
Szanowny Zawodnicy! 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 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. 

 

Niestety podczas wprowadzania danych przez dział 

rejestracji, okazało się, że do wielu orzeczeń można mieć 

zastrzeżenia. Po weryfikacji dostrzeżono, że mamy do czynienia 

z trzema problemami.  



Po pierwsze, niektóre zaświadczenia lekarskie zostały 

prawdopodobnie sfałszowane przez osoby, które je złożyły.  

Po drugie, zgodnie z bazą danych dostępną na stronie Naczelnej 

Izby Lekarskiej (http://rejestr.nil.org.pl/xml/nil/rejlek/hurtd ) 

nieuczciwe praktyki można dostrzec również po stronie 

wystawiających zaświadczenia.  

Powinni Państwo być świadomi, iż są dwie grupy osób 

uprawnionych do wystawiania dokumentu poświadczającego 

odpowiedni stan zdrowia: 

1. lekarz z uprawnieniami do wystawienie zgody dla osób do 23 

roku życia w oparciu o Certyfikat PTMS (Polskie Towarzystwo 

Medycyny Sportowej). 

2. lekarzy posiadający specjalizację z medycyny sportowej – 

uprawnienia dla każdej grupy wiekowej. 

W tej sytuacji okazało się, że bardzo często zaświadczenia dla 

osób powyżej 23 r.ż. wystawiali lekarze, którzy nie mieli do 

tego odpowiednich uprawnień. Co więcej, część zaświadczeń 

jest podbita pieczątkami osób, które nie spełniają wymogów 

Naczelnej Izby Lekarskiej. Łatwo można to sprawdzić, gdyż na 

kompletnej pieczątce musi znajdować się poza imieniem i 

nazwiskiem lekarza, także numer lekarza, które to dane muszą 

znaleźć swoje pokrycie w rejestrze NIL.  



 

Komunikat ten jest dla Państwa szczególnie istotny, ponieważ 

zgodnie z Przepisami Ogólnymi PZJ, ciężar odpowiedzialności za 

dokumenty zawodnika spoczywa na zawodniku lub w przypadku 

osób niepełnoletnich –  opiekunie prawnym. 

W stosunku do osób, które w świadomy sposób poświadczyły 

nieprawdę lub sfałszowały dokument, może zostać zastosowana 

też odpowiedzialność karna! 

Art. 270 KK Fałszowanie dokumentu i używanie go za 

autentyczny 

§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia 

dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony 

cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego 

szkodę albo takiego dokumentu używa. 

 

§ 2a. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, 

karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 



§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do lat 2. 

 

 

 271 KK § Poświadczenie nieprawdy 

§ 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do 

wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co 

do okoliczności mającej znaczenie prawne, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie albo 

karze ograniczenia wolności. § 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się 

czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej 

lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy 

do lat 8 

 

Na koniec należy przypomnieć jeszcze jedną bardzo ważną 

kwestię. W sytuacji wypadku i potrzeby skorzystania z 

odszkodowania z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków 

(NNW),ubezpieczyciel może żądać wglądu w posiadane przez 

Państwa zaświadczenie, będące dokumentem pośrednio 



dopuszczającym do startu. W sytuacji jego nieważności, może 

dojść do sytuacji, gdy odszkodowanie nie zostanie wypłacone! 

 

Wszystkie powyższe punkty mają na celu przestrzec Państwa 

przed sytuacjami, gdy nieświadomie możecie narazić się na 

poważne w skutkach konsekwencje. Równocześnie z uwagi 

na rangę i skalę problemu, informujemy, że dział rejestracji 

zobowiązany został do starannego i wnikliwego sprawdzania 

prawidłowości przesyłanych zaświadczeń. 

 

 

 


