
 

Schemat pozyskiwania i przetwarzania zgody na przeprowadzenie badania lub 

udzielenie innego świadczenia medycznego, prowadzenie profilaktyki zdrowotnej 

lub terapii bez obecności rodzica lub opiekuna prawnego małoletniego zawodnika  

w Polskim Związku Lekkiej Atletyki 

 

1. Wzór zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia medycznego, 

prowadzenie profilaktyki zdrowotnej lub terapii (dalej łącznie jako: „świadczenia”) bez 

obecności rodzica lub opiekuna prawnego małoletniego zawodnika (dalej jako: „Druk 

zgody”) stanowi Załącznik nr 1 A i B do niniejszego schematu. 

2. Druk zgody do pobrania znajduje się na stronie PZLA. Druk zgody jest dostępny do pobrania 

w zakładce z powołaniem na dane zgrupowanie/imprezę na stronie internetowej PZLA. 

3. Rodzic/opiekun prawny, który wyraża zgodę na wykonywanie świadczeń przez lekarza, 

fizjoterapeutę, psychologa, dietetyka w stosunku do swojego małoletniego 

dziecka/podopiecznego, zobligowany jest do wypełnienia czytelnie druku zgody oraz: 

1) w przypadku dziecka/podopiecznego poniżej 16 roku życia – podpisania druku 

zgody imieniem i nazwiskiem rodzica/opiekuna prawnego wraz z podaniem 

daty, miejscowości; 

2) w przypadku dziecka/podopiecznego, który ukończył 16 rok życia – podpisania 

imieniem i nazwiskiem rodzica/opiekuna prawnego wraz z podaniem 

miejscowości i daty ORAZ wymagane jest podpisanie druku zgody przez 

małoletniego zawodnika, wraz z podaniem daty i miejscowości. 

4. Małoletni zawodnik winien dostarczyć właściwie wypełniony i podpisany druk zgody przed 

udzieleniem świadczeń do osoby je udzielającej. 

5. Osoba udzielająca świadczeń dołącza kopię druku zgody do dokumentacji medycznej 

małoletniego zawodnika a oryginał przekazuje do Łukasza Majewskiego w PZLA. 

6. W przypadku udzielania świadczeń przez różne osoby Zespołu Medyczno  

- Terapeutycznego PZLA, możliwa jest weryfikacja udzielonej zgody na podstawie kopii 

dołączonej do dokumentacji medycznej (system Medical Data). 

7. W przypadku braku podpisanej zgody, fizjoterapeuta, psycholog i dietetyk może 

powstrzymać się przed wykonywaniem świadczeń, a lekarz tylko w przypadku, gdy zwłoka 

w udzieleniu świadczenia nie będzie narażać na niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego 

uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia lub nie będzie to inny przypadek 

niecierpiący zwłoki. 

8. W przypadku braku zgody i powstrzymania się fizjoterapeuty, psychologa i dietetyka od 

udzielenia świadczenia a w przypadku lekarza tylko w przypadkach wskazanych w pkt. 8, 

zobowiązany on jest do niezwłocznego poinformowania kierownika zgrupowania/ekipy  

i szefa ekipy medycznej o zaistniałej sytuacji. 
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