
Regulamin licencyjny Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego 

REGULAMIN LICENCYJNY PZTO

§ 1
Ustawa o sporcie kwalifikowanym z dn. 29 lipca 2005 r. wprowadza w polskich związkach sportowych system 
licencyjny.

§ 2
Uczestnictwo w sporcie kwalifikowanym i prowadzenie szkolenia w zakresie taekwondo olimpijskiego wymaga 
posiadania  licencji. 

§ 3
Licencjami sportowymi objęte są: kluby, zawodnicy, trenerzy, sędziowie, egzaminatorzy.

§ 4
Warunki, tryb przyznawania i pozbawiania danej licencji określony jest w niniejszym regulaminie.

Rozdział 1
LICENCJE KLUBOWE

§ 5
1. Klub sportowy, który ubiega się o licencję klubową w Polskim Związku Taekwondo Olimpijskiego (PZTO) 

winien złożyć: 
a) wniosek o nadanie licencji (załącznik nr 1),
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) kserokopię uprawnień instruktora / trenera  taekwondo WTF ,
f) pisemne  zobowiązanie  klubu do  przestrzegania  Statutu  PZTO,  regulaminów PZTO,  uchwał  Zarządu 

PZTO, regulaminów ETU i WTF,
g) opinię  okręgowego  związku  taekwondo  olimpijskiego  (OZT) działającego  w  województwie,  jeżeli 

takowy istnieje,
h) kopię potwierdzającą dokonanie opłaty licencyjnej na konto PZTO.

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

§ 6
Klub  może  zostać  pozbawiony licencji  klubowej  PZTO w przypadku:  nieprzestrzegania  przez  klub  Statutu 
Związku, regulaminów PZTO,  Ustawy o stowarzyszeniach z 1989 r.,  Ustawy o sporcie kwalifikowanym z 29 
lipca 2005 r. i innych Rozporządzeń właściwego ministerstwa ds. sportu.

Rozdział 2
LICENCJE ZAWODNICZE

§ 7
Zawodnik może reprezentować klub w zawodach sportowych z chwilą uzyskania licencji zawodniczej. 

§ 8
1. PZTO wprowadza  fakultatywnie  licencje  zawodnicze  dla  zawodników  do  10  roku  życia  (r.ż.),  zwane 

okręgowymi licencjami zawodniczymi.
2. OZT mogą ubiegać się o prawo wydawania okręgowych licencji zawodniczych dla zawodników poniżej 11 

r.ż., po spełnieniu warunków: 
a) wystąpienie z właściwym wnioskiem do Zarządu PZTO,
b) przedłożenie Okręgowego Regulaminu wydawania licencji zawodniczych,
c) złożenie oświadczenia o założeniu rejestru wydanych okręgowych licencji zawodniczych,
d) załączenie uchwały OZT o wysokości opłaty za okręgową licencję zawodniczą.

§ 9
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1. O licencję zawodniczą PZTO ubiegają się zawodnicy, którzy ukończyli 11. rok życia (r.ż.) za pośrednictwem 
macierzystego klubu.

2. Obcokrajowiec /zawodnik nie posiadający obywatelstwa polskiego/ może ubiegać się o licencję zawodniczą 
PZTO jeżeli  ukończył  11. r.ż.  za pośrednictwem macierzystego klubu. Licencja ta upoważnia zawodnika 
tylko do startu na terenie RP w zawodach międzynarodowych lub takich w których bezpośredni regulamin 
zawodów dopuszcza taką możliwość. 

§ 10
Do wniosku (zał. 2) o przyznanie licencji należy dołączyć: 
1. Zaświadczenie  lekarskie  o  braku  przeciwwskazań  do  uprawiania  taekwondo  wydane  przez  lekarza 

uprawnionego do orzecznictwa sportowo–lekarskiego.
2. Pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego, w przypadku osoby niepełnoletniej.
3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje do uprawiania taekwondo wymagane przez regulaminy PZTO.
4. Pisemne zobowiązanie do przestrzegania postanowień Statutu i regulaminów PZTO oraz przepisów ETU i 

WTF, w tym poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Wszystkie ww. dokumenty przechowywane są w klubie macierzystym zawodnika.

