zawodnika 
 
Należy dokonać zakupu i wypełnić wniosek licencyjny poprzez zakładkę Licencje Online znajdującej 
się na stronie www.pzj.pl. 
 
Zawodnicy startujący w zawodach międzynarodowych na terenie Polski i poza jej granicami 
zobowiązani są do wykupienia licencji FEI dla siebie i koni, na których startują. 
 
Obcokrajowcy startujący w Polsce na licencjach gościnnych - w sprawie licencji FEI zgłaszają się do 
swoich macierzystych federacji. 
 

http://www.pzj.pl/
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O licencję FEI może ubiegać się zawodnik, który posiada licencję krajową lub zagraniczną. 
 
Potwierdzeniem rejestracji w FEI jest wpis w zestawieniach aktualnych licencji na stronie FEI Database. 
 
 
4. Licencja roczna gościnna zawodnika cudzoziemca 
 
Należy dokonać zakupu i wypełnić wniosek licencyjny poprzez zakładkę Licencje Online znajdującej 
się na stronie www.pzj.pl 
 
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

 zgoda na dany rok Narodowej Federacji Jeździeckiej na start zawodnika na terenie Polski 
z podaniem konkurencji oraz stopnia posiadanych uprawnień sportowych 

 aktualne sportowe badania lekarskie 

 aktualne ubezpieczenie jeździeckie NNW ważne od 1 stycznia lub od dnia wystawienia licencji 
do 31 grudnia bieżącego roku 

 
 
5. Licencja zagraniczna zawodnika 
 
Należy przesłać na adres mailowy: paszporty@pzj.pl skany podpisanych następujących 
dokumentów: 

 podanie o jednorazowe lub roczne pozwolenie na start poza granicami Polski (pozwolenie 
roczne wydawane jest dla zawodników przebywających min. 6 miesięcy w roku na terenie kraju, 
w którym planują starty) 

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą 
informacyjną (RODO) 

 
Następnie, na podstawie otrzymanej drogą mailową faktury z biura PZJ, należy dokonać opłaty na 
wskazane na niej konto bankowe podając w tytule numer faktury. Licencja zostanie wystawiona po 
opłaceniu faktury. 
 
 
6. Licencja jednorazowa lub roczna gościnna zawodnika cudzoziemca startującego okazjonalnie 
w Polsce 
 
Licencję wykupuje się u organizatora zawodów. 
 
Wymagane są następujące dokumenty: 

 zgoda na dany rok Narodowej Federacji Jeździeckiej na start zawodnika na terenie Polski 
z podaniem konkurencji oraz stopnia posiadanych uprawnień sportowych (dokument weryfikuje 
Sędzia Główny zawodów) 

 
Sędzia PZJ jest odpowiedzialny za dostarczenie w ciągu 4 dni drogą mailową do biura PZJ informacji 
o ilości wszystkich sprzedawanych licencji z zawodów ogólnopolskich, w tym także z zawodów DiM. 
Dane te będą podstawą do wystawienia przez biuro PZJ faktury za jednorazowe i roczne licencje 
gościnne dla zawodników i koni sprzedane przez organizatora. 
 
 
7. Licencja FEI trenera konia w SRK 
 
Należy przesłać na adres mailowy: paszporty@pzj.pl: 

 stosowną informację zawierającą imię i nazwisko oraz PESEL trenera 
 
Następnie, na podstawie otrzymanej drogą mailową faktury z biura PZJ, należy dokonać opłaty na 
wskazane na niej konto bankowe podając w tytule numer faktury. Licencja zostanie wystawiona po 
opłaceniu faktury. 
 
Potwierdzeniem rejestracji w FEI jest wpis w zestawieniach aktualnych licencji na stronie FEI Database. 
 

http://www.pzj.pl/
mailto:paszporty@pzj.pl
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8. Licencja luzaka w powożeniu 
 
Należy dokonać zakupu i wypełnić wniosek licencyjny poprzez zakładkę Licencje Online znajdującej 
się na stronie www.pzj.pl. 
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

 wniosek/oświadczenie o przynależności do klubu (członka klubu zrzeszonego w PZJ) 

 aktualne sportowe badania lekarskie 

 aktualne ubezpieczenie jeździeckie NNW ważne od 1 stycznia lub od dnia wystawienia licencji 
do 31 grudnia bieżącego roku 

 
 
9. Zmiana barw klubowych 
 
Należy dokonać zakupu i wypełnić wniosek zmiany barw klubowych poprzez zakładkę Licencje Online 
znajdującej się na stronie www.pzj.pl. 
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

 wniosek o zmianę barw klubowych zawodnika 
 
Przy przerejestrowywaniu zawodnika z klubu do klubu obowiązuje Regulamin zmiany barw klubowych. 
 
