Regulamin
uzyskiwania certyfikatu ukończenia kursu wprowadzającego
do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej
I. Postanowienia ogólne
§1
Regulamin określa tryb i zasady uzyskiwania Certyfikatu ukończenia kursu wprowadzającego
do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej nadawanego przez Polskie Towarzystwo
Medycyny Sportowej.
§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) Zarządzie Głównym – oznacza Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny
Sportowej;
b) Towarzystwie – oznacza Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej;
c) PTMS – oznacza Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej;
d) Certyfikacie – oznacza certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji
w dziedzinie medycyny sportowej;
e) Biurze – oznacza Biuro Certyfikatów PTMS;
f) Egzaminie – oznacza Egzamin z ABC Medycyny Sportowej;
g) Konsultancie krajowym - oznacza konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny
sportowej
h) Konsultancie wojewódzkim – oznacza Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie
medycyny sportowej

1.

2.
3.
4.

§3
Ustanawia się certyfikat uprawniający lekarza do przeprowadzania badań i wydawania
orzeczeń o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia
21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia.
Wzór certyfikatu określa Zarząd Główny PTMS.
Certyfikat upoważnia do zawierania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na
realizację świadczeń, o których mowa w ust.1.
Lekarz posiadający certyfikat ma prawo do posługiwania się pieczątką, której wzór
określono w załączniku nr 1 do Regulaminu. Wzór pieczątki jest opublikowany na stronie
internetowej Towarzystwa www.ptms.org.pl.

§4
1. Nadzór nad prawidłowym trybem przyznawania certyfikatów sprawują: Prezes PTMS,
konsultant krajowy oraz właściwy konsultant wojewódzki.
2. Obsługę spraw związanych z wydawaniem i rejestrowaniem certyfikatów prowadzi Biuro.
3. Biuro mieści się w siedzibie V-ce prezesa PTMS ds. organizacyjnych.
4. Rejestr certyfikatów publikowany jest na stronie internetowej Towarzystwa
www.ptms.org.pl.
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II. Warunki uzyskiwania certyfikatu
§5
Certyfikat przyznaje Zarząd Główny na wniosek osoby zainteresowanej, po spełnieniu
wymogów formalnych.
§6
Certyfikat PTMS mogą uzyskać lekarze, którzy:
1. posiadają specjalizację w następujących dziedzinach medycyny: choroby wewnętrzne,
pediatria, chirurgia ogólna, chirurgia dziecięca, ortopedia i traumatologia,
rehabilitacja medyczna, medycyna rodzinna;
2. ukończyli kurs ABC medycyny sportowej - wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie
medycyny sportowej, na podstawie programu specjalizacji w medycynie sportowej,
zgodnie z harmonogramem kursu specjalizacyjnego lub kursu doskonalącego
przyjętym corocznie przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
i opublikowanym na stronie internetowej www.cmkp.edu.pl;
3. zdali egzamin ABC medycyny sportowej - wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie
medycyny sportowej, którego warunki określa Zarząd Główny;
4. otrzymali pozytywną opinię konsultanta wojewódzkiego na podstawie odbytej
rozmowy dotyczącej orzecznictwa sportowo-lekarskiego;
5. prowadzą działalność leczniczą w grupowej praktyce lekarskiej lub w ramach
indywidualnej praktyki lekarskiej zarejestrowanej we właściwej dla miejsca
zamieszkania okręgowej izbie lekarskiej w publicznym lub niepublicznym podmiocie
leczniczym o profilu medycyna sportowa;
6. posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza;
7. uiścili opłaty związane z odbyciem właściwych kursów, wydaniem oryginału lub
duplikatu albo wznowieniem certyfikatu w wysokości określonej w załączniku nr 2 do
Regulaminu.
§7
Certyfikat może uzyskać lekarz, który nie jest członkiem PTMS.
III. Obowiązki wynikające z posiadania certyfikatu
§8
1. Lekarz, który posiada certyfikat jest zobowiązany do:
a) przestrzegania przepisów w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego określonych
przez Ministra Zdrowia;
b) przedkładania corocznie do konsultanta wojewódzkiego oraz Biura Certyfikatów
sprawozdań z bieżącej działalności, w których zawarto następujące dane: miejsce
udzielania świadczeń, liczba udzielonych świadczeń, liczba wydanych orzeczeń,
sposób prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej;
c) informowania konsultanta wojewódzkiego o każdorazowej zmianie miejsca udzielania
świadczeń.
2. Lekarz, który posiada certyfikat wyraża zgodę na przeprowadzenie merytorycznej
kontroli działalności oraz udostępnienia dokumentacji następującym podmiotom
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upoważnionym do kontroli: konsultantowi krajowemu, konsultantowi wojewódzkiemu
oraz upoważnionemu przez Zarząd Główny członkowi Zarządu Głównego.
3. Kontrolę w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego przeprowadza się zgodnie
z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
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IV. Tryb uzyskiwania certyfikatu
§9
Wniosek o wydanie certyfikatu po zaopiniowaniu przez konsultanta wojewódzkiego
należy przesłać do „Biura Certyfikatów”.
Wzór wniosku oraz adres Biura opublikowane są na stronie internetowej Towarzystwa
www.ptms.org.pl
Wniosek należy złożyć w terminie do 30 dni od ogłoszenia wyników egzaminu.
Rozpatrzenie następuje w terminie do 30 dni po wpłynięciu wniosku do Biura.
W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych we wniosku, certyfikat nie jest
wydawany.
Biuro przesyła certyfikat do właściwego konsultanta wojewódzkiego.
Odbiór certyfikatu następuje u konsultanta wojewódzkiego, a w przypadku braku
konsultanta wojewódzkiego u wiceprezesa ds. organizacyjnych PTMS.
V. Termin ważności certyfikatu
§10
Certyfikat wydaje się na okres 2 lat, z możliwością trzykrotnego przedłużenia.
Warunkiem przedłużenia ważności certyfikatu na kolejne 2 lata jest:
a) coroczne uczestnictwo w zjeździe naukowym lub w kongresie organizowanym przez
PTMS;
b) złożenie corocznego sprawozdania o realizacji świadczeń, których mowa w § 8 ust.1 b
Certyfikat może być przedłużony na okres 1 roku w przypadku, gdy lekarz:
a) uczestniczył wyłącznie w 1 zjeździe naukowym lub w kongresie organizowanym przez
PTMS w ciągu 2 lat;
b) złożył coroczne sprawozdanie o realizacji świadczeń, których mowa w § 8 ust.1 b.
Certyfikat traci ważność w przypadku braku złożenia wniosku o jego przedłużenie
w terminie zakończenia jego ważności.
VI. Zawieszenie lub odebranie certyfikatu
§11
Nieprzestrzeganie regulaminu skutkuje zawieszeniem lub odebraniem certyfikatu przez
Zarząd Główny na wniosek konsultanta krajowego, konsultanta wojewódzkiego lub
upoważnionego do kontroli członka zarządu PTMS.
Lekarz, któremu zawieszono lub odebrano certyfikat otrzymuje decyzję w formie
pisemnej.
W przypadku zawieszenia lub odebrania certyfikatu lekarzowi przysługuje prawo do
złożenia odwołania do Komisji ds. kształcenia PTMS w terminie 14 dni od dnia
dostarczenia decyzji.
Komisja ds. kształcenia w terminie 30 dni od daty wpłynięcia rozpatruje wniosek i wydaje
decyzję.
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5. W przypadku podtrzymania przez Komisję ds. kształcenia decyzji o zawieszeniu lub
odebraniu certyfikatu lekarzowi przysługuje prawo do złożenia w terminie 14 dni
odwołania do konsultanta krajowego.
6. Decyzja konsultanta krajowego jest ostateczna.
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VII. Wznowienie certyfikatu
§12
W przypadku zawieszenia lub odebrania certyfikatu lekarz ma prawo do jego
wznowienia.
Wznowienie następuje po spełnieniu wymogów, które stanowiły podstawę zawieszenia
lub odebrania certyfikatu.
Wznowienie następuje na wniosek zainteresowanego złożony przed upływem 2 lat od
momentu zawieszenia lub odebrania certyfikatu.
Wznowienie po upływie 2 lat następuje na zasadach ogólnych określonych w §6.

