REGULAMIN LICENCJI NA UPRAWIANIE SPORTU ZAPAŚNICZEGO
Przyjęty uchwałą Zarządu PZZ w 13.12.2019 roku
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego (zwany dalej „PZZ”), ustanawia regulamin
przyznawania i pozbawiania licencji na uprawianie sportu zapaśniczego (zwany dalej
„Regulaminem”).
§2
Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do zawodników i zawodniczek
uczestniczących we współzawodnictwie sportowym w sporcie zapaśniczym (zwanych dalej
łącznie „Zawodnikami”), w rozgrywkach indywidualnych lub drużynowych 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 uprawianie sportu zapaśniczego przez Zawodników.
§4
Przez uprawianie sportu zapaśniczego w rozumieniu Regulaminu uważa się udział Zawodnika:
a) w zajęciach treningowych (w procesie szkoleniowym),
b) w rozgrywkach indywidualnych lub drużynowych w konkurencjach, o których mowa w
§2 Regulaminu, w zawodach organizowanych na terenie RP przez PZZ,
Wojewódzkie/Okręgowe Związki Zapaśnicze, (zwane dalej „W/OZZ”) lub kluby
sportowe,
c) poddawaniu się obowiązkowym okresowym badaniom lekarskim w COMS lub przez
upoważnione
przez
COMS
przychodnie
sportowo-lekarskie,
badaniom
antydopingowym, diagnostycznym i innymi.
§5
1. PZZ jest jedynym podmiotem, który przyznaje, odmawia przyznania i pozbawia licencji
Zawodnika w sporcie zapaśniczym, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
2. Decyzję o przyznaniu licencji Zawodnika w sporcie zapaśniczym wydaje Wydział
Wyszkolenia PZZ lub odpowiedni W/OZZ z upoważnienia Zarządu PZZ.
§6
1. Posiadanie licencji w rozgrywkach indywidualnych lub drużynowych przyznawanej na
dany rok kalendarzowy stanowi warunek uczestnictwa Zawodnika w zajęciach
treningowych i we współzawodnictwie sportowym, o którym mowa w § 4 lit. b)
Regulaminu.
§7
1. PZZ prowadzi ewidencję przyznanych licencji wg systemu rejestracji Zawodników na
stronie internetowej PZZ: https://www.zapasy.org.pl/articles/licencje
2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje również dokumenty załączone
do wniosku o przyznanie licencji.

3. PZZ prowadzi odrębną ewidencję licencji zawodniczych przyznanych na potrzeby
rozgrywek drużynowych.
4. PZZ prowadzi odrębną ewidencję prawomocnych decyzji o odmowie przyznania i o
pozbawieniu licencji oraz przechowuje dokumentację w tych sprawach.
5. Przyznanie licencji jest związane z przynależnością do określonego klubu sportowego,
dotyczy to także zawodników zagranicznych startujących w barwach klubu
sportowego.
ROZDZIAŁ II
Zasady przyznawania licencji
§9
1. Warunkiem uzyskania licencji dla Zawodnika jest spełnienie przez niego następujących
warunków:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego dokumentu państwowego
potwierdzający prawny stały pobyt lub tymczasowy na terenie RP;
b) posiadanie obywatelstwa sportowego wydanego przez UWW;
c) brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu zapaśniczego;
d) brak jakichkolwiek wymagalnych zobowiązań finansowych Zawodnika względem
PZZ;
e) pisemna zgoda przedstawiciela rodzica lub opiekuna prawnego, w przypadku
Zawodnika niepełnoletniego,
f) przestrzeganie przez Zawodnika Statutu PZZ i regulaminów PZZ, właściwych
przepisów OZZ oraz przepisów międzynarodowej organizacji sportu zapaśniczego;
g) uiszczenie opłaty za nadanie licencji Zawodnika w wysokości określonej uchwałą
Zarządu PZZ,
h) zobowiązanie się Zawodnika do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
i) zobowiązanie się Zawodnika do wykonywania przewidzianych w przepisach
obowiązków Zawodnika oraz do przestrzegania warunków uprawiania sportu
zapaśniczego,
j) zobowiązanie się Zawodnika do aktywnego uczestniczenia we wszelkiego rodzaju
przedsięwzięciach promocyjnych, marketingowych, mających na celu
kształtowanie korzystnego wizerunku PZZ lub jego sponsorów;
k) zasady udziału zawodników, posiadających licencje PZZ, w zawodach krajowych
określa Regulamin Organizacyjno-Sportowy Polskiego Związku Zapaśniczego na
dany rok.
2. Ponadto warunkiem nadania licencji Zawodnika jest również posiadanie przez klub
sportowy, do którego dany Zawodnik należy licencji klubowej na dany sezon
rozgrywkowy. Przyznanie licencji klubowej szczegółowo określa odrębny regulamin
PZZ.
§10
1. Wniosek o nadanie licencji Zawodnika klub sportowy może złożyć w każdym czasie.
2. Klub sportowy ubiegający się o przyznanie licencji dla zawodników loguje się na stronie
https://sportzona.pl/app/mainpage/wrestling/1 lub poprzez link na stronie internetowej
PZZ https://www.zapasy.org.pl wpisując swój przyznany przez PZZ login i hasło.
3. Wyrabianie licencji zawodniczych odbywa się poprzez panel klubowy systemu
rejestracji Zawodników. Po wprowadzeniu danych (muszą być wypełnione

