
Regulamin nadawania stopni uczniowskich i mistrzowskich Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego  

Rozdział 1 

Zakres obowiązywania  
§ 1. Nadawanie uczniowskich i mistrzowskich stopni wyszkolenia w PZTO.  
§ 2. Nadawanie uczniowskich i mistrzowskich stopni wyszkolenia w taekwondo poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

powinno odpowiadać warunkom określonym na terenie danego kraju (członka Światowej Federacji Taekwondo).  

Rozdział 2 

Uprawnienia egzaminatora na stopnie uczniowskie 
§ 3. PZTO w drodze decyzji, przyznaje, odmawia przyznania i pozbawia licencji egzaminatora na stopnie uczniowskie  

w Taekwondo (pozbawienie lub odmowa wydania uprawnień egzaminatora wymaga uzasadnienia). 
§ 4. Osoba ubiegająca się o licencje egzaminatora na stopnie uczniowskie musi złoŜyć dokumenty wraz z załącznikami zgodnie 

z Regulaminem Licencyjnym PZTO. 
§ 5. Klasy egzaminatorów:  

1. Egzaminator klubowy (moŜliwość egzaminowania na stopnie od 9 do 4 kup):  
a. Wiek min. 21 lat. 
b. Stopień min. 1 dan zarejestrowany w PZTO.  
c. Kopia potwierdzenia udziału w szkoleniu egzaminatorów PZTO. 

2. Egzaminator związkowy (moŜliwość egzaminowania na stopnie od 9 do 1 kup): 
a. Wiek min. 25 lat. 
b. Stopień min. 2 dan zarejestrowany w PZTO.  
c. Kopia potwierdzenia udziału w szkoleniu egzaminatorów PZTO. 
d. Posiadanie przez ostatnie min. 2 lata uprawnień egzaminatora klubowego. Wymóg ten nie dotyczy osób  

z uprawnieniami trenerskimi czynnie pracującymi w taekwondo olimpijskim. 
§ 6. PZTO zawiesza lub odmawia nadania uprawnień egzaminatora na stopnie uczniowskie w sytuacji, gdy egzaminator 

naruszył którykolwiek z przepisów PZTO. 
§ 7. Kandydat na egzaminatora i egzaminator zobowiązany jest do zarejestrowania wyŜszego stopnia mistrzowskiego niŜ 

oficjalny stopień w ewidencji PZTO. 

Rozdział 3 

Sposób przeprowadzania egzaminów na stopnie uczniowskie 
§ 8. Organizatorem egzaminu na stopnie uczniowskie moŜe być klub posiadający członkowstwo w PZTO lub okręgowy związek 

taekwondo, któremu zarząd PZTO powierzył obowiązki OZTO.  
§ 9. Egzamin musi być przeprowadzony zgodnie z wymogami egzaminacyjnymi.  
§ 10. Do egzaminu na stopnie uczniowskie moŜe być dopuszczona osoba, która posiada zarejestrowany certyfikat wydany przez PZTO 

i posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). 
§ 11. Przepis z § 10 nie dotyczy następujących sytuacji: 

1. Osoba przystępuje do egzaminu na stopień 9 kup. 
2. Osoba zdawała na stopnie uczniowskie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Osoba zdawała na stopnie uczniowskie przed 1997 rokiem.  

§ 12. Egzaminator sporządza protokół z przeprowadzonego egzaminu, zgodnie z wymaganiami PZTO.  
§ 13. W przypadku wystąpienia sytuacji § 11 pkt. 2 egzaminator do protokołu załącza potwierdzona kopię ostatniego certyfikatu 

taekwondo osoby zdającej. 
§ 14. W przypadku wystąpienia sytuacji § 11 pkt. 3 egzaminator do protokołu załącza dokument potwierdzający stopień, na 

który osoba zdała przed 1997 rokiem. 
§ 15. Egzaminator przesyła w ciągu 21 dni podpisany protokół egzaminacyjny, wraz z kopią wpłaty określonych środków 

pienięŜnych (patrz § 21 pkt. 1). Protokół wraz z kopią wpłaty winien być przesłany w obowiązującej wersji elektronicznej 
pod wskazany przez biuro adres. Oryginał w wersji „papierowej’ winien być przesłany na adres biura PZTO .    