VIII. Postanowienia końcowe
§13
1. Wszystkie kwestie dotyczące certyfikatu, które nie zostały uregulowane niniejszym
regulaminem rozstrzyga konsultant krajowy
2. Decyzja konsultanta krajowego jest ostateczna.

Prezes
Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej
prof. dr hab. med. Anna Jegier

Regulamin uchwalono na posiedzeniu Zarządu PTMS dnia 25 maja 2012 r. Regulamin
wchodzi w życie z dniem 26 maja 2012 r.
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Załącznik nr 1
do „Regulaminu uzyskiwania certyfikatu ukończenia kursu wprowadzającego
do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej
z dnia 25 maja 2012 roku

Obowiązujący wzór pieczątki lekarza posiadającego ważny „Certyfikat ukończenia kursu
wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej”

Lek./ dr med. Imię Nazwisko
Uprawniony do przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń o zdolności
do
uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzieŜ do ukończenia 21. roku
nr prawa
Ŝycia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem Ŝycia
wykonywania
zawodu

Certyfikat PTMS Nr XYZ. WaŜny do dd, mm, rok
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Załącznik nr 2
do „Regulaminu uzyskiwania certyfikatu ukończenia kursu wprowadzającego
do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej
z dnia 25 maja 2012 roku

I. Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej pobiera opłaty za wydanie:
1. Certyfikatu uprawniającego lekarzy do przeprowadzania badań oraz 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 życia
i jego duplikatu
2. Wznowienie certyfikatu uprawniającego lekarzy do przeprowadzania badań oraz
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 życia i jego duplikatu
II. Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej pobiera opłaty za:
1. Obowiązujące kursy i szkolenia ABC Medycyny Sportowej
2. Egzamin z ABC Medycyny Sportowej
III. Opłaty za wydanie, przedłużenie oraz wznowienie po zawieszeniu lub odebraniu
certyfikatów wynoszą:
a. dla członków PTMS – 100,00 zł.
b. dla osób niebędących członkami PTMS – 250,00zł.
IV. Opłaty za kursy i egzamin wynoszą
a. dla członków PTMS – 200,00 zł.
b. dla osób niebędących członkami PTMS – 300,00zł.
V. Za wydanie duplikatu certyfikatu pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie
oryginału.
VI. Opłaty należy wpłacać na konto Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny
Sportowej:
PKO BP SA Oddział 1 w Łodzi,
Nr 03 1020 3352 0000 1602 0101 8431
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