
Grudziądz, 16.10.2019  

  

  

Komunikat nr 3/2019/2020 Komisji Sędziowskiej  

Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego  

Związku Piłki Ręcznej w Polsce  

  

1. Komisja Sędziowska KPWZPR informuje, że zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa i stosownym Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia (Dz. U. z 2019 r., poz. 395) w przypadku zawodniczek i zawodników do 

ukończenia 23. roku życia orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia 

umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, w 

szczególności uczestnictwo w treningach lub zawodach sportowych może 

wydać również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (oprócz lekarza 

medycyny sportowej). 

Definicję lekarza podstawowej opieki zdrowotnej reguluje artykuł 6 

ustawy z dnia 27 października 2017 roku o podstawowej opiece zdrowotnej. 

Zgodnie z najnowszą definicją ustawową, od 1 grudnia 2017 roku lekarz POZ 

to lekarz, który: 

a) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej albo 

b) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej 

albo 

c) posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej albo 

d) posiada specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie 

pediatrii, pod warunkiem ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej 

– z którym Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) zawarł umowę o udzielanie 

świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo który wykonuje 

zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie 

świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wybrany przez 

świadczeniobiorcę zgodnie z artykułem 9. 

Lekarzem POZ jest także lekarz: 

a) posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub 



b) posiadający specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w 

dziedzinie chorób wewnętrznych 

– udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 roku, pod warunkiem ukończenia 

kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej, z zastrzeżeniem artykułu 14 ustawy z 

dnia 24 sierpnia 2007 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

poz. 1172). 

Wspomniany powyżej obowiązek ukończenia kursu w dziedzinie 

medycyny rodzinnej przez pediatrów, internistów oraz specjalistów medycyny 

ogólnej I stopnia wejdzie w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2025 roku. 

Ważność orzeczeń lekarskich dla wszystkich zawodników i zawodniczek 

wynosi maksymalnie 12 miesięcy. 

Nadal obowiązuje zasada, że ważność orzeczeń lekarskich, o których 

mowa wyżej, może wydać lekarz medycyny sportowej. Dopuszczalna jest 

sytuacja, w której na druku orzeczenia lekarskiego widnieje wyłącznie pieczątka 

nagłówkowa przychodni sportowej. 

2. KS KWZPR informuje, że egzamin dla sędziów, którzy nie mogli 

uczestniczyć w Seminarium Szkoleniowym w dniu 29 września br. odbędzie się 

w dniu 27 października (niedziela) w Brodnicy. Godzina rozpoczęcia zostanie 

podana zainteresowanym po ustaleniu. 

 

 

 

Otrzymują:  

1. Prezes Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej w Polsce  

2. Komisja Sędziowska KPWZPR  

3. Sędziowie KPWZPR  

4. a/a  
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