Polski Związek Zapaśniczy
w Warszawie
Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03
e-mail: pzz@pzz.org.pl, www.zapasy.org.pl

Regulamin
Przyznawania Licencji
dla Klubów

Zatwierdzony Uchwałą Zarządu PZZ z dnia 17 grudnia 2017 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA LICENCJI DLA KLUBÓW
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego, zwany dalej „PZZ”, ustanawia regulamin przyznawania i pozbawiania
licencji klubów sportowych zrzeszonych w PZZ, zwany dalej „Regulaminem”.
§2
Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do klubów sportowych działających we współzawodnictwie
sportowym w sporcie zapaśniczym w następujących konkurencjach: zapasy w stylu klasycznym, zapasy w stylu
wolnym, zapasy kobiet, zapasy plażowe, grapplingu.
§3
Regulamin w szczególności określa zasady, warunki i tryb przyznawania i pozbawiania licencji dla klubów
prowadzących szkolenie w sporcie zapaśniczym.
§4
Przez szkolenie sportowe w sporcie zapaśniczym w rozumieniu Regulaminu uważa się:
zajęcia treningowe, badania lekarskie i testy antydopingowe,
współzawodnictwo sportowe, w konkurencjach o których mowa w §2 Regulaminu.
§5
1.
2.

PZZ jest jedynym podmiotem, który przyznaje, odmawia przyznania lub pozbawia licencji dla klubu w
sporcie zapaśniczym.
Decyzję o przyznaniu licencji dla klubu wydaje Wydział Wyszkolenia PZZ z upoważnienia Zarządu PZZ.
§6

Posiadanie licencji przez klub stanowi warunek uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, o którym
mowa w § 2 Regulaminu.
§7
1.
2.
3.

PZZ prowadzi ewidencję przyznanych licencji wg systemu rejestracji na stronie internetowej PZZ:
https://www.zapasy.org.pl/articles/licencje
Ewidencja obejmuje także dokumenty załączone przez kluby do wniosku o przyznanie licencji.
PZZ prowadzi odrębną ewidencję prawomocnych decyzji o odmowie przyznania i o pozbawieniu licencji
oraz przechowuje dokumentację tych spraw.

ROZDZIAŁ II
Zasady przyznawania licencji
§8
Licencja dla klubu przyznawana jest na okres jednego roku kalendarzowego na podstawie pisemnego wniosku
klubu sportowego, o którym mowa w §9 Regulaminu.
§9
1. Nowy klub ubiegający się o przyznanie licencji składa do Wydziału Wyszkolenia PZZ pisemny wniosek
(załącznik 1), który zawiera:
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a) pełną nazwę klubu,
b) adres klubu,
c) nr tel.
d) adres e-mail
e) adres strony internetowej
f) datę i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania klubu.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć:
a. wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru albo ewidencji właściwej dla
formy organizacyjnej danego klubu,
b. odpis statutu lub umowy spółki,
c. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach obowiązków oraz do
przestrzegania warunków uprawiania sportu zapaśniczego,
d. potwierdzenie dokonania wpłaty tytułem składki członkowskiej za rok kalendarzowy, dla
którego wydawana jest licencja;
e. zaświadczenie potwierdzające zatrudnianie w klubie licencjonowanego szkoleniowca sportu
zapaśniczego wraz z podaniem imienia i nazwiska szkoleniowca oraz numeru licencji PZZ.
f. Opinie W/OZZ do przyznania licencji.
§ 10
1.
2.

3.

Wydział Wyszkolenia PZZ rozpatruje wnioski o nadanie licencji w ciągu 14 dni od daty ich złożenia.
W razie wystąpienia braków formalnych, przewodniczący Wydziału Wyszkolenia PZZ wzywa, pod
rygorem zwrotu wniosku, wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania, po bezskutecznym upływie terminu, przewodniczący zwraca wniosek wnioskodawcy, który
nie wywołuje żadnych skutków prawnych.
Wniosek poprawiony lub uzupełniony przez wnioskodawcę w określonym terminie wywołuje skutki od
jego wniesienia.
§ 11

Decyzja o przyznaniu licencji klubowi zawiera:
1. oznaczenie organu wydającego decyzję,
2. datę wydania decyzji,
3. wskazanie adresata decyzji,
4. sentencję decyzji, w tym okres obowiązywania licencji,
5. uzasadnienie decyzji,
6. pouczenie o możliwości odwołania,
7. podpis osoby upoważnionej.
§ 12
1.

2.

Klub po złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z uiszczeniem ustalonej składki członkowskiej
za dany rok kalendarzowy, a także otrzymaniu decyzji od PZZ w sprawie przyznania licencji dla klubu,
zostaje umieszczony w ewidencji, o której mowa w § 7 Regulaminu i od tego momentu otrzymuje login
i hasło uprawniający do wyrabiania licencji zawodniczych na uprawianie sportu zapaśniczego.
Jeżeli klub jest w ewidencji PZZ, a upłynął termin ważności licencji, to po wniesieniu przez klub składki
członkowskiej za kolejny rok kalendarzowy, licencja ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny
rok.
§ 13

1.

