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REGULAMIN LICENCYJNY PZTO  
§ 1 

Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego (PZTO) wprowadza licencje sportowe. 
 

§ 2 
                   Licencje sportowe obejmują: kluby, dzieci, zawodników, trenerów, sędziów, egzaminatorów. 

§ 3 
Warunki, tryb przyznawania i pozbawiania danej licencji określony jest w niniejszym regulaminie. 

§ 4 
1. Licencje przyznawane są przez upoważnionego członka zarządu lub powołaną przez niego komisję. 

2. Licencje opłacane  są  w terminie do  31 stycznia  danego roku  i ważne są do 30 stycznia roku następnego. 

3. Dopuszcza się możliwość dodatkowego wykupienia licencji po tym terminie. 

4. Wysokość opłat  licencyjnych  oraz opłat  za licencje  opłacone  po terminie ustala Zarząd PZTO. 

 

Rozdział 1  

LICENCJE KLUBOWE  

 
§ 5 

1. Klub sportowy, który ubiega się o nową licencję klubową w Polskim Związku Taekwondo Olimpijskiego (PZTO) 

winien złożyć: 

a) właściwy wniosek o nadanie licencji , 

b) kserokopię statutu klubu, 

c) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego albo z ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu, 

d) kserokopię nadania numeru REGON oraz NIP, 

e) imię i nazwisko oraz nr licencji trenera odpowiedzialnego za szkolenie w klubie,   
f) kopię potwierdzającą dokonanie opłaty licencyjnej na konto PZTO. 

 
2. Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. 

3. Licencja jest aktywowana po opłaceniu przez klub składki członkowskiej na dany rok. 

 
§ 6 

 

Klub może zostać pozbawiony licencji klubowej decyzją komisji powołanej przez zarząd PZTO,  

w przypadku: nieprzestrzegania przez klub Statutu Związku, regulaminów i uchwał Zarządu PZTO, Ustawy 

o stowarzyszeniach z 1989 r., Ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 r. i  obowiązujących aktów prawnych.   

 

 

Rozdział 2  

LICENCJE ZAWODNICZE 

 

 § 7 
1. Dziecko lub zawodnik może reprezentować klub w zawodach sportowych z chwilą uzyskania licencji. 

2. Licencja ważna jest z aktualnymi badaniami lekarskimi. 

 

§ 8 

1. PZTO wprowadza dwie kategorie  licencji: 

a) DZIECKO- poniżej 11 roku życia (objętych obowiązkiem szkolnym).  

b) ZAWODNIK- od 11 roku życia.  

2. O licencję  PZTO ubiegają się dzieci i zawodnicy za pośrednictwem macierzystego klubu. 
3. Obcokrajowiec / nie posiadający obywatelstwa polskiego/ może ubiegać się o licencję z PZTO  za pośrednictwem 

macierzystego klubu. Licencja ta upoważnia zawodnika tylko do startu na terenie RP w zawodach 
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międzynarodowych lub takich, w których bezpośredni regulamin zawodów dopuszcza taką możliwość. 

 

 

4. W kategorii dzieci poniżej 11 roku życia nie obowiązuje regulamin zmian barw klubowych PZTO, wszelkie 

zmiany odbywają się na wniosek opiekuna prawnego.  

 

§ 9 

 

Postępowanie w przypadku ubiegania się o nową licencję: 

 

1. Dokładne wypełnienie właściwego wniosku. 

2. Dokonanie obowiązującej w PZTO opłaty. 

3. Wypełnienie danych w elektronicznym systemie rejestracji zawodników. 

4. Biuro Zarządu PZTO po otrzymaniu kompletu dokumentów wraz ze stosowną opłatą  potwierdza 

wydanie licencji i odsyła do klubu. 

                                                                                 § 10 

 

1. Klub, który wystąpił o licencję zobowiązany jest do:                     
a)posiadania aktualnych badań lekarskich dzieci i zawodników.  

b)przechowywania pełnej aktualnej dokumentacji licencyjnej. 

c) na żądanie  upoważnionego członka zarządu lub powołanej przez niego komisji do okazania   

    aktualnej dokumentacji.  

 

 

 

§ 11 

Dziecko lub zawodnik może zostać pozbawiony licencji decyzją komisji powołanej przez zarząd PZTO  

w przypadkach: 

1. Ukarania karą przez komisję dyscyplinarną za czyny określone w regulaminie dyscyplinarnym. 
2. Wniosku macierzystego klubu  o pozbawienie licencji dziecka lub zawodnika. 

