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REGULAMIN LICENCYJNY PZN  
  

 dotyczący warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji uprawniających kluby sportowe  
i  zawodników do udziału we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie sportu narciarstwo oraz  
w  dyscyplinie sportu snowboard, a także warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji   
trenerów/instruktorów i sędziów narciarskich oraz zawodników. 
  

Rozdział I  

Przepisy ogólne  

  

§ 1  

 Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku oraz § 8 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku  Narciarskiego 

wprowadza się niniejszy regulamin określający zasady i tryb przyznawania oraz pozbawiania licencji,  uprawniającej kluby i zawodników 

do udziału we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski Związek  Narciarski, a także warunki i tryb przyznawania  

i pozbawiania licencji trenerów/instruktorów i sędziów narciarskich.  

  

§ 2  

1. Przepisy niniejsze mają zastosowanie do zawodników i klubów sportowych w rozumieniu Ustawy o Sporcie z dn. 25 czerwca  

2010 roku, w tym także uczniowskich klubów sportowych (UKS), zwanych dalej „klubami sportowymi”, biorących udział lub  mających 

zamiar brać udział we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski Związek Narciarski, a także do  

trenerów/instruktorów i sędziów narciarskich.  

   

2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o współzawodnictwie w dyscyplinie sportu narciarstwo i snowboard, rozumie się przez to  

współzawodnictwo w skokach narciarskich, biegach narciarskich, kombinacji norweskiej, narciarstwie alpejskim,  narciarstwie 

freestylowym i w snowboardzie, zwane dalej „współzawodnictwem sportowym”.  

  

§ 3  

1. Uczestnictwo i prowadzenie szkolenia we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Narciarski  

o  tytuł Mistrza Polski, o Puchar Polski i innych zawodach ujętych w kalendarzu Imprez Sportowych PZN w danym sporcie,  

uczestniczenia w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Igrzyskach Głuchych, Mistrzostwach Świata lub  Mistrzostwach 

Europy, w dyscyplinie narciarstwo i snowboard, wymaga posiadania licencji PZN. Uzyskanie licencji PZN jest  obowiązkowe.   

2. Polski Związek Narciarski jako jedyny w zakresie sportu wyczynowego jest uprawniony do przyznawania licencji  zawodnikom, 

klubom, trenerom/instruktorom, zawodnikom oraz sędziom PZN na ich pisemny wniosek.  

  

§ 4  

1. Organem uprawnionym do rozpatrywania i wydawania oraz decyzji o przyznaniu, odmowie przyznania, przedłużeniu, bądź  

pozbawieniu licencji jest Komisja Licencyjna PZN.  

2. Organem odwoławczym od decyzji Komisji Licencyjnej PZN  jest Zarząd Polskiego Związku Narciarskiego.  

3. Zarząd PZN podejmuje decyzje w sprawach, o których mowa w punkcie powyżej, w formie uchwały niezwłocznie  

tj. na  najbliższym posiedzeniu Zarządu Związku.  

§ 5  

1. Komisję Licencyjną PZN powołuje w drodze uchwały Zarząd PZN.  

2. W skład Komisji Licencyjnej PZN wchodzą 3 osoby imiennie powołane przez Zarząd, w tym przewodniczący i sekretarz.  Zarząd 

powołuje sekretarza Komisji spośród pracowników Związku. Zarząd wyznacza również Przewodniczącego  Komisji  Licencyjnej 

PZN.  

3. Pracę Komisji Licencyjnej PZN organizuje i kieruje jej przewodniczący a posiedzenia Komisji są protokołowane.  

4. Decyzje Komisji Licencyjnej PZN w sprawach przyznawania, odmowy przyznania, bądź pozbawienia licencji podejmowane są  

na posiedzeniach zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Komisji.  

  

§ 6  
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1. Licencje zawodnicze przyznawane są bezterminowo z tym, że przed każdym sezonem następuje aktywacja uprawnień poprzez 

wniesienie opłaty licencyjnej na dany sezon. Aktywność licencji dla zawodnika/czki trwa od 1 lipca do 30 czerwca następnego 

roku. Aktywacja licencji PZN następuje w momencie przesłania dowodu opłaty do biura PZN. Opłata aktywacyjna licencji PZN 

wynosi 20,00zł. Aktywacja licencji PZN w sezonie startowym tj. od 01 grudnia do 31 marca wynosi 100zł. W sytuacji gdy 

zawodnik nie ma aktywowanej licencji PZN nie ma również prawa uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez Polski Związek Narciarski. Wniosek o wydanie licencji zawodniczej stanowi załącznik nr 1.  