§ 11
1. Postępowanie w przypadku wydawania nowej lub przedłużenia posiadanej licencji:

a) wypełnienie właściwego wniosku,
b) uzupełnienie danych w elektronicznym systemie rejestracji zawodników,
c) dokonanie opłaty.

2. Biuro Zarządu PZTO po otrzymaniu  kompletu dokumentów wraz ze  stosowną opłatą,  wydaje  nową lub 
przedłuża dotychczasową licencję i odsyła do klubu.

§ 12
1. Licencje  nadawane  lub  przedłużane  są  przez  biuro  Zarządu  PZTO  w  terminie  do  31  grudnia  roku 

poprzedzającego ich ważność.
2. Dopuszcza się możliwość dodatkowego wykupienia licencji po tym terminie.

§ 13
Wysokość opłaty za wydanie nowej, przedłużenie posiadanej licencji na kolejny rok startowy, a także za wydanie 
lub przedłużenie licencji po ustalonym w § 12 terminie ustala Zarząd PZTO.

§ 14
Zawodnik może zostać pozbawiony licencji zawodniczej w przypadkach:
1. Ukarania karą dyskwalifikacji przez komisję dyscyplinarną za czyny określone w regulaminie dyscyplinarnym.
2. Wniosku klubu do Zarządu PZTO o pozbawienie swojego zawodnika licencji zawodniczej. 

Rozdział 3
LICENCJE TRENERSKIE

§ 15
1. Kluby,  sekcje  taekwondo  olimpijskiego  do  realizacji  swoich  statutowych  celów  w  zakresie  szkolenia 

sportowego,  w  tym  konfrontacji  sportowej  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.

§ 16
1. Licencja trenerska nadawana jest lub przedłużana na wniosek zainteresowanej osoby (zał.  4) przez biuro 

Zarządu PZTO w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego ważność licencji. Do wniosku o przyznanie 
licencji trenera należy dołączyć: 
a) oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu pełni praw publicznych,
b) dokument posiadania kwalifikacji,
c) zaświadczenie lekarskie o zdolności wykonywania czynności trenera.
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2. Trener, instruktor ubiegający się o przedłużenie licencji trenerskiej ma obowiązek udziału w organizowanych 
szkoleniach dla kadry trenerskiej. 

3. Dopuszcza się nabywanie licencji trenerskiej po tym terminie.

§ 17
Wysokość opłaty za wydanie nowej lub przedłużenie licencji posiadanej na następny rok oraz opłata za licencję 
trenerską wydaną po terminie z § 16 pkt 2., ustala Zarząd PZTO.

§ 18
Trener,  instruktor składa pisemne zobowiązanie do przestrzegania postanowień Statutu i  regulaminów PZTO 
oraz przepisów ETU i WTF, w tym poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej.

§ 19
Trener, instruktor może zostać pozbawiony licencji trenerskiej w przypadkach:
1. Ukarania karą dyskwalifikacji przez komisję dyscyplinarną.
2. Na wniosek klubu o cofnięcie danej licencji do Zarządu PZTO.

Rozdział 4
LICENCJE SĘDZIOWSKIE 

§ 20
Sędzią sportowym w taekwondo olimpijskim może być osoba, która posiada licencję sędziego PZTO przyznaną 
przez Zarząd PZTO.

§ 21
Licencję sędziego PZTO można przyznać osobie: 
1. której przyznano uprawnienia sędziego sportowego zgodnie z przepisami PZTO, ETU i WTF;
2. pisemnie  zobowiąże  się  do  przestrzegania  postanowień  Statutu  i  regulaminów  PZTO  oraz  ETU  

i WTF, w tym także poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej;
3. która posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
4. która korzysta z pełni praw publicznych.

§ 22
1. Licencja  nadawana  jest  lub  przedłużana  na  wniosek  osoby  zainteresowanej  przez  PZTO  

w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego ważność licencji  (zał. 5).
2. Dopuszcza się możliwość dodatkowego wykupienia licencji po tym terminie.