obowiązkowo wszystkie rubryki wraz z załadowaniem zdjęcia zawodnika w
elektronicznym formacie) następuje wygenerowanie listy Zawodników w formacie PDF.
Wygenerowaną listę Zawodników w formacie PDF należy uzupełnić o podpis
Zawodników oraz dołączyć dla każdego Zawodnika odpowiednie załączniki, określone
w §11 ust. 4 Regulaminu. Po uiszczeniu przelewu na konto bankowe PZZ tytułem
nadania licencji Zawodników należy przesłać wszystkie dokumenty na adres PZZ w
celu aktywacji licencji. Z chwilą aktywacji licencji przez PZZ, Zawodnik jest widoczny w
systemie, co oznacza, że posiada ważną licencje na dany rok.
4. Wygenerowany wniosek przez system, o którym mowa w §11 ust. 3 Regulaminu,
zawiera:
a) zobowiązanie do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym;
b) zobowiązanie do uczestnictwa w zawodach;
c) zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach obowiązków
zawodnika oraz do przestrzegania warunków uprawiania sportu,
5. Wydział Wyszkolenia PZZ po sprawdzeniu wniosku klubu sportowego
wygenerowanego przez system wraz z przesłanymi załącznikami i dowodem
uiszczenia opłaty, o której mowa w §9 ust. 1 pkt g) Regulaminu, aktywuje licencję.
6. Po aktywacji licencji zawodniczych przez PZZ Zawodnik jest widoczny w systemie,
jednocześnie oznacza to ważność licencji zawodniczych na dany rok. Bez aktywacji
licencji przez PZZ Zawodnik nie będzie widoczny w systemie, co oznacza, że nie
posiada ważnej licencji na dany rok.
§11
1. Licencję przyznaje:
a) Wydział Wyszkolenia PZZ na czas określony tj. od dnia przyznania licencji do końca
roku kalendarzowego, w którym klub sportowy zgłosił wniosek - dla Zawodników od
15-roku życia i starszych uczestniczących we współzawodnictwie sportowym
ogólnopolskim w rozgrywkach indywidualnych,
b) Wydział Wyszkolenia PZZ na czas określony tj. na czas trwania danego sezonu
rozgrywkowego „Krajowej Ligi Zapaśniczej”, w którym klub sportowy dokonał
zgłoszenia do rozgrywek – dla Zawodników uczestniczących w rozgrywkach
drużynowych „Krajowej Ligi Zapaśniczej”,
c) W/OZZ na czas określony tj. od dnia przyznania licencji do końca roku
kalendarzowego, w którym klub sportowy zgłosił wniosek – dla Zawodników w
wieku od 12 do 15 roku życia uczestniczących we współzawodnictwie sportowym
ogólnopolskim, regionalnym lub wojewódzkim.
2. Za wydanie licencji zawodniczych:
a) PZZ pobiera opłatę za przyznanie licencji w rozgrywkach indywidualnych w
wysokości określonej uchwałą Zarządu PZZ,
b) W/OZZ pobiera opłatę za przyznanie licencji w wysokości określonej uchwałą
Zarządu PZZ.
3. Opłata za przyznanie licencji, o której mowa w §12 ust. 2 lit. a) Regulaminu nie obejmuje
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i zwrotu kosztów leczenia
zawodników. Koszt ubezpieczenie NNW i zwrot kosztów leczenia zawodników pokrywa
klub, którego członkiem jest zawodnik.
§13

