
REGULAMIN LICENCJI TRENERSKICH W DYSCYPLINIE WSPINACZ-
KA SPORTOWA

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1
Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu zwany dalej „PZA” ustanawia „Regulamin przy-
znawania i pozbawiania licencji trenerskich w dyscyplinie wspinaczka sportowa” dla 
trenerów i instruktorów sportu zwanych dalej „szkoleniowcami”. Wprowadzenie obo-
wiązku posiadania licencji trenerów wynika z rozdziału 6,art. 45-47 i 49 Ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z dnia 17 sierpnia 2005 r.).

§ 2
Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do szkoleniowców 
we współzawodnictwie we wspinaczce sportowej w konkurencjach na czas, boulde-
ring i prowadzenie, w kategoriach kobiet i mężczyzn. 

§ 3
Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania i pozbawiania licencji 
na prowadzenie szkolenia sportowego w współzawodnictwie we wspinaczce sporto-
wej przez szkoleniowców.

§ 4
Przez szkolenie sportowe w współzawodnictwie we wspinaczce sportowej 
w rozumieniu Regulaminu uważa się udział szkoleniowca w:

1. zajęciach treningowych, badaniach lekarskich i testach antydopingowych,
2. współzawodnictwie sportowym.

§ 5
PZA jest jedynym organem, który przyznaje, odmawia przyznania i pozbawia licencji 
trenera w dyscyplinie wspinaczki sportowej. 

§ 6
PZA uznaje licencje przyznawane szkoleniowcom zagranicznym wydane przez 
ich macierzyste federacje stowarzyszone w IFSC.

§ 7
Posiadanie licencji stanowi warunek uczestnictwa szkoleniowca w zajęciach trenin-
gowych i we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie wspinaczki sportowej, 
o których mowa w § 4.

§ 8
1. PZA prowadzi ewidencję przyznanych licencji.
2. Ewidencja obejmuje także dokumenty załączone do wniosku o przyznanie licen-

cji.
3. PZA prowadzi odrębną ewidencję prawomocnych decyzji o odmowie przyznania 

i o pozbawieniu licencji oraz przechowuje dokumentację tych spraw.



4. Przyznanie licencji nie jest związane z przynależnością do określonego klubu 
sportowego.

ROZDZIAŁ II
Zasady przyznawania licencji

§ 9
1. Licencja szkoleniowca przyznaje się na czas określony (3 lata).
2. Odpłatność za licencję trenera w wspinaczce sportowej ponosi wnioskodawca 

w wysokości zgodnej z tabelą opłat na dany rok. 

§ 10
1. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji składa w PZA pisemny wniosek zawie-

rający:
a) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania wnio-

skodawcy,
b) datę i podpis wnioskodawcy.
c) zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach obowiązków 

oraz do przestrzegania warunków uprawiania wspinaczki sportowej,
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć:

a) kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych tre-
nera lub instruktora wspinaczki sportowej,

b) zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania obowiązków trenera, 
wydanego przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekar-
skiego,

c) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 
korzystaniu z pełni praw publicznych.

d) zaświadczenie o odbyciu unifikacji.
3. Osoby posiadające przerwę trwającą powyżej trzech lat w udokumentowanym szkoleniu 

w zakresie sportu kwalifikowanego i współzawodnictwa w dyscyplinie wspinaczka sporto-
wa zobowiązane są do zaliczenie testu sprawnościowego (zał. nr 1) na poziomie mini-
mum 75 pkt. (mężczyźni) albo 50 pkt. (kobiety).

4. W zależności od kwalifikacji i stażu pracy wyróżnia się następujące stopnie 
i tytuły zawodowe szkoleniowców: instruktora wspinaczki sportowej, trenera 
klasy II, trenera klasy I, trenera klasy mistrzowskiej.

§ 11
Osoba stowarzyszona lub zatrudniona w klubie sportowym może składać wniosek 
o przyznanie licencji za pośrednictwem tego klubu.