 

Rozdział 3  

LICENCJE TRENERSKIE  

 

§ 12 

1. Kluby, sekcje Taekwondo Olimpijskiego do realizacji swoich statutowych celów w zakresie szkolenia sportowego 

i   udziału we współzawodnictwie korzystają z umiejętności osób, które posiadają kwalifikacje trenerskie, bądź 

instruktorskie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2. Osoby te muszą posiadać licencję trenerską PZTO na prowadzenie swojej działalności w klubach, sekcjach 

Taekwondo Olimpijskiego. 

§ 13 

Postępowanie w przypadku ubiegania się o nową licencję trenerską: 

 
1.Wypełnienie właściwego wniosku, do którego należy dołączyć kopię dokumentu  o posiadanych  

               kwalifikacjach (potwierdzoną za zgodność z oryginałem). 

2. Dokonanie obowiązującej w PZTO opłaty. 

3. Trener, instruktor  ubiegający się o  licencję  na kolejny rok ma obowiązek udziału w organizowanych szkoleniach. 

 

§ 14 

Trener, instruktor może zostać pozbawiony licencji zawodniczej decyzją komisji powołanej przez zarząd PZTO  

w przypadkach: 

1. Ukarania przez komisję dyscyplinarną i złożenie stosownego wniosku. 
2. Na wniosek klubu, osób funkcyjnych lub organów PZTO.  
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Rozdział 4  

LICENCJE SĘDZIOWSKIE 

§ 15 

Sędzią sportowym w Taekwondo Olimpijskim może być osoba, która posiada licencję sędziego PZTO przyznaną   

przez  upoważnionego członka zarządu lub powołaną przez niego komisję. 

§ 16 

Postępowanie w przypadku ubiegania się o nową licencję sędziowską: 

 
1. Wypełnienie właściwego wniosku, do którego należy dołączyć kopię dokumentu  o posiadanych 

kwalifikacjach - ukończonym kursie (potwierdzoną za zgodność z oryginałem). 

2. Dokonanie obowiązującej w PZTO opłaty. 
 

3. Sędzia ubiegający się o  licencję  na kolejny rok ma obowiązek udziału w organizowanych szkoleniach.  

                                                                                        § 17 

Sędzia może zostać pozbawiony licencji zawodniczej decyzją komisji powołanej przez zarząd PZTO w przypadkach: 

1. Ukarania karą przez komisję dyscyplinarną i złożeniu stosownego wniosku. 
2. Wniosku kolegium sędziów, osób funkcyjnych lub organów PZTO. 

Rozdział 5 

 LICENCJA EGZAMINATORA 

§ 18 

Postępowanie w przypadku ubiegania się o nową licencję egzaminatora: 

 
1. Wypełnienie właściwego wniosku. 

2. Dokonanie obowiązującej w PZTO opłaty. 

3. Egzaminator ubiegający się o  licencję  na kolejny rok ma obowiązek udziału w organizowanych szkoleniach. 

             

§ 19 

Egzaminator może zostać pozbawiony licencji zawodniczej decyzją  komisji powołanej przez zarząd PZTO  

w przypadkach: 

1. Ukarania przez komisję dyscyplinarną i złożeniu stosownego wniosku. 
2. Nieprzestrzegania regulaminu  nadawania stopni uczniowskich i mistrzowskich Polskiego Związku Taekwondo 

Olimpijskiego na podstawie wniosku osób funkcyjnych lub organów PZTO. 

 

Rozdział 6  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 20 

1. Przedłużenie  licencji na kolejny rok odbywa się z wykorzystaniem loginu i hasła poprzez system 

elektroniczny  PZTO. 

2. Kluby, sędziowie, trenerzy, egzaminatorzy zobowiązani są do bieżącego uaktualniania danych w systemie 

elektronicznym PZTO oraz dokonania opłaty na dany rok. 

§ 21 

Wszystkie osoby posiadające licencje PZTO powinny być ubezpieczone od NNW. 
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§ 22 
 

Zarząd PZTO określa wzór licencji: zawodniczej, trenerskiej, sędziowskiej, egzaminatora. 

§ 23 

Wszystkie licencje mogą być cofnięte decyzją komisji powołanej przez zarząd PZTO za   łamanie obowiązujących 

przepisów w PZTO, w tym m.in.: za nieetyczne zachowanie przed, w trakcie i po zawodach, za nie przestrzeganie  

Ustawy o sporcie z  25 czerwca 2010 r., czyny mające znamiona przestępstwa. 

 

§ 24 

W przypadku cofnięcia licencji przysługuje odwołanie do Zarządu PZTO w terminie 14 dni od otrzymania powyższej 

decyzji. 

 

§ 25 

W przypadkach utraty (zagubienia) licencji, osoby zainteresowane występują z wnioskiem o wydanie duplikatu danej 

licencji. Koszt wydania duplikatu określa Zarząd PZTO. 

Regulamin uchwalony przez zarząd PZTO 16.12.2012  r. wchodzi w życie z dniem 01.01.2013. 

 