1. Wydział Wyszkolenia PZZ rozpatruje wnioski o nadanie licencji w ciągu 14 dni od daty
ich złożenia.
2. 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.
3. Wniosek poprawiony lub uzupełniony przez wnioskodawcę w określonym terminie
wywołuje skutki prawne od dnia jego wniesienia.
§ 14
Po prawidłowym przeprowadzeniu przez klub sportowy procedury opisanej w §11
Regulaminu, Wydział Wyszkolenia PZZ w terminie jednego miesiąca od dnia wydania
decyzji w sprawie nadania licencji zawodniczej przesyła nowe licencje w formie blankietu
na adres klubu sportowego dokonującego zgłoszenia.
§15
Decyzja o przyznaniu licencji zawodniczej jest ogłaszana na stronie internetowej PZZ i
zawiera:
a) Nazwisko i imię zawodnika,
b) Nazwę klubu zawodnika,
c) Rok urodzenia
d) Datę aktywacji licencji zawodnika,
e) Nr licencji zawodnika.
§16
1. Licencja zawiera:
a) Nazwisko i imię zawodnika,
b) Nazwę klubu zawodnika,
c) Datę urodzenia zawodnika,
d) Datę aktywacji licencji zawodnika,
e) Nr licencji zawodnika.
§ 17
1. Wydział Wyszkolenia PZZ może odmówić przyznania licencji:
a) jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w § 9 Regulaminu a
pomimo wezwania Wydziału Wyszkolenia PZZ o brakach formalnych wniosku,
braki te nie zostały usunięte w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do ich
usunięcia,
b) w razie wcześniejszego ukarania Zawodnika karą dożywotniej lub czasowej
dyskwalifikacji,
c) jeżeli Zawodnik został pozbawiony licencji z przyczyn określonych w § 18
Regulaminu.
2. Decyzja odmawiająca przyznania licencji zawiera:
a) oznaczenie organu wydającego decyzję,
b) datę wydania decyzji,
c) wskazanie adresata decyzji,
d) sentencję decyzji,
e) uzasadnienie decyzji,

f) pouczenie o możliwości odwołania,
g) podpis osoby upoważnionej.
§18
1. Wydział Wyszkolenia PZZ stwierdza nieważność decyzji o przyznaniu licencji
zawodniczej w sytuacji, gdy okaże się, że Zawodnik, wnioskodawca (klub sportowy)
lub inny podmiot podał nieprawdziwe informacje mające istotny wpływ na przyznanie
licencji.
2. Zawodnik dopuszczający się czynu, o którym mowa w ust. 1 w sposób umyślny może
ubiegać się o ponowne przyznanie licencji zawodniczej dopiero po upływie 2 lat od daty
unieważnienia decyzji.
ROZDZIAŁ III
Zasady pozbawiania licencji

1.

2.

3.

4.

5.