§ 12
1. PZA przyznaje licencję w drodze decyzji administracyjnej.
2. Licencja ma formę elektroniczną i nie wymaga wystawienia oddzielnego doku-

mentu.

§ 13
1. PZA organizuje kursy unifikujące dla szkoleniowców nie rzadziej niż raz 

na trzy lata. 
2. Szkolenie unifikujące musi trwać, co najmniej dwa dni. 
3. Celem unifikacji jest aktualizacja wiedzy szkoleniowców.



4. Odbycie unifikacji przez szkoleniowca potwierdzane jest stosownym zaświadcze-
niem. 

5. Odpłatność za udział w szkoleniu unifikującym ponosi uczestnik w wysokości 
zgodnej z tabelą opłat na dany rok. 

6. Obowiązkowi odbycia unifikacji podlegają wszyscy szkoleniowcy ubiegający się 
o licencję. Unifikację należy odbyć nie rzadziej niż raz na trzy lata. 

7. Obowiązkowi odbycia unifikacji nie podlegają szkoleniowcy, którzy uzyskali
kwalifikacje zawodowe w okresie dwóch lat od daty uzyskania kwalifikacji.

§ 14
1. PZA może odmówić przyznania licencji, jeżeli wnioskodawca nie spełnił warun-

ków określonych w § 10 a braki formalne nie zostały usunięte w terminie 
14 dni od otrzymania wezwania do usunięcia braków.

2. Licencji nie może uzyskać osoba, która została:
a) ukarana karą dożywotniej dyskwalifikacji,
b) ukarana karą czasowej dyskwalifikacji – w czasie odbywania tej kary.

3. Odmowa przyznania licencji zapada w drodze uchwały Zarządu PZA i wymaga 
uzasadnienia.

ROZDZIAŁ III
Zasady pozbawiania licencji

§ 15
1. PZA pozbawia licencji w drodze decyzji administracyjnej w razie:

a) rażącego nie przestrzegania Regulaminów PZA,
b) rażącego naruszenia obowiązków szkoleniowca,
c) naruszenia przepisów antydopingowych.

2. Polski Związek Alpinizmu może pozbawić licencji w razie:
a) odmowy lub zaprzestania udziału w procesie szkoleniowym 

i we współzawodnictwie sportowym,
b) utraty bądź ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw 

publicznych lub ograniczenia korzystania z tych praw, stwierdzonych prawo-
mocnym orzeczeniem sądowym,

c) utraty zdrowia uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków szkoleniowca.
3. Jeżeli przyczyny pozbawienia licencji wymienione w ust. 1 i 2 stanowią również 

przyczyny wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, uchwała o pozbawieniu li-
cencji może być wydana po zakończeniu tego postępowania orzeczeniem osta-
tecznym.

4. PZA wszczyna postępowanie w przedmiocie pozbawienia licencji z urzędu 
lub na wniosek organizacji sportowej, do której szkoleniowiec należy.

5. Pozbawienie szkoleniowca licencji wymaga pisemnego uzasadnienia.
6. Naruszenia podstawowych norm zachowania i etyki trenerskiej a w szczególności 

używania słownictwa uważanego powszechnie za obelżywe, nadużywanie alko-
holu, nakłanianie lub współudział w namawianiu do używania niedozwolonych 
środków dopingujących oraz współudział w przekupstwie i próbach stosowania 
niesportowych metod wpływania na wynik rywalizacji sportowej.

§ 16
1. Od decyzji w sprawie odmowy przyznania i pozbawienia licencji służy odwołanie.
2. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest Sąd Koleżeński PZA.



3. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
4. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
5. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

§ 17
Osoba ubiegająca się ponownie o przyznanie licencji trenera do wniosku oprócz do-
kumentów wymienionych w § 10 ust. 2 załącza oświadczenie, że nie została pozba-
wiona licencji z przyczyn, o których mowa w § 15.

ROZDZIAŁ IV
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 19
Szkoleniowiec, który jest czasowo niezdolny do prowadzenia szkolenia na podstawie 
orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa 
sportowo-lekarskiego nie traci przyznanej mu licencji.

