
                                                
               REGULAMIN NADAWANIA LICENCJI TRENERSKICH 

                               POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO 

 
PODSTAWA  PRAWNA: 

 

Ustawa o sporcie z dn. 25 czerwca 2010, rozdział 3 art.13.1 pkt. 2. 

 

O licencję trenera Polskiego Związku Kajakowego może ubiegać się wyłącznie osoba 

posiadająca kwalifikacje trenera lub instruktora w kajakarstwie, zwana dalej trenerem. 

 

§ 1 

 

 

1. Licencję trenera przyznaje Komisja Klasyfikacji, Licencji, Zmiany Barw Klubowych na 

wniosek osoby zainteresowanej. 

2. Licencję trenera 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 § 1 pkt.4  regulaminu, osoba zainteresowana musi 

złożyć wniosek do Komisji Klasyfikacji i Licencji o aktualizację licencji.  

4. Polski Związek Kajakowy za przyznanie licencji trenera pobiera opłatę w wysokości 100 

PLN. Za wydanie wtórnika pobierana będzie opłata w wysokości 200 PLN. 

                                                                      

§ 2 

 

Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji, o której mowa w § 1 regulaminu, składa do 

Komisja Klasyfikacji i Licencji Zmiany Barw Klubowych, pisemny wniosek (zał. nr.1). 

  

1. Do wniosku o przyznanie licencji należy dołączyć: 

1.1.oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu  

z pełni praw publicznych (zał. nr 2 ), 

1.2.kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, 

1.3.fotografię,  

1.4.zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania obowiązków trenera, 

1.5.kserokopie dowodu wniesienia opłaty. 
2. Koszty wydania zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w § 2 pkt. 1.4. pokrywa osoba 

ubiegająca się o przyznanie licencji trenera.  

3.  Komisja może odmówić przyznania licencji, jeżeli: 

3.1.wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w § 1i § 2 a braki nie zostały usunięte         

mimo wskazania ich uzupełnienia w określonym terminie.  

4. Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia, Komisja Klasyfikacji i Licencji 

prowadzi ewidencję przyznanych licencji trenera. 

                                                              
§ 3 

 

1.Osoba posiadająca licencję trenera Polskiego Związku Kajakowego ma prawo do: 

1.1.prowadzenia zajęć szkoleniowych,  

1.2.udziału w doskonaleniu zawodowym organizowanym przez PZKaj, 

1.4.opieki sportowej i wychowawczej nad zawodnikami, 

1.5.czynnego udziału w spotkaniach i dyskusjach na rzecz rozwoju dyscypliny; 

1.6.zgłaszania wniosków, uwag i zastrzeżeń dotyczących pracy władz Statutowych Związku; 



1.7.pełnej i bieżącej informacji dotyczącej: 

a) tendencji zmian i rozwoju dyscypliny w kraju i na świecie; 

b) możliwości poszerzenia własnych kompetencji i umiejętności; 

c) podnoszenia poziomu i rozwoju umiejętności sportowych swoich zawodników. 

2. Osoba posiadająca licencję trenera Polskiego Związku Kajakowego ma obowiązek: 

2.1. systematycznie doskonalić własne umiejętności i kompetencje; 

2.2. prowadzić zajęcia szkoleniowe oraz działalność sportową, przestrzegając przepisy 

       obowiązującego prawa; 

2.3. postępować zgodnie ze Statutem Polskiego Związku Kajakowego oraz 

       obowiązującymi regulaminami i przepisami antydopingowymi, 

2.4. sprawować pełną i efektywną opiekę nad wychowankami podczas: zajęć 

       treningowych, zgrupowań oraz zawodów sportowych; 

2.5. uczestniczyć w konferencjach, szkoleniach i spotkaniach trenerskich 

       organizowanych  przez Polski Związek Kajakowy; 

2.6. kontrolować ważność własnej licencji trenerskiej; 

2.7. przedkładać aktualną licencję wraz z dokumentacją zawodników na odprawie                

technicznej regat – dotyczy wszystkich szczebli zawodów. 

