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Szanowni Koledzy

Podczas rejestracji na zawody Mistrzostw Polski we wspinaczce sportowej w konkurencji wspinaczki 
na czas, 09.05.2009 w Tarnowie, zawodnik Łukasz Świrk reprezentujący barwy Waszego klubu nie 
posiadał  zaświadczenia  lekarskiego  wystawionego  przez  lekarza  uprawnionego  do  orzecznictwa 
sportowo-lekarskiego.

Wymóg przedstawiania przez zawodnika zaświadczenia lekarskiego jest obowiązkiem nałożonym na 
PZA poprzez art.  29 ust.  2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o sporcie kwalifikowanym i jest 
egzekwowany od chwili wprowadzenia w życie tego aktu prawnego  (Dz. U. 2005 Nr 155 Poz. 1298). 
W/w przepis stanowi, że do wniosku o wydanie licencji dołącza się „zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań do uprawiania określonej dyscypliny sportu wydane przez lekarza uprawnionego do 
orzecznictwa sportowo-lekarskiego”.

Wymóg ten jest  również zawarty w obowiązujących „Przepisach wspinaczki sportowej  2008-9” w 
punkcie  18.  Licencje,  w  podpunkcie  18.1.4.  a).  Ponadto  informacja  o  konieczności  przedłożenia 
zaświadczenia  lekarskiego  wystawionego  przez  lekarza  uprawnionego  do  orzecznictwa  sportowo-
lekarskiego zawarta jest na druku „wniosku zawodnika o przyznanie licencji uprawniającej do udziału 
we  współzawodnictwie  we  wspinaczce  sportowej”,  który  zawodnik  Łukasz  Świrk  podpisał, 
zobowiązując się do przestrzegania obowiązujących regulaminów. Informacja ta opublikowana jest 
również na stronie Internetowej PZA, w dziale wspinaczka sportowa – Informacje dla zawodników. 

Informujemy  również,  że  na  zawodach  była  obecna  obsługa  medyczna,  zgodnie  z  wymogami 
przepisów wspinaczki sportowej 2008-9. 

Łukasz Świrk, nie mógł przedłożyć ważnej licencji zawodnika, ponieważ takowe wydawane są tylko i 
wyłącznie w formie elektronicznej, więc fizycznie było to niemożliwe.  

Informujemy także, iż nie może być mowy o nieoczekiwanym żądaniu od zawodnika przedstawienia 
zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania wspinaczki sportowej, ponieważ informacje o 
braku w/w badań są zawarte w formularzu rejestracji zawodników na stronie zgłoszeń do zawodów 
http://www.pza.org.pl/zgloszenia.acs?e=308506 do której  mają dostęp wszyscy zawodnicy,  również 
Łukasz Świrk, który podczas rejestracji przyznał, że wiedział o braku ważnych badań. 
Ponadto o wiedzy zawodnika na temat nieważnych badań lekarskich świadczy fakt, iż przedłożył on 
zaświadczenie od  lekarza – specjalisty chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog, z poradni 
reumatologicznej, które nie zostało zaakceptowane. 

http://www.pza.org.pl/news.acs?id=139996
http://www.pza.org.pl/zgloszenia.acs?e=308506


Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów przez czołowego zawodnika Kadry Narodowej PZA jest 
niedopuszczalne. Wasze wątpliwości co do bezstronności sędziego głównego zawodów i delegata PZA 
są  dla nas bardzo przykre i w opinii KWS i Zarządu PZA zwyczajnie nieuprawnione.

Do startu w tych zawodach zostali nie dopuszczeni dwaj inni zawodnicy: 
1. Paweł Kwoczka - powodem było niewłaściwe zaświadczenia lekarskie, wydane przez lekarza – 

specjalistę chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog, z poradni reumatologicznej.
2. Piotr  Bunsch – powodem było przedstawienie nieuwierzytelnionej kserokopii  karty zdrowia 

sportowca,  bez wypełnionych kolumn dotyczących badania, wzrostu,  wagi, wyniku badania 
(zdolności lub jej braku) oraz daty następnego badania. 

PZA  jest  w  posiadaniu  oryginałów   niewłaściwych  zaświadczeń  lekarskich  i  niewypełnionej 
kserokopii karty zdrowia sportowca.  

Dopuszczenie zawodników Łukasza Świrka, Pawła Kwoczki i Piotra Bunscha do udziału w zawodach 
Mistrzostw Polski 2009 w Tarnowie, było niemożliwe. Rozpatrywanie każdego innego rozstrzygnięcią 
dla tej sprawy jest krzywdzące dla pozostałych dwudziestu trzech zawodników biorących udział w 
tych zawodach, którzy wywiązali się z obowiązku przedłożenia zaświadczeń lekarskich wystawionego 
przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.

Postrzegamy  całe  zdarzenie  jako  bardzo  przykry  incydent.  Rozumiejąc  rozgoryczenie  Łukasza, 
apelujemy zarówno do samego zawodnika jak i do władz Waszego klubu, o spokojne przeanalizowanie 
racji drugiej strony i o zrównoważone działania, zmierzające raczej do załagodzenia konfliktu, niż jego 
eskalacji.
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