2. Licencje dla klubów sportowych przyznawane są bezterminowo tzn. że licencja przyznawana jest na cały okres istnienia  

i  funkcjonowania klubu sportowego na podstawie wniosku stanowiącego załącznik nr 2.  

3. Licencje dla instruktorów i trenerów PZN przyznawane są bezterminowo z tym, że przed każdym sezonem następuje aktywacja 

uprawnień poprzez wniesienie opłaty licencyjnej na dany sezon. Aktywność licencji dla instruktorów i trenerów trwa od 1 

lipca do 30 czerwca następnego roku. Aktywacja licencji PZN następuje w momencie przesłania dowodu opłaty do biura PZN. 

Opłata aktywacyjna licencji PZN wynosi 20,00zł.  Aktywacja licencji PZN w sezonie startowym tj. od 01 grudnia do 31 marca 

wynosi 100zł.  Wniosek o wydanie licencji dla instruktorów i trenerów PZN stanowi załącznik nr 3 i 4.  

4. Licencje dla sędziów PZN przyznawane są bezterminowo z tym, że przed każdym sezonem następuje weryfikacja uprawnień   

sędziowskich określona w Regulaminie Sędziów PZN. W sytuacji gdy sędzia narciarski nie spełnia warunków określonych  

w  Regulaminie sędziów PZN, Komisja Licencyjna ma prawo podjąć decyzję o pozbawieniu licencji sędziowskiej. Licencja  

przyznawana jest na podstawie wniosku stanowiącego załącznik nr 5.  

  

§ 7  

1. Za przyznanie licencji Polski Związek Narciarski pobiera opłatę określoną przez Zarząd PZN w drodze uchwały.   

2. Decyzje o przyznaniu licencji stają się skuteczne z chwilą uiszczenia opłaty.  

  

  

Rozdział II  

Tryb postępowania w sprawie przyznawania, pozbawienia, zawieszenie, przedłużenia licencji  oraz 

postępowanie odwoławcze  
  

Przyznanie licencji  
  

§ 8  

1. Postępowanie w sprawie przyznania licencji wszczyna się na pisemny wniosek złożony przez zainteresowany klub sportowy 

posiadający licencję PZN,  zawodnika będącego członkiem klubu sportowego posiadającego licencję PZN i uprawiającego 

sporty zimowe /narciarstwo lub snowboard/  lub osoby ubiegającej się o przyznanie licencji trenera/instruktora lub sędziego 

narciarskiego/snowboardowego.    

2. Wniosek składa się do Komisji Licencyjnej PZN za pośrednictwem Biura PZN, przy czym zawodnik składa wniosek  

za  pośrednictwem klubu sportowego do którego przynależy.  

3. Wzory wniosków określają Załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 i nr do niniejszego Regulaminu.  

  

Postępowanie odwoławcze  

  

§ 9  

1. Organem odwoławczym w sprawach odmowy, przyznania, przedłużenia lub pozbawienia licencji przez Komisję Licencyjną  

PZN jest Zarząd PZN. Uchwała Zarządu podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania podlega natychmiastowemu wykonaniu.  

2. Organem odwoławczym od Uchwały Zarządu PZN jest Trybunał Arbitrażowy przy PKOL a wniosek odwoławczy należy  składać 

w formie pisemnej w terminie 30 dni od podjęcia uchwały Zarządu PZN.  

3. Brak wniesienia odwołania w terminie powoduje, że uchwała Zarządu PZN staje się ostateczna.  
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Pozbawienie i zawieszenie licencji  
  

§ 10  

1. Decyzja o  pozbawieniu licencji może być podjęta na podstawie :  

a) naruszenia warunków wymaganych do przyznania licencji lub zamieszczenia we wniosku o przyznanie licencji 

nieprawdziwych danych,  

b) rażącego nieprzestrzegania postanowień statutu PZN, regulaminów obowiązujących w PZN, uchwał Zarządu Polskiego 

Związku Narciarskiego, przepisów FIS oraz zasad rywalizacji sportowej,  

c) bezzasadnej odmowy reprezentowania kraju przez zawodników,  

d) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,  

e) nieetycznego zachowania podczas trwania Imprezy sportowej.  

2. W przypadkach wskazanych w pkt. 1 na wniosek Komisji Licencyjnej wszczyna się postępowanie dyscyplinarne zgodnie  

z  Regulaminem Dyscyplinarnym PZN.  