Rozdział 4 

Egzaminy na stopnie mistrzowskie 
§ 16. Egzaminy na stopnie mistrzowskie przeprowadzać mogą osoby upowaŜnione przez PZTO.  
§ 17. UpowaŜnienie Związku moŜe otrzymać egzaminator lub komisja, która posiada zgodę Kukkiwon.  
§ 18. KaŜda osoba chcąca przystąpić do egzaminu winna uzyskać zgodę PZTO.  
§ 19. Do egzaminu na stopnie mistrzowskie dopuszczana jest osoba, która posiada zarejestrowany certyfikat wydany przez Kukkiwon  

i zarejestrowany przez PZTO, a w przypadku egzaminu na stopień 1 dan/poom posiada zarejestrowany w PZTO stopień 1 kup.   
§ 20. Aplikacje w oryginale sporządzone w wyniku egzaminu wraz z opłatą (zgodnie z tabelą 31) naleŜy przesłać do biura PZTO  

w terminie 14 dni.  

                                                 
1 np. dla stopnia 1 dan równowartość 70 $ i 70 zł 
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Rozdział 5 

Opłaty 
§ 21. Przy przeprowadzaniu egzaminów na stopnie taekwondo obowiązują opłaty zgodnie z tabelami 1,2,3. 

 

Tabela 1. Rodzaj i wysokość opłat odnoszących się do egzaminów na stopnie uczniowskie 

Opis Wysokość opłat [zł] Uwagi 

• 9, 8, 7 kup 40 zł (za kaŜdy stopień) 
w tym 50% dla PZTO • 6, 5, 4 kup 50 zł (za kaŜdy stopień) 

• 3, 2, 1 kup 60 zł (za kaŜdy stopień) 
Za wydanie duplikatu lub 
poprawionego certyfikatu 

10 zł (za kaŜdy certyfikat) W kwocie tej mieści opłata za wydanie i przesłanie certyfikatu 

 

Tabela 2. Wysokość opłat odnoszących się do egzaminów na stopnie mistrzowskie 

Stopień Opłata związkowa 

1 dan 70 $ 70 zł 
2 dan 90 $ 100 zł 
3 dan 120 $ 150 zł 
4 dan 150 $ 250 zł 
5 dan 300 $ 350 zł 
6 dan 350 $ 500 zł 

Wszystkie opłaty powinny być wpłacone na konto PZTO, a kwoty podane w $ winny przeliczone na PLN wg kursu NBP na dzień wpłaty. 

Tabela 3. Pozostałe opłaty  

Opis Kwota Wyjaśnienie 

Opłata za wydanie upowaŜnienia egzaminatora na stopnie mistrzowskie 200 zł Za kaŜdy przeprowadzony egzamin 

Rozdział 6 

Potwierdzanie stopni z innych polskich związków sportowych 
§ 22. Zawodnik moŜe potwierdzić stopień w sytuacji wstąpienia do klubu będącego członkiem PZTO.  
§ 23. Trener (instruktor) ma prawo potwierdzić stopień w przypadku  podjęcia pracy w sekcji lub klubie będącego członkiem PZTO. 
§ 24. Potwierdzenie stopnia moŜe się odbyć tylko jeden raz.  
§ 25. Potwierdzający stopień winien uiścić opłatę zgodnie z tabelą opłat (patrz tabela 1).  
§ 26. Potwierdzanie stopnia mistrzowskiego odbywa się na zasadach określonych w artykule 18 Regulaminu Kukkiwon.  

Rozdział 7 

Ewidencja stopni, zawieszanie i cofanie uprawnień egzaminatora 
§ 27. Ewidencję stopni uczniowskich i mistrzowskich prowadzi PZTO .  
§ 28. Wykaz zarejestrowanych stopni znajduje się na stronie internetowej PZTO.  
§ 29. Kontrolę stopni przeprowadza uprawniony przedstawiciel PZTO. 
§ 30. Podstawą zarejestrowania egzaminów jest przesłanie kompletnych dokumentów. W przypadku wystąpienia braków 

egzaminator ma 21 dni od daty przesłanego przez Związek pisma (data stempla pocztowego) na wyjaśnienie zaistniałej 
sytuacji oraz uzupełnienie danych. 

