REGULAMIN
PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI TRENERA LUB
INSTRUKTORA W SPORTACH SANECZKOWYCH
W związku z Art. 12, ust. 1, pkt. 8 i Art. 45 oraz Art.46, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie
kwalifikowanym (Dz. U. nr 155, poz. 1298) Regulamin niniejszy określa zasady przyznawania,
odmowy przyznania, zawieszania lub pozbawiania licencji trenera i instruktora w zakresie sportu
kwalifikowanego w dyscyplinach sportów saneczkowych.
§1
1. Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji trenera lub instruktora w sportach
saneczkowych, zwany dalej Regulaminem, ustala podstawowe warunki i tryb przyznawania,
odmowy przyznania, zawieszania lub pozbawiania licencji trenera i instruktora w sportów
saneczkowych, zwaną dalej licencją.
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§2
Licencja uprawnia do prowadzenia zorganizowanych zajęć w zakresie sportu kwalifikowanego w
sportach saneczkowych.
Licencję przyznaje, zawiesza lub jej pozbawia Zarząd Polskiego Związku Sportów
Saneczkowych.
Licencję wydaje się w następujących dyscyplinach sportów saneczkowych:
a) saneczkarstwo lodowe
b) saneczkarstwo naturalne,
Licencję wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej.
Licencja przyznawana jest na czas nieokreślony.
Licencja może być przyznana na czas określony na żądanie osoby ubiegającej się o przyznanie
licencji.
Licencja traci ważność w przypadku nie prowadzenia zorganizowanych zajęć w zakresie sportu
kwalifikowanego przez okres kolejno po sobie następujących 3 lat.
Polski Związek Sportów Saneczkowych może odmówić przyznania licencji w razie niespełnienia
kryteriów, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
Polski Związek Sportów Saneczkowych prowadzi rejestr licencji przyznanych, jak również
decyzji o odmowie przyznania, zawieszenia lub jej pozbawienia.

§3
Funkcję trenera lub instruktora w sportach saneczkowych mogą pełnić osoby, które:
1) korzystają z pełni praw publicznych,
2) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
3) są nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem dają rękojmie
prawidłowego wykonywania funkcji trenera lub instruktora,
4) posiadają teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji trenera lub instruktora
w danej dyscyplinie sportu.
§4
1. Do uzyskania licencji trenera niezbędne jest:
a) złożenie wniosku o przyznanie licencji,
b) posiadanie odpowiedniego wykształcenia, potwierdzonego dyplomem, którym może być:
- ukończenia studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne ze specjalnością trenerską
albo
– posiadanie specjalizacji instruktora danej dyscypliny sportu przez okres co najmniej
dwóch lat lub sportowej klasy mistrzowskiej międzynarodowej i ukończenie
1

