
FAQ  czyli najczęstsze pytania nt. egzaminów uczniowskich i mistrzowskich w Polskim 
Związku Taekwondo Olimpijskiego (PZTO)? 
 

1. Kto może egzaminować na stopnie uczniowskie „kup” w taekwondo olimpijskim? 
W Polsce na stopnie uczniowskie w taekwondo olimpijskim egzaminować może osoba 
posiadająca licencję egzaminatora na stopnie uczniowskie, wydaną przez PZTO. Lista 
egzaminatorów podawana jest na stronie internetowej PZTO – www.tkd.org.pl. 
 

2. Kto może egzaminować na stopnie mistrzowskie  „poom i dan” w taekwondo 
olimpijskim? 
W Polsce stopnie mistrzowskie w taekwondo olimpijskim egzaminować może min. 3-
osobowa komisja zatwierdzona przez PZTO. Skład komisji każdorazowo jest 
podawany przed egzaminem.   
 

3. Gdzie mogę zgłosić się do egzaminu na stopnie mistrzowskie?   
Do egzaminu na stopnie mistrzowskie w taekwondo olimpijskim zgłoszenie należy 
wysyłać do Członka Zarządu odpowiedzialnego za sprawy egzaminacyjnie. Obecnie 
funkcję tę pełni Marcin Kiciński. Zgłoszenie w formie elektronicznej wysłane na email: 
kicinski@tkd.org.pl powinno zawierać: imię i nazwisko osoby przystępującej do 
egzaminu; datę urodzenia, adres zamieszkania, email i telefon  kontaktowy, nr 
certyfikatu kup (w przypadku egzaminu na stopień 1 dan/poom) lub poom/Dan 
zarejestrowanego w PZTO.  
 

4. Jaka jest opłata za egzamin na stopnie uczniowskie „kup”? 
Opłata za stopnie kup zgodnie z obowiązującym regulaminem wynoszą: stopnie 9, 8, 7 
kup – 35 zł; 6, 5, 4 kup – 45 zł; 3, 2, 1 kup – 55 zł. Opłata zawiera koszt organizacji 
egzaminu oraz rejestracji i wydania certyfikatu uczniowskiego przez PZTO.   
 

5. Jaka jest opłata za egzamin na stopnie mistrzowskie „poom i dan”? 
Opłata za stopnie mistrzowskie zgodnie z obowiązującym regulaminem wynoszą:  
1 poom/dan – 70 zł i 70 USD; 2 poom/dan – 90 zł i 90 USD; 3 poom/dan – 120 zł i 
120 USD; 4 poom/dan – 150 zł i 150 USD. Kwotę podaną w USD przelicza się po 
aktualnym kursie NBP na zł i wraz z „częścią złotówkową” wpłaca się na konto 
PZTO.   
   

6. Jak długo oczekuje się na certyfikat uczniowski? 
Czas oczekiwania na wydanie certyfikatu wynosi maksymalnie 2 tygodnie. Czas ten 
liczony jest od daty przesłania poprawnej dokumentacji przez egzaminatora do PZTO, 
przy czym egzaminator zgodnie z Regulaminem ma 21 dni na przesłanie jej do 
Związku. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku występowania braków lub 
błędów w protokołach.   

 
7. Jak długo oczekuje się na certyfikat mistrzowski? 

Czas oczekiwania na wydanie certyfikatu mistrzowskiego wynosi obecnie ok. 2 
miesięcy od daty egzaminu. Z uwagi na fakt, iż certyfikaty te wydawane są przez 
Kukkiwon (Korea) okres ten może ulec zmianie.   
 

8. Gdzie mogę sprawdzić, czy mój stopień (uczniowski i mistrzowski) jest 
zarejestrowany w PZTO? 



Wykaz zarejestrowanych certyfikatów na stopnie uczniowskie i mistrzowskie znajduje 
się na stronie internetowej PZTO – www.tkd.org.pl 

 
9. Przystępowałem/łam do egzaminu, ale do dnia dzisiejszego nie otrzymałem/łam 

certyfikatu PZTO. Co mam zrobić, żeby taki certyfikat uzyskać? 
Istnieje kilka możliwych przypadków: 

• Jeżeli osoba, która egzaminowała nie ma licencji egzaminatora PZTO 
Egzaminator wówczas egzamin nie został zatwierdzony przez Związek.  

• Jeżeli egzaminator, nie dochował 21-dniowego terminu zgłoszenia egzaminu 
do PZTO wówczas egzamin nie został zatwierdzony przez Związek.  

• Jeżeli egzaminator, przesłał dokumentacji egzaminu do PZTO wówczas 
Związek nie miał podstaw do jego rejestracji.  

• Jeżeli egzaminator, nie dochował 21-dniowego terminu zgłoszenia egzaminu 
do PZTO wówczas egzamin nie został zatwierdzony przez Związek.  

W każdym z tych przypadków o certyfikat należy pytać się egzaminatora. W przypadku 
braku nadal certyfikatu, wówczas w formie pisemnej (nie emailem) należy całą 
sytuację opisać i wysłać na adres Związku, podając m.in.: datę egzaminu, dane 
egzaminatora.  
 

10. Czy możliwe jest uzyskanie duplikatu certyfikatu uczniowskiego lub mistrzowskiego? 
Tak, istnieje.  
W przypadku certyfikatu uczniowskiego należy skontaktować się (poprzez email) z 
Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za sprawy egzaminacyjnie podając nr 
certyfikatu i adres na jaki wysłany ma być duplikat.  
 W przypadku certyfikatu mistrzowskiego należy skontaktować się (poprzez email) z 
Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za sprawy egzaminacyjnie podając nr 
certyfikatu oraz wszystkie dane osobowe: imię i nazwisko, nr certyfikatu, adres 
zamieszkania. Przesłać należy także zdjęcie oraz uiścić na konto Związku 
równowartość w zł kwotę 10USD.    
 
 
 
 
 