Jednocześnie zastrzega się, że w przypadku zmiany barw klubowych niezbędne jest wypełnienie 
procedury określonej w Regulaminie zmiany barw klubowych. 
 
Przepisy o zmianie barw klubowych dotyczą również zawodników występujących z klubów i 
rejestrujących się jako zawodnicy bez przynależności klubowej. 
 
Przy zmianie barw klubowych na BPK z aktualnie wykupioną licencją członka klubu zrzeszonego w PZJ 
należy dopłacić różnicę kwoty licencji do BPK. 
 
 
 
 
 

IV. REJESTRACJA / LICENCJA KONIA 
 
 

1. Rejestracja konia w PZJ 
 
Należy dokonać zakupu i wypełnić wniosek rejestracyjny poprzez zakładkę Licencje Online znajdującej 
się na stronie www.pzj.pl. 
 
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

 skan paszportu urzędowego konia z podstawowymi danymi, opisem słowno-graficznym, 
rodowodem, informacjami hodowlanymi oraz potwierdzoną przez OZHK adnotacją o aktualnym 
właścicielu konia 

 
Minimalny wiek rejestrowanego konia - 4 lata. 
 
Następnie paszport należy wysłać lub dostarczyć osobiście do Biura PZJ (03-589 Warszawa,  
ul. Gilarska 5) celem obowiązkowej autoryzacji. Potwierdzeniem autoryzacji paszportu w PZJ jest 
opieczętowana naklejka z danymi aktualnego właściciela i numerem konia. Paszport autoryzowany 
przez PZJ ważny jest 4 lata. 
 
 
2. Licencja ogólnopolska konia 
 
Należy dokonać zakupu i wypełnić wniosek licencyjny poprzez zakładkę Licencje Online znajdującej 
się na stronie www.pzj.pl. 
 

http://www.pzj.pl/
http://www.pzj.pl/
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Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

 skan paszportu z podstawowymi danymi konia 
 
Z opłaty licencyjne zwolnione są konie w wieku powyżej 20 lat. Wiek jest liczony od następnego roku 
w stosunku do roku, w którym koń ukończył 20 lat. 
 
Licencja ogólnopolska upoważnia do udziału we współzawodnictwie sportowym również na szczeblu 
regionalnym w zawodach Kalendarzy WZJ (OZJ). 
 
W poniższych przypadkach można startować w zawodach ogólnopolskich na licencji 
regionalnej: 

 wszystkie konie startujące w zawodach ZODiM 

 konie startujące w zawodach ZK w wkkw do klasy 1* włącznie 

 konie startujące w zawodach ZO w sportowych rajdach konnych do klasy 1* włącznie 

 konie startujące w zawodach ZK w powożeniu do klasy N włącznie 

 młodzicy i juniorzy młodsi na kucach i dużych koniach oraz juniorzy do lat 16 startujący na 
kucach we wszystkich zawodach ogólnopolskich 

 
Młodzicy i juniorzy młodsi na kucach i dużych koniach oraz juniorzy do lat 16 startujący na kucach, 
którzy planują starty na zawodach międzynarodowych zobowiązani są do wykupienia licencji 
ogólnopolskich oraz licencji międzynarodowych FEI dla siebie i koni. 
 
 
3. Rejestracja/Licencja FEI konia 
 
Należy dokonać zakupu i wypełnić wniosek licencyjny poprzez zakładkę Licencje Online znajdującej 
się na stronie www.pzj.pl. 
 
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

 skan paszportu z podstawowymi danymi konia 
 
Warunkiem przyznania licencji FEI konia jest: 

 licencja krajowa lub gościnna konia 

 potwierdzenie posiadania przez konia numeru transpondera (microchip) - wpis lub wklejka 
w paszporcie 

 paszport urzędowy konia z opisem słowno-graficznym 
 
Przy pierwszej rejestracji konia w FEI należy wysłać lub dostarczyć osobiście paszport do Biura 
PZJ (03-589 Warszawa, ul. Gilarska 5). Chyba, że jego aktualny skan znajduje się w bazie PZJ. 
 
Konie startujące w zawodach międzynarodowych na terenie Polski i poza jej granicami, pod polskim i 
zawodnikami, muszą mieć wykupioną licencję FEI. 
 
Potwierdzeniem rejestracji w FEI jest wpis w zestawieniach aktualnych licencji na stronie FEI Database. 
 
 
4. Licencja roczna gościnna konia posiadającego paszport zagraniczny (bez przerejestrowania 
konia na polskiego właściciela) 
 
Należy dokonać zakupu i wypełnić wniosek licencyjny poprzez zakładkę Licencje Online znajdującej 
się na stronie www.pzj.pl. 
 