trenerskich studiów podyplomowych
albo
– posiadanie specjalizacji instruktora danej dyscypliny sportu przez okres co najmniej
dwóch lat lub sportowej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, co najmniej świadectwa
dojrzałości i ukończenie specjalistycznego kursu na stopień trenera drugiej klasy wraz ze
zdanym egzaminem.
- w przypadku braku szkolenia w ostatnich 3 latach w zakresie sportów saneczkowych:
ukończenie studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne, posiadanie specjalności
trenerskiej w innej dyscyplinie sportowej oraz prowadzenie szkolenia klubowego minimum
przez 3 lata
- to samo dotyczy osób z wykształceniem średnim i ukończonym kursem pedagogicznym.
c) posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania funkcji
trenera wydanego przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego,
d) złożenie pisemnego zobowiązania do przestrzegania postanowień Statutu i regulaminów
Polskiego Związku Sportów Saneczkowych oraz właściwych regulaminów
międzynarodowych, w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej,
e) złożenie zobowiązania do uczestnictwa w szkoleniu i podnoszeniu kwalifikacji trenerskich,
organizowanych lub wskazanych przez Polski Związek Sportów Saneczkowych,
f) przedstawienie przebiegu pracy związanej z funkcją trenera w sportach saneczkarskich,
g) w przypadku nie prowadzenia zajęć związanych z funkcją trenera, przez okres ostatnich 3 lat,
konieczne jest zdanie przed Komisją powołana przez Zarząd PZSSan egzaminu, ze
znajomości regulaminów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych oraz właściwych
regulaminów międzynarodowych.
2. Szczegółowe warunki przyznawania, odmowy przyznania, zawieszania lub pozbawiania licencji
trenera określi Zarząd PZSSan.
3. Wzór wniosku o przyznanie licencji jest załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Wzór licencji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu
§5
1. Do uzyskania licencji instruktora niezbędne jest:
a) złożenie wniosku o przyznanie licencji,
b) posiadanie odpowiedniego wykształcenia, potwierdzonego dyplomem, którym może być:
- ukończenia studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne ze specjalnością
instruktorską, w wymiarze co najmniej 80 godzin w sportach saneczkowych
albo
– posiadanie co najmniej średniego wykształcenia i ukończenie specjalistycznego
kursu instruktorów w sportach saneczkowych i zdanie egzaminu końcowego,
c) posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania funkcji
instruktora wydanego przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego,
d) złożenie pisemnego zobowiązania do przestrzegania postanowień Statutu i regulaminów
Polskiego Związku Sportów Saneczkowych oraz właściwych regulaminów
międzynarodowych, w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej,
e) złożenie zobowiązania do uczestnictwa w szkoleniu i podnoszeniu kwalifikacji
instruktorskich, organizowanych lub wskazanych przez Polski Związek Sportów
Saneczkowych,
f) przedstawienie przebiegu pracy związanej z funkcją instruktora w sportach saneczkowych,
g) w przypadku nie prowadzenia zajęć związanych z funkcją instruktora, przez okres ostatnich
3 lat, konieczne jest zdanie przed Komisja powołaną przez PZSSan egzaminu, ze znajomości
regulaminów Polskiego Związku Sportów Saneczkowych oraz właściwych regulaminów
międzynarodowych.
2. Szczegółowe warunki przyznawania, odmowy przyznania, zawieszania lub pozbawiania licencji
instruktora określi Zarząd Polskiego Związku Sportów Saneczkowych.
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3. Wzór wniosku o przyznanie licencji jest załącznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu.
4. Wzór licencji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu
§6
1. Opłata za przyznanie licencji trenera i instruktora wynosi 100 zł* i wnoszona jest na konto
bankowe PZSSan lub dokonywana w kasie PZSSan
2. Ewidencję licencji i archiwum dokumentacji licencyjnej prowadzi Biuro PZSSan.
§7
1. Zawieszenie licencji następuje decyzją Zarządu PZSSan i może zostać orzeczone na okres nie
dłuższy niż 12 miesięcy.
2. Zawieszenie licencji wymaga uzasadnienia.
3. Szczegółowe warunki zawieszenia licencji określi Zarząd PZSSan.
§8
1. Pozbawienie licencji następuje decyzją Zarządu Polskiego Związku Sportów Saneczkowych i
może zostać orzeczone w następujących przypadkach:
a) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych lub
ograniczenia korzystania z tych praw, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu,
b) utraty zdrowia uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków trenera lub instruktora w
sportach saneczkowych, potwierdzonej zaświadczeniem wydanym przez lekarza
uprawnionego do orzecznictwa sportowo - lekarskiego,
c) na mocy prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego,
d) za udowodnione przyjmowanie korzyści w jakiejkolwiek postaci,
e) naruszenia innych obowiązków trenera lub instruktora określonych w regulaminach
Polskiego Związku Sportów Saneczkowych,
f) odmowy lub zaprzestania uczestnictwa w szkoleniu i podnoszeniu kwalifikacji.
2. Pozbawienie licencji wymaga uzasadnienia.
3. Szczegółowe regulacje w sprawie pozbawiania licencji określi Zarząd PZSSan.
§9
1. Odwołania od decyzji w sprawach licencji może być złożone do Zarządu PZSSan, w terminie 14
dni od daty otrzymania decyzji, co nie wstrzymuje jej wykonania.
2. W sprawach przyznawania i pozbawiania licencji, od orzeczeń Zarządu PZSSan osobie
wnioskującej o przyznanie licencji lub pozbawionej takiej licencji przysługuje skarga do
wojewódzkiego sądu administracyjnego.

*Stawka została ustalona Uchwałą nr Z-3/4/2010 z dnia 17 grudnia 2010 w sprawie zatwierdzenia komunikatu
Organizacyjno-Finansowego 2011 wraz z poprawkami naniesionymi podczas posiedzenia Zarządu w dniu 17
grudnia 2010
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