3. Postępowanie w sprawie pozbawienia licencji podejmowanie jest na wniosek Zarządu lub z urzędu przez Komisję Licencyjną.  

 

  

 Rozdział III   

Licencje  
  

§ 11  

1. Podstawą do wydania wszystkich licencji lub ich przedłużenia jest spełnienie przez wnioskodawcę warunków określonych   

we wnioskach stanowiących załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5. 

2. Szczegółowe warunki przyznania licencji zawodnikom zostały określone w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

3. Szczegółowe warunki przyznania licencji klubom sportowym zostały określone w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

4. Szczegółowe warunki przyznania licencji trenerom/instruktorom zostały określone w Załączniku nr 3 i 4 do niniejszego  

  Regulaminu.  

5. Szczegółowe warunki przyznania licencji sędziom PZN zostały określone w Załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.  

 

  

 Rozdział IV  

Licencje zawodnicze  
  

§ 12  

1. Zawodnik może uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie narciarstwo/snowboard wyłącznie  

po   uzyskaniu licencji zawodniczej.  

2. Podstawą do przyznania licencji zawodnikowi jest potwierdzone członkostwo w klubie sportowym posiadającym licencję 

Polskiego Związku Narciarskiego.  

3. Do wniosku o przyznanie licencji należy dołączyć :  

a) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane przez lekarza uprawnionego  

do orzecznictwa, 

b) pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego w przypadku osoby  

niepełnoletniej,  

c) pisemne zobowiązanie do przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Zarządu Polskiego Związku  

Narciarskiego oraz przepisów FIS,  

d) potwierdzenie przynależności do danego klubu sportowego,  

e) aktualne zdjęcie,  

f) kserokopię opłaty licencyjnej.  
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4. Komisja Licencyjna odmówi przyznania licencji jeśli wnioskodawca nie posiada lub nie spełnia odpowiednio warunków  

przewidzianych ust. 1, 2 i 3 a braki te nie zostały usunięte.  

5. Postępowanie odwoławcze uregulowane jest w § 9 niniejszego Regulaminu.  

 

  

 Rozdział V   

Licencje Klubowe  
  

§ 13  

1. Podstawą do przyznania licencji klubom sportowym jest złożenie pisemnego wniosku stanowiącego załącznik nr 2 i  spełnienie 

następujących warunków :  

a) posiadanie przez klub sportowy statutu lub umowy spółki, zarejestrowanego  zgodnie z postanowieniami Ustawy   

o  

Sporcie z dnia 25 czerwca 2010r.,  

b) potwierdzenie przynależności do okręgowego lub regionalnego związku narciarskiego,  

c) wykaz zawodników posiadających licencje PZN uczestniczących we współzawodnictwie sportowym PZN,  

d) złożenie pisemnej deklaracji przestrzegania Statutu, regulaminów sportowych  i uchwał Zarządu Polskiego Związku 

Narciarskiego oraz Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).  

2. Do wniosku o przyznanie licencji klubowej należy dołączyć :  

a) pełną nazwę klubu zgodną ze statutem lub umową spółki, adres siedziby klubu, bank i numer konta bankowego 

klubu, imię i nazwisko prezesa klubu, ilość sekcji działających w klubie, ilość zawodników zrzeszonych w klubie  

z podziałem na kategorie wiekowe,  

b) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru albo z ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej 

danego klubu sportowego,  

c) odpis statutu,  

d) pisemne zobowiązanie klubu sportowego do przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał Polskiego Związku  

Narciarskiego i Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS),  

e) datę i podpis osoby wnioskującej w imieniu klubu,  

f) skład kadry trenersko/instruktorskiej,  

g) kserokopię opłaty licencyjnej.   

3. Komisja Licencyjna odmówi przyznania licencji w formie decyzji jeśli wnioskodawca nie posiada lub nie spełnia odpowiednio  

 warunków przewidzianych ust. 1 i 2 a braki nie zostały uzupełnione.  

 

  

Rozdział VI  

Licencje trenerskie/instruktorskie  
  

§ 14  

1. Zajęcia w zakresie dyscypliny narciarstwo/snowboard mogą prowadzić wyłącznie trenerzy i instruktorzy sportu po  otrzymaniu 

licencji PZN.  