§ 19
Wydział Wyszkolenia PZZ pozbawia licencji Zawodnika w razie:
a) rażącego i uporczywego braku przestrzegania Regulaminów PZZ, w tym również
rażącego naruszania zasad rywalizacji sportowej oraz obowiązków Zawodnika,
b) stwierdzenia przez poradnię sportowo-lekarską niezdolności do uprawiania
zapasów,
c) naruszenia przepisów antydopingowych,
d) rażącego naruszenia podstawowych norm zachowania i etyki Zawodnika w miejscu
współzawodnictwa sportowego lub w okolicznościach z nimi związanych.
Wydział Wyszkolenia PZZ może pozbawić licencji Zawodnika w razie:
a) odmowy poddania się obowiązkowym badaniom lekarskim lub antydopingowym,
b) wniosku klubu sportowego, do którego Zawodnika należy, zawierającego pisemny
wniosek o pozbawienie licencji Zawodnika wraz z przedstawieniem podstawy
pozbawienia licencji i uzasadnieniem,
c) wniosku Zawodnika, któremu została wydana licencja, zawierającego pisemny
wniosek o pozbawienie licencji wraz z przedstawieniem podstawy pozbawienia
licencji i uzasadnieniem.
Jeżeli przyczyny pozbawienia licencji wymienione w ust. 1 i 2 powyżej, stanowią
również przyczyny wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, uchwała o pozbawieniu
licencji może być wydana po zakończeniu tego postępowania orzeczeniem
ostatecznym.
Wydział Wyszkolenia PZZ wszczyna postępowanie w przedmiocie pozbawienia licencji
z urzędu, na wniosek klubu sportowego, do którego Zawodnik należy lub Zawodnika,
któremu została wydana licencja.
Pozbawienie Zawodnika licencji wymaga wydania decyzji zawierającej wszystkie
elementy określone w §17 ust. 2 Regulaminu.

§20
Zawodnik, który jest czasowo niezdolny do uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym
zapasów na podstawie orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza uprawnionego do
orzecznictwa sportowo- lekarskiego nie traci przyznanej mu licencji.

§21
Przez czyny, o których mowa w §19 ust. 1 pkt d) Regulaminu, rozumie się w szczególności:
a) używanie słownictwa uważanego powszechnie za obraźliwe,
b) pozostawanie podczas współzawodnictwa sportowego pod wpływem alkoholu lub
innych substancji odurzających,
c) nakłanianie do używania niedozwolonych środków dopingujących lub współudział w
tych czynnościach,
d) udział w przekupstwie lub w próbach stosowania niesportowych metod wpływania na
wynik współzawodnictwa sportowego.
§22
Osoba pozbawiona licencji zawodniczej z przyczyn określonych w §19 Regulaminu może
ubiegać się o ponowne przyznanie licencji dopiero:
a) po odzyskaniu odpowiedniego stanu zdrowia, na podstawie stwierdzającego tą
okoliczność orzeczenia lekarskiego,
b) po upływie dyskwalifikacji, o której mowa w §17 ust. 1 lit. b) Regulaminu lub okresu
zawieszenia tej kary,
c) po upływie dwóch lat od daty wydania decyzji o pozbawieniu licencji – w pozostałych
przypadkach.
ROZDZIAŁ IV
Odwołania

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

§23
Od decyzji Wydziału Wyszkolenia PZZ odmawiającej przyznania licencji zawodnikowi
przysługuje odwołanie do Zarządu PZZ.
Odwołanie wnosi się bezpośrednio do Zarządu PZZ, w terminie 7 dni od dnia
doręczenia decyzji zawodnikowi.
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonania decyzji.
§24
Od decyzji Komisji Dyscyplinarno- Arbitrażowej PZZ pozbawiającej licencji zawodnika
przysługuje odwołanie do Zarządu PZZ.
Odwołanie wnosi się bezpośrednio do Zarządu PZZ w terminie 7 dni od dnia
doręczenia decyzji zawodnikowi.
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

§25
Rozstrzygając odwołanie Zarząd PZZ może:
a) utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję,
b) zmienić zaskarżoną decyzję,
c) odrzucić odwołanie w przypadku wniesienia go po terminie.

ROZDZIAŁ V
Przepisy końcowe i przejściowe
§ 26
Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2020 roku.
§ 27
Prawo wprowadzania zmian w Regulaminie i prawo do interpretowania jego przepisów
przysługuje Zarządowi PZZ.
§ 28
Regulamin zastępuje wszelkie dotychczasowe przepisy PZZ w zakresie jakim dotyczyły
nadawania i pozbawiania licencji Zawodnika.
§29
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Zarząd PZZ uchwały o jego przyjęciu.