(W przypadku braku dokumentu osoba ta, nie będzie mogła sprawować opieki 

wychowawczej i sportowej nad zawodnikami. 

      Brak w składzie ekipy sportowej osoby posiadającej aktualną licencję trenera                             

Polskiego Związku Kajakowego, spowoduje niedopuszczenie zawodników do startu). 

                                                             
§ 4 

 

1. Zarząd Polskiego Związku Kajakowego może zawiesić lub pozbawić trenera licencji. 

2. Wniosek o pozbawienie trenera licencji może złożyć: 

   2.1. Zarząd z własnej inicjatywy; 

   2.2. osoba prawna lub fizyczna. 

3. Wniosek o pozbawienie licencji trenera, kierowany jest do Zarządu Polskiego Związku     

Kajakowego i musi zawierać pisemne uzasadnienie. 

4. Zarząd Polskiego Związku Kajakowego  mocą uchwały podejmuje decyzję o odebraniu    

licencji bądź o oddaleniu wniosku. 

5. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie: 

   5.1. w przypadku pozbawienia licencji - trenerowi, którego decyzja dotyczy; 

5.2. w przypadku oddalenia wniosku - osobie prawnej lub fizycznej, która złożyła wniosek. 

6. Odwołanie na piśmie z uzasadnieniem należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia 

     otrzymania decyzji, do Zarządu Polskiego Związku Kajakowego. 

7. W przypadku podtrzymania decyzji przez Zarząd, osobie zainteresowanej przysługuje  

odwołanie do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. 

 

§ 6 

 

1. Interpretacja regulaminu przysługuje Zarządowi Polskiego Związku Kajakowego. 

2. Uzupełnień lub zmian zapisów w niniejszym regulaminie, może dokonywać Zarząd 

     Polskiego Kajakowego, na mocy uchwały. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

                                

                          WNIOSEK O NADANIE LICENCJI TRENERA 
 

 

Nazwisko i imię ______________________________________________ 

 

Data i miejsce urodzenia _______________________________________ 

 

Adres zamieszkania ___________________________________________ 

 

Zwracam się do  POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO 

 

o nadanie mi licencji trenera. 

 

Zobowiązuję się do:                                                                                                                        

- wykonywania zadań i przestrzegania obowiązków trenera zgodnie z obowiązującymi   

przepisami, 

- przestrzegania przepisów antydopingowych. 

 

Posiadam tytuł trenera  ……………………… / instruktora w kajakarstwie 

 

Współpracuję z klubami  ………………………………………………………………………. 

 

W zakresie kajakarstwa   klasycznego, górskiego, kajak-polo. 
                                                      (niepotrzebne  skreślić) 

 

 
 

 

 

 

 

________________________ ______________________ 
(miejscowość, data)                                                                  (podpis) 

 

 

 

Do wniosku załączam: 

1. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu 

    z pełni praw publicznych. 

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje. 

3. Zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania obowiązków trenera. 

4. Jedną fotografię (format jak na dowód osobisty).    

5. Kserokopie dowodu opłaty. 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------- 
(miejscowość, data) 

 

----------------------------------------------- 
(nazwisko, imię ) 

 

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

 

                                                  

                                         

                                           OŚWIADCZENIE 

 
 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego, za składanie 

nieprawdziwych oświadczeń, niniejszym informuję, że spełniam warunki 

określone w art. 46 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym    

(Dz. U. Nr 155, poz. 1298) – ze zmianami), tzn.: 

 

1. Mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych; 

 

2. Nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne, dyscyplinarne lub             

postępowanie o ubezwłasnowolnienie; 

 

3. Nie byłem(am) karany (na) za przestępstwo popełnione umyślnie. 

 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów 

statutowych PZKaj.                                    
                                                                                     

                                                                                     

 

 

                                                                                      ------------------------------------- 
                                                                                                                                                             ( podpis) 

 