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

 skan paszportu z podstawowymi danymi konia 
 
 
5. Licencja jednorazowa konia 
 
Licencję wykupuje się u organizatora zawodów lub poprzez zakładkę Licencje Online znajdującej się 
na stronie www.pzj.pl. 

http://www.pzj.pl/
http://www.pzj.pl/
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Wymagane następujące dokumenty: 

 paszport lub skan (w przypadku zakupu online) z podstawowymi danymi konia 
 
Sędzia PZJ jest odpowiedzialny za dostarczenie w ciągu 4 dni drogą mailową do biura PZJ informacji 
o ilości wszystkich sprzedawanych licencji z zawodów ogólnopolskich, w tym także z zawodów DiM. 
Dane te będą podstawą do wystawienia przez biuro PZJ faktury za jednorazowe i roczne licencje 
gościnne dla zawodników i koni sprzedane przez organizatora. 
 
 
6. Zmiana właściciela konia 
 
Należy dokonać zakupu i wypełnić wniosek zmiany właściciela poprzez zakładkę Licencje Online 
znajdującej się na stronie www.pzj.pl. 
 
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

 skany paszportu urzędowego konia z podstawowymi danymi oraz potwierdzoną przez OZHK 
adnotacją o aktualnym właścicielu konia 

 
Następnie paszport należy wysłać lub dostarczyć osobiście do Biura PZJ (03-589 Warszawa,  
ul. Gilarska 5) celem zmiany naklejki autoryzacyjnej. Jeśli był wystawiony paszport FEI również 
należy go wysłać. 
 
 
7. Zmiana nazwy konia 
 
Należy wysłać do Biura PZJ (03-589 Warszawa, ul. Gilarska 5) następujące dokumenty: 

 druk zgłoszenia konia do rejestracji w PZJ z podaniem dotychczasowej oraz proponowanej 
nazwy konia 

 paszport urzędowy konia 

 paszport FEI (jeżeli był wystawiony) 
 
Następnie, na podstawie otrzymanej drogą mailową faktury z biura PZJ, należy dokonać opłaty na 
wskazane na niej konto bankowe podając w tytule numer faktury. Zmiana nazwy konia zostanie 
zrealizowana po opłaceniu faktury. 
 
 
8. Paszport FEI konia (FEI Recognition Card) 
 
Należy wysłać do Biura PZJ (03-589 Warszawa, ul. Gilarska 5) następujące dokumenty: 

 paszport urzędowy konia autoryzowany przez PZJ z numerem transpordera (microchip) oraz 
z opisem słowno-graficznym 

 
Następnie, na podstawie otrzymanej drogą mailową faktury z biura PZJ, należy dokonać opłaty na 
wskazane na niej konto bankowe podając w tytule numer faktury. Paszport zostanie wystawiona po 
opłaceniu faktury. 
 
Koń startujący w zawodach międzynarodowych musi posiadać paszport FEI (z wyjątkami określonymi 
przepisami FEI). Paszport FEI jest wydawany na 4 lata i po upływie tego okresu wymaga wznowienia. 
 
 
9. Wznowienie (autoryzacja) ważności paszportu krajowego lub międzynarodowego 
 
Należy wysłać do Biura PZJ (03-589 Warszawa, ul. Gilarska 5) następujące dokumenty: 

 paszport urzędowy konia / paszport FEI  
 
Następnie, na podstawie otrzymanej drogą mailową faktury z biura PZJ, należy dokonać opłaty na 
wskazane na niej konto bankowe podając w tytule numer faktury. Paszport zostanie wznowiony 
(autoryzowany) po opłaceniu faktury.  
 

http://www.pzj.pl/
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Paszport krajowy i międzynarodowy jest wydawany na 4 lata i po upływie tego okresu wymaga 
wznowienia (autoryzacji). Formalnym potwierdzeniem wznowienia ważności paszportu jest 
opieczętowana naklejka w paszporcie. 
 

 



             
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 7 maja 2020 r. 

Poz. 812 

OBWIESZCZENIE 
MINISTRA ZDROWIA  

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji lekarzy 
uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości 

wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania 
zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbęd-
nych do uzyskania tych orzeczeń (Dz. U. poz. 1172), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawa-
nia zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich 
niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (Dz. U. poz. 395). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnio-
nych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań 
lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (Dz. U. poz. 395), które stanowią: 

„§ 2. 1. Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, 
na jaki zostały wydane. 

2. Do badań rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotych-
czasowe. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”. 

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko  
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Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia 
z dnia 30 kwietnia 2020 r. (poz. 812) 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ZDROWIA 1) 

z dnia 22 lipca 2016 r. 

w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia 
oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń 

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy, 
zwany dalej „zawodnikiem”, podlega ogólnym badaniom lekarskim oraz badaniom specjalistycznym i diagnostycznym 
w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we 
współzawodnictwie sportowym, zwanego dalej „orzeczeniem”, w szczególności uczestnictwo w treningach lub zawodach 
sportowych. 

