
 
REGULAMIN NADAWANIA LICENCJI TRENERSKICH 

POLSKIEGO ZWI�ZKU KAJAKOWEGO 
PODSTAWA  PRAWNA: 
- Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (DZ. U. Nr 25, poz. 113 ze zmianami); 
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 ze 

zmianami); 
- Statut Polskiego Zwi�zku Kajakowego 
 

§ 1, 
 
O licencj� trenera Polskiego Zwi�zku Kajakowego mo�e ubiega� si� wył�cznie osoba 
posiadaj�ca kwalifikacje trenera lub instruktora w kajakarstwie, zwana dalej trenerem. 
1. Licencj� trenera przyznaje Komisja Klasyfikacji i Licencji na wniosek osoby 

zainteresowanej, po stwierdzeniu, �e osoba ta spełnia wymagania okre�lone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 44, ust. 3 Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze 
fizycznej, a zatwierdza Zarz�d PZKaj. 

2. Licencj� trenera przyznaje si� na czas okre�lony, tj. do ko�ca roku kalendarzowego, w 
którym odbywaj� si� Igrzyska Olimpijskie. 

3. Po upływie okresu, o którym mowa w § 1 pkt.4 regulaminu, osoba zainteresowana musi 
zło�y� wniosek do Komisji Klasyfikacji i Licencji o aktualizacj� licencji.  

4. Polski Zwi�zek Kajakowy za przyznanie licencji trenera pobiera opłat� w wysoko�ci 50 
PLN. Za wydanie wtórnika pobierana b�dzie opłata w wysoko�ci 100 PLN. 

§ 2 
 
Osoba ubiegaj�ca si� o przyznanie licencji, o której mowa w § 1 regulaminu, składa do 
Komisja Klasyfikacji i Licencji PZKaj., pisemny wniosek ( druk – zał�cznik nr.1 do 
Regulaminu). 
1. Do wniosku o przyznanie licencji nale�y doł�czy�: 
1.1.O�wiadczenie o posiadaniu pełnej zdolno�ci do czynno�ci prawnych oraz korzystaniu z 

pełni praw publicznych (druk – zał�cznik nr 2 do Regulaminu). 
1.2.Kserokopie dokumentów potwierdzaj�cych posiadanie kwalifikacji, zgodnie z § 1 pkt. 1. 
1.3.Fotografi�. 
1.4.Za�wiadczenie lekarskie o zdolno�ci do wykonywania obowi�zków trenera (zgodnie z 

Rozporz�dzeniem Ministra Sportu z dnia 3.10.2006, Dz.U.189 poz.1395 i 1396). 
1.5.Kserokopie dowodu wniesienia opłaty. 
2. Koszty wydania za�wiadczenia lekarskiego, o którym mowa w § 2 pkt. 1.4. pokrywa osoba 

ubiegaj�ca si� o przyznanie licencji trenera (art. 46 Ustawy o sporcie kwalifikowanym). 
3. Komisja mo�e odmówi� przyznania licencji, je�eli: 
3.1.Wnioskodawca nie spełnił warunków okre�lonych w § 1i § 2 a braki nie zostały usuni�te 

mimo wskazania ich uzupełnienia w okre�lonym terminie. 
4. Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia. Komisja Klasyfikacji i Licencji PZKaj. 

prowadzi ewidencj� przyznanych licencji trenera. 
§ 3 

 
1.Osoba posiadaj�ca licencj� trenera Polskiego Zwi�zku Kajakowego ma prawo do: 
1.1.Prowadzenia zaj�� szkoleniowych. 
1.2.Udziału w doskonaleniu zawodowym organizowanym przez Polski Zwi�zek Kajakowy. 



1.3.Ubiegania si� o wynagrodzenie lub stypendium trenerskie od klubu sportowego w zwi�zku 
z wykonywaniem swojej funkcji. 

1.4.Opieki sportowej i wychowawczej nad zawodnikami podczas zawodów sportowych. 
1.5.Czynnego udziału w spotkaniach i dyskusjach na rzecz rozwoju dyscypliny. 
1.6.Zgłaszania wniosków, uwag i zastrze�e� dotycz�cych pracy władz Statutowych Zwi�zku. 
1.7.Pełnej i bie��cej informacji dotycz�cej: 

a) tendencji zmian i rozwoju dyscypliny w kraju i na �wiecie; 
b) mo�liwo�ci poszerzenia własnych kompetencji i umiej�tno�ci; 
c) podnoszenia poziomu i rozwoju umiej�tno�ci sportowych swoich zawodników. 

