
Lublin, dnia 21.03.2019 r.  

Szanowni Panowie 

Prezesi Klubów Sportowych  

Lubelskiego Związku Piłki Nożnej w tym Okręgów: BOZPN, ChOZPN, ZOZPN. 
 

  W związku z informacją  (w poniższej korespondencji) przesłanymi z PZPN do Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej 

zasadne jest wprowadzenie udogodnień dla zawodników amatorów powyżej 23 lat w zakresie uzyskania zdolności do 

gry. Jeżeli klub zdecyduje, że   zawodnik amator złoży do klubu oświadczenie o stanie zdrowia (wzór załącznika) 

 to może uczestniczyć w zawodach jako reprezentant klubu. Złożenie takiego oświadczenia umożliwia kierownikowi 

drużyny przedłożenia sędziemu zawodów dokumentu - oświadczenia, że zawodnik(-cy) wpisany(-ni) do protokołu 

meczowego jest (są) zdrowotnie zdolny(-lni) do gry (wzór załącznika). 

 

Klub może wybrać opcję koniecznych  (lub nieobligatoryjnych)  badań lekarskich zawodników przez  uprawnionego 

lekarza wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 27.02.2019 r.  a zwłaszcza wg   decyzji Komisji ds. Nagłych PZPN 

(załącznik). 

 

BARDZO WAŻNA DECYZJA KLUBU/PREZESA – BADANIE CZY TYLKO OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA 

 

Dla przypomnienia:  

- dotyczy zawodników amatorów, 

- zawodników posiadających kontrakt z klubem obowiązują już inne zasady wg wspomnianego Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dn. 27.02.2019 r., a zwłaszcza wg  decyzji Komisji ds. Nagłych PZPN (załącznik). 

 

================================================ 
INFORMACJA Z PZPN 

 

Zasady dot. orzeczeń lekarskich dla zawodników obowiązujące od 1.03.2019 roku - zmiana przepisów 

 Szanowni Panowie Prezesi Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, 

 W związku z opublikowaniem w dniu 28.02.2019 roku w Dzienniku Ustaw Monitor Polski: 

1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 27.02.2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji 

lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu 

 i częstotliwości wymaganych badan lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń  (Dz.U z 28.02.2019 poz. 

395) 

            oraz  

2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 27.02.2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu orzekania 

 o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez 

zawodników pomiędzy 21.a 23. rokiem życia  (Dz.U z 28.02.2019 poz. 396) 

Podstawowe zmiany wynikające z załączonych dokumentów to: 

- badania dla zawodników mogą być przeprowadzane raz do roku (w miejsce dotychczasowego obowiązku 

przeprowadzania ich co pół roku), 

- prawo do wydawania orzeczeń przysługiwać będzie także lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej (lekarze POZ). 

W załączeniu przesyłam wspomniane powyżej, rewolucyjne i wyczekiwane przez środowisko piłkarskie akty prawne 

celem ich dalszej dystrybucji do zainteresowanych podmiotów. 

 

ZAŁĄCZNIKI:  1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 27.02.2019 r. (Dz.U z 28.02.2019 poz. 395) 

2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 27.02.2019 r. (Dz.U z 28.02.2019 poz. 396) 

================================================== 

 
ZAŁĄCZNIK: Uchwała Komisji ds. Nagłych PZPN  

ZAŁĄCZNIKI - OŚWIADCZENIA - wg propozycji LZPN - na podstawie już funkcjonujących w innych Woj. ZPN.  

Na posiedzeniu Zarządu PZPN w dniu 25.03.2019 może być przekazana do realizacji inna forma graficzna i treść 

załączników. 

 
                                                                                                                                             Lubelski Związek Piłki Nożnej  