2. W przypadku zawodników uprawiających sporty lotnicze za równoznaczne z orzeczeniem uznaje się orzeczenie 
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania funkcji członka personelu lotniczego wydawane po przeprowadze-
niu badań lotniczo-lekarskich określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 
2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284). 

3. W przypadku zawodników uprawiających sporty lotnicze, będących żołnierzami zawodowymi – członkami perso-
nelu latającego, za równoznaczne z orzeczeniem uznaje się orzeczenie wydawane po przeprowadzeniu badań lekarskich 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej 
żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 330, 730 i 1726). 

§ 2. 1. Orzeczenie wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, a w odniesieniu do zawodników nie-
pełnosprawnych orzeczenie może wydać także lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej. 

2. W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem 
życia orzeczenie może wydać lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie 
medycyny sportowej. 

3.2) W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia orzeczenie może wydać również lekarz pod-
stawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia), o którym mowa 
w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wydanym na podstawie art. 31d ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1373, z późn. zm.3)), oraz posiadanej dokumentacji medycznej. 

4.2) W odniesieniu do zawodników pomiędzy 19. a 23. rokiem życia orzeczenie może wydać również lekarz podsta-
wowej opieki zdrowotnej na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej. 

5.2) W przypadku gdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzi, że: 

1) zakres badań koniecznych do przeprowadzenia w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i możliwości 
bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym wykracza poza zakres profilaktycznego badania lekar-
skiego (bilansu zdrowia) oraz posiadanej dokumentacji medycznej lub 

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

– wydaje skierowanie do lekarza, o którym mowa w ust. 1 albo 2, w celu wydania orzeczenia. 

                                                           
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej ‒ zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269). 
2) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifi-

kacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaga-
nych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (Dz. U. poz. 395), które weszło w życie z dniem 1 marca 2019 r. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905, 
2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 695. 
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§ 3.4) 1. Badania specjalistyczne i diagnostyczne, o których mowa w § 1 ust. 1, obejmują: 

1) ogólne badanie lekarskie wraz z oceną stanu uzębienia i oceną ostrości wzroku przy pomocy tablic Snellena; 

2) badanie ortopedyczne; 

3) badania elektrokardiograficzne 12-odprowadzeniowe z opisem; 

4) pomiary antropometryczne; 

5) badanie morfologii krwi obwodowej wraz ze wzorem odsetkowym; 

6) oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi; 

7) badanie ogólne moczu; 

8) badanie spirometryczne; 

9) konsultację neurologiczną. 

2. Lekarz, o którym mowa w § 2, może zlecić wykonanie innych niż określone w ust. 1 badań specjalistycznych lub 
diagnostycznych, wynikających z oceny stanu zdrowia osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia oraz specyfiki współ-
zawodnictwa sportowego, niezbędnych do wydania orzeczenia. 

§ 4. 1. Orzeczenie wydaje się na podstawie badań: wstępnego, okresowego lub kontrolnego. 

2.5) Badanie wstępne, przeprowadzane u osób ubiegających się po raz pierwszy o wydanie orzeczenia, obejmuje badania, 
o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–7, oraz dodatkowo badania, o których mowa w § 3 ust. 1: 

1) pkt 8 – u osób, które zamierzają uprawiać płetwonurkowanie; 

2) pkt 9 – u osób, które zamierzają uprawiać sporty walki. 

3.5) Badanie okresowe przeprowadza się: 

1) co 12 miesięcy – w przypadku badań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–7; 

2) dodatkowo co 6 miesięcy – w przypadku badań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, u zawodników do ukończe-
nia 16. roku życia, jeśli wymaga tego ich stan zdrowia lub specyfika współzawodnictwa sportowego; 

3) co 24 miesiące – w przypadku badań, o których mowa w § 3 ust. 1: 

a) pkt 8 – u zawodników uprawiających płetwonurkowanie, 

b) pkt 9 – u zawodników uprawiających sporty walki. 

4. Badanie okresowe przeprowadza się przed upływem terminu ważności orzeczenia. 

5.6) Badanie kontrolne obejmuje ogólne badanie lekarskie oraz badania specjalistyczne i diagnostyczne uwarunkowa-
ne stanem zdrowia. Badania kontrolne wykonuje się u zawodników, którzy podczas uprawiania sportu doznali urazów, 
w tym urazów głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut. 

§ 5. (uchylony).7) 

§ 6. Orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane na podstawie dotychczasowych 
przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 września 2016 r.8) 

                                                           
4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2. 
5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2. 
6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2. 
7) Przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2. 
8) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji 

lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich 
niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego (Dz. U. poz. 502), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozpo-
rządzenia zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (Dz. U. poz. 1321 i 1932). 