§ 23
Wysokość opłaty za wydanie nowej lub przedłużenie licencji posiadanej na następny rok oraz opłata za licencję 
sędziowską wydaną po terminie z § 22 pkt 2., ustala Zarząd PZTO.

§ 24
Sędzia może zostać pozbawiony licencji sędziowskiej w przypadkach:
1. Ukarania karą dyskwalifikacji przez komisję dyscyplinarną.
2. Wniosku do Zarządu PZTO o cofnięcie danej licencji sędziowskiej.

Rozdział 5
LICENCJA EGZAMINATORA

§ 25
1. Licencję egzaminatora PZTO można przyznać osobie: 

a) której przyznano uprawnienia egzaminatora,
b) która pisemnie zobowiąże się do przestrzegania postanowień Statutu i regulaminów PZTO oraz ETU, 

WTF i Kukkowon, w tym także poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej.

§ 26
1. Licencja  nadawana  jest  lub  przedłużana  przez  PZTO  w  terminie  do  31  grudnia  roku  poprzedzającego 

ważność licencji na wniosek (zał. 6) zainteresowanej osoby.
2. Dopuszcza się możliwość dodatkowego wykupienia licencji po tym terminie.
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§ 27
Wysokość opłaty za wydanie nowej lub przedłużenie licencji posiadanej na następny rok oraz opłata za licencję 
egzaminatora wydaną po terminie z § 28 pkt 2., ustala Zarząd PZTO.

§ 28
Egzaminator może zostać pozbawiony licencji egzaminatora w przypadkach:
1. Ukarania karą dyskwalifikacji przez komisję dyscyplinarną za czyny określone w regulaminie dyscyplinarnym.
2. Nieprzestrzegania  Regulaminu  nadawania  stopni  uczniowskich  i  mistrzowskich  Polskiego  Związku 

Taekwondo Olimpijskiego. 
Rozdział 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29
Zarząd PZTO określa wzór licencji: zawodniczej, trenerskiej, sędziowskiej, egzaminatora.

§ 30
Licencje  mogą  być  cofnięte  decyzją  Zarządu  PZTO  za  czyny  drastycznie  łamiące  obowiązujące  przepisy  
w PZTO, w tym m.in.: za nieetyczne zachowanie przed, w trakcie i po zawodach, za łamanie art. 4. ust. 4 Ustawy 
o sporcie kwalifikowanym z 29 lipca 2005 r., czyny mające znamiona przestępstwa.

§ 31
W przypadkach utraty (zagubienia) licencji, osoby zainteresowane występują z wnioskiem o wydanie duplikatu 
danej licencji. Koszt wydania duplikatu określa Zarząd PZTO.

Regulamin uchwalony 05.10.2008 r. wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zarząd PZTO
Załączniki: 1,2,3,4,5,6.
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ZAŁĄCZNIK Nr 1

Dane Wypełnić dokładnie, lub wpisać zmiany jakie zaszły od 
ostatniego wniosku, lub "bez zmian" jeżeli zmian nie było Uwagi

Nazwa klubu pełna

Nazwa klubu skrócona     
/ do dziesięciu znaków /

Adres siedziby               
/pełny/

Adres email                      
/ wypełnić koniecznie /

Telefon

Faks

Bank

Nr konta

Nr. NIP, REGON

Adres sali treningowej

Nazwisko i imię 
Prezesa adres email i telefon

Nazwisko i imię Trenera      
/nr licencji trenerskiej/ adres email i telefon

Liczba licencjonowanych 
zawodników

Załączniki:
1 Aktualny (ważny 3-miesiące) KRS lub wyciąg z innego rejestru
2 Kserokopia opłaty składki członkowskiej
3 Opinia właściwego OZTO

Uchwała Zarządu PZTO Nr. licencji

    WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI UPRAWNIAJĄCEJ DO UDZIAŁU WE 
WSPÓŁZAWODNICTWIE TAEKWONDO OLIMPIJSKIEGO NA ROK …………

Oświadczamy, że jesteśmy uprzedzeni o odpowiedzialności za podanie fałszywych danych.

Niniejszym klub i jego członkowie zobowiązują się do przestrzegania statutu i rgulaminów, uchwał i decyzji Zarządu Polskiego 
Związku Taekwondo Olimpijskiego. 