Licencja jest ogłaszana na stronie internetowej PZZ i zawiera:
a. Województwo z którego pochodzi Klub
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b.
c.
d.
e.

miasto
pełną nazwę klubu,
numer licencji,
datę wydania/aktywacji licencji.
§ 14

1.
2.

Wydział Wyszkolenia PZZ stwierdza nieważność decyzji o przyznaniu licencji w sytuacji, gdy okaże się,
że klub lub inny podmiot podał nieprawdziwe informacje mające istotny wpływ na przyznanie licencji.
Klub dopuszczający się czynu, o którym mowa ust. 1 w sposób umyślny może ubiegać się o ponowne
przyznanie licencji dopiero po upływie 2 lat od daty unieważnienia decyzji.
ROZDZIAŁ III
Zasady pozbawiania licencji
§ 15

Wydział Wyszkolenia PZZ wszczyna postępowanie w przedmiocie pozbawienia licencji z urzędu lub na wniosek
właściwego Okręgowego Związku Zapaśniczego.
§ 16
Komisja Dyscyplinarno-Arbitrażowa może pozbawić klub sportowy licencji w razie:
1. utraty osobowości prawnej klubu, stwierdzonej orzeczeniem sądowym,
2. wszczęcia wobec klubu postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
3. rażącego i uporczywego braku przestrzegania Regulaminów PZZ, Statutu PZZ lub przepisów
międzynarodowych organizacji zapaśniczych,
4. orzeczenia sankcji dyscyplinarnej lub prawnej uniemożliwiającej uczestnictwo we współzawodnictwie
sportowym w sporcie zapaśniczym
5. braku udziału we współzawodnictwie sportowym przez klub zapaśniczy lub żadnego z zawodników
zrzeszonych w tym klubie przez okres kolejno po sobie następujących trzech lat.
§ 17
Jeżeli przyczyny pozbawienia licencji wymienione w § 16 Regulaminu stanowią również przyczyny wszczęcia
postępowania dyscyplinarnego, uchwała o pozbawieniu licencji może być wydana po zakończeniu tego
postępowania orzeczeniem ostatecznym.
§ 18
Decyzja o pozbawieniu licencji klubowej powinna zawierać:
1. oznaczenie organu,
2. datę wydania decyzji,
3. wskazanie adresata decyzji,
4. sentencję decyzji,
5. uzasadnienie decyzji,
6. pouczenie o możliwości odwołania,
7. podpis osoby upoważnionej.
ROZDZIAŁ IV
Odwołania
§ 19
1.

Od decyzji Wydziału Wyszkolenia PZZ odmawiającej przyznania licencji klubowi przysługuje odwołanie
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2.
3.
4.

do Zarządu PZZ.
Odwołanie wnosi się bezpośrednio do Zarządu PZZ w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

§ 20
1.
2.
3.
4.

Od decyzji Komisji Dyscyplinarno-Arbitrażowej pozbawiającej licencji klubowi przysługuje odwołanie do
Zarządu PZZ.
Odwołanie wnosi się bezpośrednio do Zarządu PZZ w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
§21

Rozstrzygając odwołanie Zarząd PZZ może:
1. utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję,
2. zmienić zaskarżoną decyzję,
3. odrzucić odwołanie w przypadku wniesienia go po terminie.
ROZDZIAŁ V
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 22
1.
2.

Licencje wydawane klubom przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu obowiązują aż do momentu
upływu terminu ich ważności.
Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, klub nabywa licencję na zasadach określonych w
niniejszym Regulaminie.
§ 23

Prawo wprowadzania zmian w Regulaminie i prawo do interpretowania jego przepisów przysługuje Zarządowi
PZZ.
§24
Regulamin zastępuje wszelkie dotychczasowe przepisy PZZ w zakresie jakim dotyczyły nadawania i pozbawiania
licencji.
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Załącznik 1

……………………………………………

............................................., dnia. …………………..

pieczątka klubu, NIP

Polski Związek Zapaśniczy
ul. Żelazna 67 m 73
00-871 Warszawa

Klub Sportowy ……………………………………………………………………………………………….…………………. z siedzibą w
........................................................................., nr tel……………………………………, adres e-mail:………………………………
zwraca się z prośbą o przyznanie licencji klubu zapaśniczego na rok ………………… .

Jednocześnie zobowiązujemy do wykonywania przewidzianych w przepisach obowiązków oraz do
przestrzegania warunków uprawiania sportu zapaśniczego.
Adres strony internetowej :……………………………………………………………………………………………………………………………….

1.
2.
3.
4.

W załączeniu:
wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru albo ewidencji właściwej dla formy
organizacyjnej danego klubu sportowego,
odpis statutu lub umowy spółki,
potwierdzenie dokonania wpłaty tytułem składki członkowskiej.
Opinie W/OZZ do przyznania licencji.
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