§ 20
Szkoleniowcy niezwłocznie od zatwierdzenia przez Zarząd PZA winni złożyć wnioski 
o przyznanie licencji na zasadach i w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

§ 21
Prawo wprowadzania zmian w Regulaminie i prawo do interpretowania jego przepi-
sów przysługuje Zarządowi PZA.
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd PZA.



Załącznik nr 1 do regulaminu licencji trenerskich we wspinaczce sportowej

Czas trwania testu wynosi 8 godzin.

Uczestnik testu musi zebrać minimum 75 punktów, uczestniczka 50. Punkty przyznawane są 
za przejścia dróg z dolną asekuracją, zgodnie z wyszczególnieniem w tabeli poniżej.

trudność drogi
punkty

OS Flash RP

6c 15 0 0

6c+ 22 15 0

7a 30 22 15

7a+ 35 30 22

7b 40 35 30

7b+ 45 40 35

7c 50 45 40



WNIOSEK o przyznanie licencji trenera/instruktora we wspinaczce sportowej
Polskiego Związku Alpinizmu

1. Imię* 2. Nazwisko

3. Data urodzenia 

..
4. Miejsce urodzenia (miasto)

5. Miejsce zamieszkania – miasto 6. Miejsce zamieszkania – kod pocztowy

- 
7. Miejsce zamieszkania – ulica

8. Miejsce zamieszkania – nr domu 9. Miejsce zamieszkania – nr lokalu 10. Miejsce zamieszkania – województwo

11. Adres korespondencyjny – miasto 12. Adres korespondencyjny – kod pocztowy

- 
13. Adres korespondencyjny – ulica

14. Adres korespondencyjny – nr domu 15. Adres korespondencyjny – nr lokalu 16. Adres korespondencyjny – województwo

17. Telefon kontaktowy – stacjonarny 18 Telefon kontaktowy – przenośny 19. Adres e-mail

20. Kluby i sekcje, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód w okresie ostatnich 3 lat

21. Okres pracy
(od dd-mm-rrrr do dd-mm-rrrr)

22. Nazwa klubu/sekcji 23. Miejscowość 24. Prowadzona grupa szkoleniowa 25. Forma zatrudnienia
(etat/umowa zlecenie/kontrakt/wolontariat)

26. Posiadane kwalifikacje
(zaznaczyć „X” właściwe pole)

trener klasy mistrzowskiej trener I klasy trener II klasy instruktor

27. Zobowiązanie wnioskodawcy
Zobowiązuję  się  do  przestrzegania  Statutu  i  regulaminów  Polskiego  Związku  Alpinizmu  i  międzynarodowych  organizacji 
wspinaczkowych oraz do wykonywania zawodu trenera/instruktora zgodnie z obowiązującymi przepisami.
28. Oświadczenie wnioskodawcy
a) Oświadczam, że o posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych.
b) Wyrażam zgodę na przechowywanie i  przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu na potrzeby 
realizacji celów statutowych Polskiego Związku Alpinizmu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych 
(Dz. U. Nr 133 poz. 883).
28. Załączniki do wniosku (niepotrzebne skreślić)
Do wniosku dołączam następujące załączniki:
1) dowód wniesienia opłaty licencyjnej**,
2) zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania obowiązków trenera.
4) uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych trenera/instruktora wspinaczki.
30. Data złożenia wniosku 

..
31. Podpis wnioskodawcy (czytelny)

*)  Wypełniać  czytelnie,  komputerowo  lub  drukowanymi  literami.  Wypełniony  wniosek  przesłać  wraz  z  załącznikami  wymienionymi 
w pkt 28 na adres biura PZA.
**)  Wpłat  należy  dokonywać  na  rachunek  PZA  tytułem  OPŁATA  LICENCYJNA  TRENERA/INSTRUKTORA  WE  WSPINACZCE 
SPORTOWEJ


