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

Regulamin
Przyznawania Licencji
dla Szkoleniowcow Sportu
Zapaśniczego

Zatwierdzony Uchwałą Zarządu PZZ z dnia 17 grudnia 2017 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA LICENCJI DLA SZKOLENIOWCÓW SPORTU ZAPAŚNICZEGO
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego, zwany dalej „PZZ”, ustanawia regulamin przyznawania i pozbawiania
licencji dla szkoleniowców sportu zapaśniczego, zwany dalej „Regulaminem”.
§2
Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do szkoleniowców w sporcie zapaśniczym w następujących
konkurencjach: zapasy w stylu klasycznym, zapasy w stylu wolnym, zapasy kobiet, zapasy plażowe, grappling.
§3
Regulamin w szczególności określa zasady, warunki i tryb przyznawania i pozbawiania licencji na prowadzenie
szkolenia sportowego w sporcie zapaśniczym przez szkoleniowców.
§4
Przez szkolenie sportowe w sporcie zapaśniczym w rozumieniu Regulaminu uważa się udział szkoleniowca w:
1. zajęciach treningowych, badaniach lekarskich, badaniach diagnostycznych,
2. współzawodnictwie sportowym w konkurencjach, o których mowa w §2 Regulaminu.
§5
1.
2.

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

Posiadanie licencji stanowi warunek uczestnictwa szkoleniowca w zajęciach treningowych i we
współzawodnictwie sportowym w sporcie zapaśniczym, o których mowa w§ 4.
§7
1.
2.
3.
4.

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 szkoleniowców do wniosku o przyznanie licencji.
PZZ prowadzi odrębną ewidencję prawomocnych decyzji o odmowie przyznania i o pozbawieniu licencji
oraz przechowuje dokumentację w tych sprawach.
Przyznanie licencji nie jest związane z przynależnością do określonego klubu sportowego.
ROZDZIAŁ II
Zasady przyznawania licencji
§8

1.

Osoby nieposiadające licencji szkoleniowca PZZ, przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu,
zobowiązane są do spełnienia łącznie następujących wymagań:
a. uzyskanie „Certyfikatu Szkoleniowca PZZ”,
b. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania funkcji szkoleniowca, potwierdzony
zaświadczeniem lekarskim,
c. brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych względem PZZ,
d. uiszczenie opłaty za nadanie licencji trenera w wysokości określonej uchwałą Zarządu PZZ.
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2.

Do osób, którym została udzielona licencja PZZ przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu oraz
posiadającym dyplom trenera lub instruktora zapasów uzyskany przed dniem 23.08.2013 r. nie stosuje
się przesłanki określonej w §8 ust. 1 lit. a) Regulaminu.
§9

1.
2.
3.
4.

Certyfikat, o którym mowa w§ 8 ust. 1 lit. a) Regulaminu stanowi potwierdzenie uczestniczenia i
pozytywnego ukończenia kursu dla szkoleniowców organizowanego na zlecenie PZZ.
Przeprowadzanie kursów dla szkoleniowców oraz wydawanie Certyfikatu Szkoleniowca PZZ stanowi
wyłączną kompetencję PZZ.
Informacje na temat terminów, miejsc, kosztów oraz sposobów zapisu na organizowane kursy
umieszczane będą na stronie internetowej PZZ.
Warunkiem otrzymania „Certyfikatu Szkoleniowca PZZ” jest ukończenie kursu i pozytywne zdanie
egzaminu, którego szczegółowe warunki przeprowadzenia zostaną umieszczone na stronie internetowej
PZZ .
§ 10

1.
2.

Licencja szkoleniowca przyznawana jest na okres maksymalnie jednego roku, tj. od dnia wydania decyzji
w sprawie przyznania licencji do dnia 31 grudnia danego roku.
Odpłatność za licencję szkoleniowca ponosi wnioskodawca w wysokości każdorazowo ustalonej uchwałą
Zarządu PZZ. Kwota ta obejmuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej (OC)
szkoleniowców na podstawie zawartej przez PZZ stosownej umowy ubezpieczenia.
§ 11

1.

2.

3.

Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji składa do PZZ pisemny wniosek, który stanowi integralny
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do wniosku powinna zostać dołączona: kserokopia Certyfikatu
Szkoleniowca wnioskodawcy, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w§8 ust. 2 Regulaminu.
Wniosek, o którym mowa w pkt 1 zawiera:
a. imię i nazwisko,
b. data i miejsce urodzenia,
c. numer PESEL,
d. ulica zamieszkania,
e. kod pocztowy,
f. nr tel.,
g. adres e-mail,
h. miasto,
i. klub sportowy.
Wnioskodawca po otrzymaniu stosownego Certyfikatu Szkoleniowca i złożeniu prawidłowo
wypełnionego wniosku wraz z uiszczeniem ustalonej opłaty licencyjnej, a także otrzymaniu decyzji od
PZZ w sprawie przyznania licencji szkoleniowej, zostaje umieszczony w systemie szkoleniowców PZZ.
Umieszczenie w systemie szkoleniowców PZZ oznacza, iż licencja wnioskodawcy jest aktywna. Jeżeli
szkoleniowiec jest w systemie rejestracji, a upłynął czas aktywnej licencji, to po opłaceniu składki
licencyjne na kolejny rok, licencja ulega automatycznemu przedłużeniu.
§ 12

1.
2.

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.
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3.

Wniosek poprawiony lub uzupełniony przez wnioskodawcę w określonym terminie wywołuje skutki od
jego wniesienia.
§ 13

Decyzja o przyznaniu licencji szkoleniowca jest ogłaszana na stronie internetowej PZZ i zawiera:
1. Nazwisko i imię szkoleniowca,
2. Nazwę klubu szkoleniowca,
3. Datę urodzenia szkoleniowca,
4. Nr licencji szkoleniowca,
5. Klasę szkoleniowca,
6. Datę aktywacji licencji szkoleniowca.
§ 14
Uchylony
§ 15
1.

2.

Wydział Wyszkolenia PZZ odmawia przyznania licencji:
a. w razie braku spełnienia przesłanek określonych w§ 8 Regulaminu;
b. w razie wcześniejszego ukarania wnioskodawcy karą dożywotniej lub czasowej dyskwalifikacji.
Decyzja odmawiająca przyznania licencji zawiera:
a. oznaczenie organu ,
b. datę wydania decyzji,
c. wskazanie adresata decyzji,
d. sentencję decyzji,
e. uzasadnienie decyzji,
f. pouczenie o możliwości odwołania,
g. podpis osoby upoważnionej.
§ 16

1.

2.

Wydział Wyszkolenia PZZ stwierdza nieważność decyzji o przyznaniu licencji szkoleniowca w sytuacji,
gdy okaże się, że wnioskodawca lub inny podmiot podał nieprawdziwe informacje mające istotny wpływ
na przyznanie licencji.
Wnioskodawca dopuszczający się czynu, o którym mowa ust. 1 w sposób umyślny może ubiegać się o
ponowne przyznanie licencji szkoleniowca dopiero po upływie 2 lat od daty unieważnienia decyzji.
ROZDZIAŁ III
Zasady pozbawiania licencji
§17

Wydział Wyszkolenia PZZ może pozbawić szkoleniowca licencji w razie:
1. utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty lub ograniczenia praw publicznych,
jeżeli te zdarzenia zostały potwierdzone prawomocnymi orzeczeniami sadowymi;
2. rażącego i uporczywego braku przestrzegania Regulaminów PZZ, Statutu PZZ lub przepisów
międzynarodowych organizacji zapaśniczych;
3. wykazania stanu zdrowia uniemożliwiającego wykonywanie obowiązków szkoleniowca, stwierdzonego
zaświadczeniem lekarskim,
4. odmowy lub zaprzestania udziału w procesie szkoleniowym i we współzawodnictwie sportowym,
5. popełnienia czynu zagrożonego w przepisach PZZ kara dyskwalifikacji powyżej 2 lat,
6. rażącego naruszenia podstawowych norm zachowania i etyki szkoleniowca w miejscu zawodów lub w
okolicznościach z nimi związanych.
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§ 18
Szkoleniowiec, który jest czasowo niezdolny do prowadzenia szkolenia na podstawie orzeczenia lekarskiego
wydanego przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego nie traci przyznanej mu licencji.
§ 19
Przez czyny, o których mowa w § 17 pkt 6 Regulaminu rozumie się w szczególności jako:
1. używanie słownictwa uważanego powszechnie za obraźliwe,
2. pozostawanie podczas zawodów lub treningów pod wpływem alkoholu lub innych substancji
odurzających,
3. nakłanianie do używania niedozwolonych środków dopingujących lub współudział w tych czynnościach,
4. udział w przekupstwie lub w próbach stosowania niesportowych metod wpływania na wynik
współzawodnictwa sportowego.
§20
1.
2.

