
REGULAMIN 

 nadania licencji klubom zrzeszonym w Polskim Związku Kajakowym 
Podstawa prawna: 
USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym 
Art. 6. 
1. Uczestnictwo klubu sportowego w sporcie kwalifikowanym w danej dyscyplinie sportu wymaga 
posiadania przez ten klub licencji. Licencję przyznaje właściwy Polski Związek Sportowy. 
2. Do wniosku o przyznanie licencji należy dołączyć: 
1) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru albo z ewidencji właściwych dla formy 
organizacyjnej danego klubu sportowego; 
2) Odpis statutu lub umowy spółki - w przypadku klubu sportowego działającego jako osoba prawna 
albo klubu sportowego, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze 
fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późniejszymi zm.2)); 
3) Pisemne zobowiązanie klubu sportowego do przestrzegania statutu i regulaminów polskiego 
związku sportowego oraz międzynarodowych organizacji sportowych. 
3. Warunki i tryb przyznawania i pozbawiania licencji są określane w regulaminach właściwego 
polskiego związku sportowego. 
4. Polski Związek sportowy prowadzi ewidencję przyznanych licencji. 
5. Polski Związek sportowy może pobierać opłatę za przyznanie licencji w wysokości nie 
przekraczającej kosztów jej przyznania. 
6. Polski Związek sportowy może pozbawić klub sportowy licencji, jeżeli przez okres kolejno po sobie 
następujących 3 lat klub sportowy lub żaden z zawodników zrzeszonych w tym klubie, nie bierze 
udziału we współzawodnictwie sportowym. 
7. W sprawach przyznawania i pozbawiania licencji od orzeczeń polskiego związku sportowego 
klubowi sportowemu przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego 
 

 
Klub chcący otrzymać licencję powinien dostarczyć do Komisji Klasyfikacji i Licencji PZK następujące 
dokumenty: 

1. Wypełnioną Kartę Ewidencyjną Klubu (dołączony druk – podpisany przez osoby upoważnione 
do reprezentowania klubu) 

2. Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru albo z ewidencji 
właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego; 

3. Odpis statutu lub umowy spółki - w przypadku klubu sportowego działającego jako osoba 
prawna albo klubu sportowego, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 
r. o kulturze fizycznej  

4.   Dowód wniesienia opłaty składki członkowskiej na rzecz PZK 
Wszystkie ww. dokumenty lub ich kserokopie (pkt 2,3,4) potwierdzone za zgodność z oryginałem 
należy przesłać listem poleconym na adres: 

 
Komisja Klasyfikacji i Licencji 

85-204 Bydgoszcz 4 
skr.pocz.2 

 
W miarę możliwości proszę dosłać elektronicznie Kartę Klubu na adres: kosiakpzk@autograf.pl 
 
Uwagi końcowe 
1. Licencje przyznaje Komisja Klasyfikacji i Licencji a zatwierdza Zarząd PZK. 
2. Licencję przyznaje się na czas określony, tj. do końca roku kalendarzowego, w którym odbywają 

się letnie Igrzyska Olimpijskie. 
3. Po upływie okresu, o którym mowa w pkt 2 klub musi złożyć wniosek do Komisji Klasyfikacji i 

Licencji o aktualizację licencji.  
4. Polski Związek Kajakowy za przyznanie licencji klubowej pobiera opłatę w wysokości 100 PLN.  
5.  Komisja może odmówić przyznania licencji, jeżeli wnioskodawca nie spełnił określonych powyżej 
warunków, a braki nie zostały usunięte mimo wskazania ich uzupełnienia w określonym terminie.  
6.  Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia. Komisja Klasyfikacji i Licencji prowadzi 

ewidencję przyznanych licencji. 

                                                             