Miejscowość i data

Pieczęć Klubu i podpisy osób reprezentujących Klub
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ZAŁĄCZNIK Nr 2
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PESEL

stopień 

data data

PESEL

stopień 

data data

zgłoszony poprzednio

data nadania

skreślenie / zwolnienie * zawodnika

niniejszym stwierdzamy że zawodnik
nr licencji

miejsce urodzenia

miejscowość

Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów PZTO oraz międzynarodowych organizacji sportowych,
w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej. Poświadczam zgodność podanych we wniosku danych. Zobowiązuję
się do zgłoszenia zmian zaistniałych we wniosku w tym do pisemnej informacji o cofnięciu zgody rodziców (opiekunów prawnych) na
uprawianie taekwondo w wypadku osób nieletnich. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych. 

Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego                                                                                                                                                            

 we współzawodnictwie sportowym                                                                                                                               

nr licencji

 Wniosek o nadanie licencji zawodnika                  
uprawniającej do uczestnictwa                                                                                                                       

pieczęć i podpis PZTO

data nadania

zdjęcie (Ustawa Ministera Sportu z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym)                                                                                                                                                           

imię ojca

imię ojca

miejsce urodzenia

kup / dan rejestr PZTO

podpis rodziców  (op iekunów  
praw nych ) dot. osób  n ie le tn ich

pieczęć i podpis PZTO

podpis i pieczęć prezesa 
klubu

odcinek dla klubu

nazwisko i imię

data urodzenia

adres zamieszkania

zgłasza klub

podpis zawodnika

pieczęć i podpis lekarza

stwierdzam brak przeciwskazań do 
uprawiania taekwondo olimpijskiego

zgłasza klub

zgłoszony poprzednio

*niepotrzebne skreślić

nazwisko i imię

data urodzenia

adres zamieszkania

miejscowość, data

Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów PZTO oraz międzynarodowych organizacji sportowych,
w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej. Poświadczam zgodność podanych we wniosku danych. Zobowiązuję
się do zgłoszenia zmian zaistniałych we wniosku w tym do pisemnej informacji o cofnięciu zgody rodziców (opiekunów prawnych) na
uprawianie taekwondo w wypadku osób nieletnich.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych. 

miejscowość podpis zawodnika miejscowość podpis rodziców  (op iekunów  
praw nych ) dot. osób  n ie le tn ich

został zwolniony/skreślony * z dniem

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

kup / dan - nr. certyfikatu

Potwierdzenie nadania licencji 
zawodnika uprawniającej do 
współzawodnictwa sportowego 

Polskiego Związku Taekwondo 
Olimpijskiego                                                                      

miejscowość

imię i nazwisko

pieczątka klubu, podpis
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ZAŁĄCZNIK Nr 3

Wniosek klubu do PZTO o:                                  
wystawienie i przedłużenie licencji dla zawodników na ……….. r.

……………………………………………                      …………………… dnia……………..r.
pieczątka klubu, NIP

Polski Związek Taekwondo 
Olimpijskiego
Warszawa

                         

Klub  ………………………………….. w   …………………………….. zwraca się z prośbą  
o wystawienie oraz przedłużenie  licencji dla n/w zawodników, członków naszego Klubu:

Lp. Nazwisko i imię Data i miejsce 
urodzenia PESEL Adres zamieszkania (ulica, nr 

domu, kod, miejscowość)
Nr dotychczasowej 
licencji lub nowej *

* w przypadku nowej pozostawić wolne miejsce

UWAGA:  niniejszym  potwierdzamy  posiadanie  w  aktach  klubu  wszystkich  wymaganych  ustawowo  dokumentów  w/w 
zawodników:

• zaświadczenie  lekarskie  o  braku  przeciwwskazań  do  uprawniania  Taekwondo  wydane  przez  lekarza  uprawnionego  do 
orzecznictwa sportowo-lekarskiego,

• pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub faktycznego (dot. osoby niepełnoletniej),
• dokumenty potwierdzające kwalifikacje do uprawiania taekwondo, wymagane na podstawie odrębnych przepisów,
• pisemne  zobowiązanie  do  przestrzegania  postanowień  statutu  i  regulaminów  PZTO  oraz  międzynarodowych  organizacji 

sportowych, w tym także poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej.  