Postępowanie w sprawie pozbawienia licencji szkoleniowca sportu zapaśniczego wszczyna Wydział
Wyszkolenia PZZ z własnej inicjatywy albo na wniosek podmiotu, do którego szkoleniowiec należy.
Decyzja o pozbawieniu licencji szkoleniowca powinna zawierać:
a. oznaczenie organu,
b. datę wydania decyzji,
c. wskazanie adresata decyzji,
d. sentencję decyzji,
e. uzasadnienie decyzji,
f. pouczenie o możliwości odwołania,
g. podpis osoby upoważnionej.
§ 21

Osoba pozbawiona licencji szkoleniowca z przyczyn określonych w § 17 Regulaminu może ubiegać się o ponowne
przyznanie licencji dopiero:
1. po odzyskaniu pełni praw, o których mowa w§ 17 lit. a) Regulaminu,
2. po odzyskaniu odpowiedniego stanu zdrowia, na podstawie orzeczenia lekarskiego,
3. po upływie okresu dyskwalifikacji, o której mowa w§ 17 lit. e) Regulaminu lub okresu zawieszenia tej
kary,
4. po upływie dwóch lat od daty wydania decyzji o pozbawieniu licencji – w pozostałych przypadkach.
ROZDZIAŁ IV
Odwołania
§ 22
1.
2.
3.
4.

Od decyzji Wydziału Wyszkolenia PZZ odmawiającej przyznania licencji szkoleniowcowi 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.
§23
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1.
2.
3.
4.

Od decyzji Komisji Dyscyplinarno- Arbitrażowej pozbawiającej licencji szkoleniowca 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.
§ 24

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
§ 25
1.

2.

3.

Licencje wydane dla szkoleniowców przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu obowiązują, aż do
momentu upływu terminu ich ważności, z zastrzeżeniem, iż nie mają do nich zastosowania
postanowienia o obowiązkowym ubezpieczeniu, o którym mowa w § 10 ust. 2 zd. 2 Regulaminu.
Szkoleniowiec posiadający licencję przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu ma prawo do nabycia
licencji na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż nie ma obowiązku
uzyskania „Certyfikatu Szkoleniowca PZZ”. W takiej sytuacji dotychczasowa licencja traci swoją ważność,
a Wydział wyszkolenia wydaje szkoleniowcowi nową licencję, do której zastosowanie mają
postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności dotyczące okresu jej obowiązywania (§ 10 ust.
1 Regulaminu) oraz odpłatności (§ 10 ust. 2 Regulaminu).
Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, szkoleniowiec nabywa ją na zasadach określonych w
niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem przepisów: § 8 ust. 1 lit. a) oraz § 9 Regulaminu, dotyczących
obowiązku posiadania i przesłanek uzyskania „Certyfikatu Szkoleniowca PZZ”.
§ 26

Prawo wprowadzania zmian w Regulaminie i prawo do interpretowania jego przepisów przysługuje Zarządowi
PZZ.
§ 27
Regulamin zastępuje wszelkie dotychczasowe przepisy PZZ w zakresie jakim dotyczyły nadawania i pozbawiania
licencji.
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Załącznik 1.
WNIOSEK
O PRZYZNANIE LICENCJI DLA SZKOLENIOWCÓW SPORTU ZAPAŚNICZEGO

a)

imię i nazwisko …………………………………………………………….

b) data i miejsce urodzenia ……………………………………………
c)

numer PESEL ……………………………………………………………….

d) ulica zamieszkania ………………………………………………………..
e)

kod pocztowy ………………………………………………………………

f)

Nr tel…………………………………………………………………………….

g)

Adres e-mail………………………………………………………………..

h) miasto ……………………………………………………………………….
i)

klub sportowy ……………………………………………………………

j)

dołączyć zdjęcie w formie elektronicznej 200x300 pikseli lub fotografia

Zobowiązuję się do wykonywania przewidzianych w przepisach obowiązków oraz do przestrzegania
warunków uprawiania zapasów.
Oświadczam, że posiadam pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych
Do wniosku dołączam:
1. Kopię dokumentu stwierdzającego posiadane kwalifikacje zawodowe trenera lub instruktora lub
certyfikat szkoleniowca.
2. Zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania obowiązków trenera, wydanego prze lekarza
uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.
3. Oświadczenie dotyczące danych osobowych.
4. Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku.

Data -----------------------
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