2. Licencje trenerskie/instruktorskie w zakresie współzawodnictwa sportowego organizowanego przez Polski Związek  Narciarski 

o tytuł Mistrza Polski, o Puchar Polski w danym sporcie, uczestniczenia w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach  paraolimpijskich, 

igrzyskach głuchych, mistrzostwach okręgów, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy przyznaje  Komisja Licencyjna 

PZN a w zakresie narciarstwa powszechnego, przyznaje Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów  Narciarstwa (SITN - PZN).  

3. Podstawą do przyznania licencji trenerskich/instruktorskich jest złożenie pisemnego wniosku stanowiącego załącznik nr 3   lub  

nr4  oraz  spełnienie następujących warunków :  

a) ukończone 18 lat,  

b) posiadanie dokumentu potwierdzającego odpowiednie kwalifikacje zawodowe ( legitymacja, dyplom ),  

c) wiedza, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora  sportu,  

d) potwierdzenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.  
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4. Prawidłowo wypełniony wniosek instruktora/trenera PZN zawiera :  

a) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,  

b) dokumenty stwierdzające posiadanie kwalifikacji, wymagane przez PZN,  

c) zaświadczenie lekarskie o zdolności wykonywania obowiązków trenera,   

d) zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniach mających na celu podnoszenie kwalifikacji trenerskich organizowanych 

przez PZN oraz zobowiązanie do przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Zarządu Polskiego Związku 

Narciarskiego i przepisów FIS.  

e) oświadczenie o niekaralności  -  U/12/Z/02/18 z dn. 07.08.2018 r.  

Do wniosku należy dołączyć :  

f)    aktualne zdjęcie,  

g)   kserokopię opłaty licencyjnej.   

5. Komisja Licencyjna odmówi przyznania licencji w formie decyzji jeśli wnioskodawca nie posiada lub nie spełnia odpowiednio  

warunków przewidzianych ust. 3 i 4 , a braki te nie zostały usunięte w terminie wyznaczonym przez Komisję.  

 

  

Rozdział VII  

Licencje Sędziowskie  
  

§ 15  

 

1. Sędzią sportowym w dyscyplinie sportu narciarstwo/snowboard, może być osoba która posiada licencję sędziego przyznaną  

 przez Komisję Licencyjną PZN.  

2. Podstawą nadania licencji sędziowskiej jest złożenie pisemnego wniosku stanowiącego załącznik nr 5, po spełnieniu  

warunków zawartych w Regulaminie Sędziów PZN.  

3. Prawidłowo wypełniony wniosek zawiera:   

a) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,  

b) zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniach mających na celu podnoszenie kwalifikacji sędziowskich, organizowanych 

przez PZN, zobowiązanie do przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Zarządu Polskiego Związku  

Narciarskiego oraz przepisów FIS,  

c) zaświadczenie o stanie zdrowia.  

Do wniosku należy dołączyć :  

d) aktualne zdjęcie,  

e) kserokopię opłaty licencyjnej.  

 

Rozdział VIII 

Ewidencja i przepisy końcowe  
  

§ 16 

 

1. Komisja Licencyjna PZN prowadzi następujące rodzaje ewidencji :  

a) ewidencję przyznanych i przedłużonych licencji,  

b) ewidencję pozbawionych licencji,  

c) ewidencję prawomocnych decyzji o odmowie przyznania,  

d) ewidencję wydanych duplikatów licencji.  

2. Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Zarządowi PZN.  

3. Zarząd Polskiego Związku Narciarskiego określa wzór licencji.  

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

danej licencji. Koszty wydania duplikatu ponosi wnioskodawca.  
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§  17 

 Regulamin Licencyjny PZN oraz wzory załączników nr 1, 2, 3, 4, 5 i zostały zatwierdzone na posiedzeniu Zarządu PZN w dniu   

09 listopada 2021r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.  

Poprawki w Regulaminie Licencyjnym naniesiono na czerwono i zostały one zatwierdzone przez Zarząd PZN na posiedzeniu nr                 

21 w dn. 14.09.2016 uchwałą nr U/06/Z/21/16,  

21 w dn. 22.12.2020 uchwałą nr U/07/Z/21/20. Poprawki zostały wprowadzone do  §8,  §12 i  §18.  

 

  Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, Znajdują się na stronie internetowej PZN: http://pzn.pl/strefa-pzn/licencje/   

http://pzn.pl/strefa-pzn/licencje/
http://pzn.pl/strefa-pzn/licencje/
http://pzn.pl/strefa-pzn/licencje/
http://pzn.pl/strefa-pzn/licencje/