………………………………….
                                                                                                                 Podpis Prezesa Klubu
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ZAŁĄCZNIK Nr 4

stopień 

data

załączniki:

1. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji
2. zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania obowiązków trenera

data uzyskania

trener klasy  II

data uzyskania

trener klasy M

trener klasy  I

data uzyskania

zdjęcie

nr licencji

pieczęć i podpis PZTO

data nadania

Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego                                                                                                                                                            

(Ustawa Ministera Sportu z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym)                                                                                                                                                           

             Wniosek o nadanie lub przedłużenie licencji 
trenera                  

miejscowość podpis trenera

nazwisko i imię

data urodzenia

adres zamieszkania

PESEL

adres do 
korespondencji

Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów PZTO oraz międzynarodowych organizacji sportowych,
w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych
oraz korzystam w pełni z praw publicznych. Poświadczam zgodność podanych we wniosku danych. Zobowiązuję się do zgłoszenia zmian
danych zawartch we wniosku. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych.

wpisać "jak wyżej" jeśli jest zgodny z adresem zamieszkania

kup / dan - nr. certyfikatu

telefon kontaktowy

instruktor

data uzyskania

imię ojca

miejsce urodzenia

rodzaj uprawnień

data upływu ważności                
badań lekarskich

adres poczty 
elektronicznej
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ZAŁĄCZNIK Nr 5

stopień 

data

W zał.
1. Świadectwo lekarskie o zdolności do pełnienia funkcji sędziego

sędzia 
międzynarodowy

data uzyskania

sędzia związkowy
data uzyskania

sędzia kandydat
data uzyskania

sędzia okręgowy
data uzyskania

uprawnienia sędziowskie:

osoby prowadzące

miejsce kursu 
sędziowskiego data kursu

adres poczty 
elektronicznej telefon kontaktowy

             Wniosek o nadanie lub przedłużenie licencji 
sędziego               

imię ojca

miejscowość podpis sędziego

nazwisko i imię

data urodzenia

adres zamieszkania

PESEL

adres do 
korespondencji

Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów PZTO oraz międzynarodowych organizacji sportowych,
w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych
oraz korzystam w pełni z praw publicznych. Poświadczam zgodność podanych we wniosku danych. Zobowiązuję się do zgłoszenia zmian
danych zawartch we wniosku. Wyrażam zgode na przetwarzanie danych.

zdjęcie

nr licencji

pieczęć i podpis PZTO

data nadania

Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego                                                                                                                                                            

(Ustawa Ministera Sportu z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym)                                                                                                                                                           

kup / dan - nr. certyfikatu

miejsce urodzenia

wpisać "jak wyżej" jeśli jest zgodny z adresem zamieszkania

10



Regulamin licencyjny Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego 

ZAŁĄCZNIK Nr 6

stopień 

data

załączniki:

1. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadany stopień

wpisać "jak wyżej" jeśli jest zgodny z adresem zamieszkania

kup / dan - nr. certyfikatu

telefon kontaktowy

zdjęcie

nr licencji

pieczęć i podpis PZTO

data nadania

Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego                                                                                                                                                            

(Ustawa Ministera Sportu z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym)                                                                                                                                                           

             Wniosek o nadanie lub przedłużenie licencji 
egzaminatora   

miejscowość podpis egzaminatora

Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów PZTO oraz międzynarodowych organizacji sportowych,
w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych
oraz korzystam w pełni z praw publicznych. Poświadczam zgodność podanych we wniosku danych. Zobowiązuję się do zgłoszenia zmian
danych zawartch we wniosku. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych.

adres poczty 
elektronicznej

miejsce urodzenia

rodzaj uprawnień:

nazwisko i imię

data urodzenia

adres zamieszkania

PESEL

adres do 
korespondencji

imię ojca

udział w szkoleniach:

data uzyskania

egzaminator związkowy

data uzyskania

egzaminator klubowy
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