REGULAMIN
nadawania licencji trenerskich
Polskiego Związku Kajakowego
Podstawa prawna:
Ustawa o sporcie z dn. 25 czerwca 2010, rozdział 3 art.13.1 pkt. 2. i rozdział 8 Art. 41. (z późn.zm).
O licencję trenera Polskiego Związku Kajakowego może ubiegać się wyłącznie osoba posiadająca
kwalifikacje trenera lub instruktora w kajakarstwie, zwana dalej trenerem.
Polski Związek Kajakowy uznaje kwalifikacje trenera lub instruktora sportu, uzyskane w wyniku
ukończenia kursów lub studiów, których treści programowo-organizacyjne zostały
zaakceptowane przez Związek przed rozpoczęciem szkolenia.
Polski Związek Kajakowy uznaje kwalifikacje absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego
zgodnie z § 1 „Porozumienia” pomiędzy AWF i PZS z dnia 26.10.2013 r.
Uznawane są również wszystkie stopnie kwalifikacyjne trenerów lub instruktorów, uzyskane
przed wejściem w życie ustawy deregulacyjnej.
§1
1. Licencję trenera przyznaje Polski Związek Kajakowy 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.2 regulaminu, osoba zainteresowana musi złożyć
wniosek o przedłużenie licencji.
4. Osoba ubiegająca się o przedłużenie licencji trenerskiej musi spełniać kryteria weryfikacyjne zgodnie
z Załącznikiem nr 1 (w opracowaniu).
5. Polski Związek Kajakowy za przyznanie i przedłużenie licencji trenera pobiera opłatę określoną
w zakładce OPŁATY na stronie www.
§2
1. Osoba ubiegająca się o nadanie licencji powinna:
1. Zalogować się do panelu w Elektronicznym Systemie Zarządzania Związkiem dostępnym pod
adresem baza.pzkaj.pl.
2. Wybrać odpowiednie kwalifikacje z listy
3. Załączyć skan dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji,
4. Załączyć zdjęcie,
5. Złożyć elektroniczny wniosek o nadanie licencji trenerskiej.
2. Administrator Elektronicznego Systemu Zarządzania Związkiem przyznaje licencję trenerską po
uprzednim potwierdzeniu wybranych przez trenera kwalifikacji, porównując je z załączonymi
dokumentami.
3. Administrator Elektronicznego Systemu Zarządzania Związkiem może odmówić przyznania
licencji, jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w § 1 i § 2 a braki nie zostały
uzupełnione.
4. Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia.

§3
1. Osoba posiadająca licencję trenera Polskiego Związku Kajakowego ma prawo do:
1.1. Uczestnictwa w szkoleniu centralnym PZKaj w zakresie organizacyjno szkoleniowym, wg
uzgodnionych zasad i pełnienia określonych funkcji,
1.2. Korzystania ze specjalistycznego sprzętu sportowego PZKaj w procesie szkolenia
zawodników klubowych, wg przyjętych zasad udostępniania sprzętu sportowego,
1.3. Udziału w doskonaleniu zawodowym organizowanym przez PZKaj,
1.4. Czynnego udziału w spotkaniach i dyskusjach na rzecz rozwoju dyscypliny,

1.5. Zgłaszania wniosków, uwag i zastrzeżeń dotyczących pracy władz Statutowych Związku;
1.6. Pełnej i bieżącej informacji dotyczącej:
 tendencji zmian i rozwoju dyscypliny w kraju i na świecie;
 możliwości poszerzenia własnych kompetencji i umiejętności;
 podnoszenia poziomu i rozwoju umiejętności sportowych swoich zawodników.
1.7. Nieodpłatnego korzystania z materiałów dydaktycznych, publikowanych na stronie
internetowej PZKaj.
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. Z obowiązku prowadzenia zajęć można zwolnić trenerów, którzy
posiadają znaczne osiągnięcia szkoleniowe, uczestniczą w procesie dokształcania kadr
trenerskich i ukończyli 65 rok życia.
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;
§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.
§5
1. Interpretacja regulaminu przysługuje Zarządowi Polskiego Związku Kajakowego.
2. Uzupełnień lub zmian zapisów w niniejszym regulaminie, może dokonywać Zarząd
Polskiego Związku Kajakowego, na mocy uchwały.

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Zarząd PZKaj. w dniu 04.01.2019 r.
Traci moc regulamin dotychczas obowiązujący.