§ 31. W sytuacji braku pisemnych wyjaśnień, egzaminatorowi zostają wstrzymana do odwołania uprawnienia egzaminatora.   
§ 32. Zawieszenie i odwieszenia egzaminatora dokonuje uprawniony przedstawiciel PZTO odpowiedzialny za sprawy 

egzaminacyjne. Zawieszonemu egzaminatorowi przysługuje prawo odwołania od decyzji do Prezydium lub Zarządu PZTO 
w terminie 14 dni od daty decyzji.  

§ 33. W sprawach spornych decyduje w kolejności: uprawniony przedstawiciel PZTO odpowiedzialny za sprawy 
egzaminacyjne, Prezydium lub Zarząd Związku. 

Rozdział 8 

Postanowienia końcowe 
§ 34. Kolory pasów uczniowskich  

1. 10 kup – biały (bez egzaminu), 
2. 9 kup – biały z Ŝółtą belką 
3. 8 kup – Ŝółty 
4. 7 kup – Ŝółty z zieloną belką 
5. 6 kup – zielony 
6. 5 kup – zielony z niebieską belką 
7. 4 kup – niebieski 
8. 3 kup – niebieski z czerwoną belką 
9. 2 kup – czerwony 
10. 1 kup – czerwony z czarną belką 
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Rozdział 9 

Postanowienia dodatkowe 

§ 35. Legalizacja stopni dotyczy tylko tych egzaminów uczniowskich, które były przeprowadzane od 1 stycznia 1997 roku do 15 
stycznia 2005 roku, przez osoby posiadające kiedykolwiek wcześniej uprawnienia w zakresie nadawania stopni  
w taekwondo. W przypadku egzaminów uczniowskich  przeprowadzanych przed 1997 rokiem osoba winna legitymować 
się dokumentem potwierdzającym posiadanie określonego stopnia podpisanym przez egzaminatora.   

§ 36. Osoba nie posiadająca zarejestrowanego certyfikatu przed 1 stycznia 1997 r. na stopnie uczniowskie zgłasza wniosek  
o zarejestrowanie stopnia. Wniosek taki winien posiadać: Imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania 
wnioskodawcy. Do wniosku naleŜy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadany stopień. 

§ 37. Pierwszy egzamin na stopień uczniowski nie moŜe zostać przeprowadzony wcześniej niŜ 3 miesiące od daty rozpoczęcia 
treningów w klubie. Egzaminowany na stopnie uczniowskie (kup) ma prawo przystępować do egzaminu nie częściej niŜ co 
3 miesiące. W uzasadnionych przypadkach (wysoki poziom uzdolnień, intensywny i częsty trening itp.) istnieje moŜliwość 
zdawania jednorazowego egzaminu na 2 stopnie. PowyŜsza zasada nie jest moŜliwa w przypadku łączonego egzaminu na 
stopień 9 i 8 kup. Opłata kaŜdorazowo uiszczana jest za oba stopnie” 

§ 38. Osoba, która posiada stopień mistrzowski, zarejestrowany w Kukkiwon do dnia 15.10.2008 r., a uzyskała go na egzaminie 
nie zatwierdzonym przez Zarząd PZTO lub przeprowadzonym poza krajem wbrew artykułowi 2 pkt. 4 Regulaminu 
Kukkiwon2, moŜe zarejestrować stopień, po złoŜeniu wniosku i wniesieniu opłaty za wszystkie nie zarejestrowane stopnie 
uczniowskie i mistrzowskie: 1 dan/poom 150 zł, 2 dan/poom 200 zł, 3 dan/poom 300 zł, 4 dan/poom 450 zł, 5 dan  700 zł, 
6 dan 900 zł. 

 
 
Zatwierdzono na zebraniu Zarządu: 14.03.2009 r., wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia. 
 
 
 
           Zarząd PZTO 
  
 
 

 
 
 
 

 
 

 

                                                 
2 Article 2 : Application  
These Regulations shall be applied to the following:  
4. Those who wish to apply for a Dan certificate from outside their own countries, in which case it is   necessary to submit a certificate proving their 

residence for more than 6 months in a foreign country 