2. Osoba posiadaj�ca licencj� trenera Polskiego Zwi�zku Kajakowego ma obowi�zek: 
2.1. Systematycznie doskonali� własne umiej�tno�ci i kompetencje. 
2.2. Prowadzi� zaj�cia szkoleniowe oraz działalno�� sportow�, przestrzegaj�c przepisy 

obowi�zuj�cego prawa. 
2.3. Post�powa� zgodnie ze Statutem Polskiego Zwi�zku Kajakowego oraz obowi�zuj�cymi 

regulaminami; 
2.4. Sprawowa� pełn� i efektywn� opiek� nad wychowankami podczas: zaj�� treningowych, 

zgrupowa� oraz zawodów sportowych. 
2.5. Uczestniczy� w konferencjach, szkoleniach i spotkaniach trenerskich organizowanych 

przez Polski Zwi�zek Kajakowy. 
2.6. Kontrolowa� wa�no�� własnej licencji trenerskiej. 
2.7. Przedkłada� aktualn� licencj� wraz z dokumentacj� zawodników na odprawie technicznej 

regat – dotyczy wszystkich szczebli zawodów. 
(W przypadku braku dokumentu osoba ta, nie b�dzie mogła sprawowa� opieki 
wychowawczej i sportowej nad zawodnikami. 
Brak w składzie ekipy sportowej osoby posiadaj�cej aktualn� licencj� trenera 
Polskiego Zwi�zku Kajakowego, spowoduje niedopuszczenie zawodników od startu). 

§ 4 
 
1. Zarz�d Polskiego Zwi�zku Kajakowego mo�e zawiesi� lub pozbawi� trenera licencji. 
2. Wniosek o pozbawienie trenera licencji mo�e zło�y�: 
2.1. Zarz�d z własnej inicjatywy. 
2.2. Osoba prawna lub fizyczna. 
3. Wniosek o pozbawienie licencji trenera, kierowany jest do Zarz�du Polskiego Zwi�zku 

Kajakowego i musi zawiera� pisemne uzasadnienie. 
4. Zarz�d Polskiego Zwi�zku Kajakowego moc� uchwały podejmuje decyzj� o odebraniu 

licencji b�d� o oddaleniu wniosku. 
5. Od decyzji Zarz�du przysługuje odwołanie: 
5.1. W przypadku pozbawienia licencji - trenerowi, którego decyzja dotyczy. 
5.2. W przypadku oddalenia wniosku - osobie prawnej lub fizycznej, która zło�yła wniosek. 
6. Odwołanie na pi�mie z uzasadnieniem nale�y zło�y� w ci�gu 14 dni od dnia otrzymania 

decyzji, do Zarz�du Polskiego Zwi�zku Kajakowego. 
7. W przypadku podtrzymania decyzji przez Zarz�d, osobie zainteresowanej przysługuje 

odwołanie do Trybunału Arbitra�owego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. 
§ 6 

 
1. Interpretacja regulaminu przysługuje Zarz�dowi Polskiego Zwi�zku Kajakowego. 
2. Uzupełnie� lub zmian zapisów w niniejszym regulaminie, mo�e dokonywa� Zarz�d 

Polskiego Kajakowego, na mocy uchwały. 
3. Regulamin wchodzi w �ycie z dniem 05.12.2007 r. 



 
 
Zał�cznik nr 1 
 
 

WNIOSEK O NADANIE LICENCJI 
TRENERA/INSTRUKTORA 

 
 
Nazwisko i imi� ______________________________________________ 
 
Data i miejsce urodzenia _______________________________________ 
 
Adres zamieszkania ___________________________________________ 
 
Zwracam si� do POLSKIEGO ZWI�ZKU KAJAKOWEGO 
 
o nadanie mi licencji trenera/instruktora. 
 
Zobowi�zuj� si� do wykonywania zada� i przestrzegania obowi�zków trenera zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami. 
 
Posiadam tytuł trenera ……………………… /instruktora w kajakarstwie 
 

 
Inne uprawnienia zwi�zane ze sportem i wychowaniem fizycznym: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________ ______________________ 
(miejscowo��, data)                                                                  (podpis) 

 
 
 
Do wniosku zał�czam: 
1. O�wiadczenie o posiadaniu pełnej zdolno�ci do czynno�ci prawnych oraz korzystaniu z 

pełni praw publicznych. 
2. Kserokopie dokumentów potwierdzaj�cych posiadane kwalifikacje. 
3. Za�wiadczenie lekarskie o zdolno�ci do wykonywania obowi�zków trenera/instruktora. 
4. Jedn� fotografi� (format jak na dowód osobisty). 



Zał�cznik nr 2 
 
 
 
---------------------------------------------- 
(miejscowo��, data) 

 
----------------------------------------------- 
(nazwisko, imi� ) 

 
------------------------------------------------ 
(adres zamieszkania) 

 
 
 

O�WIADCZENIE 
 
 
�wiadomy(a) odpowiedzialno�ci karnej z art. 233 Kodeksu Karnego, za składanie 
nieprawdziwych o�wiadcze�, niniejszym informuj�, �e spełniam warunki 
okre�lone w art. 46 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym 
 (Dz. U. Nr 155, poz. 1298) – ze zmianami), tzn.: 
 
1. Mam pełn� zdolno�� do czynno�ci prawnych i korzystania z praw publicznych. 
 
2. Nie toczy si� przeciwko mnie post�powanie karne, dyscyplinarne lub 

post�powanie o ubezwłasnowolnienie. 
 
3. Nie byłem(am) karany (na) za przest�pstwo popełnione umy�lnie. 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………………………………….. 
 ( podpis) 
 


