
         REGULAMIN 
               przyznawania i pozbawiania licencji 
    trenera hokeja na trawie 

      §1 
 1. Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji trenera hokeja na trawie, 
zwany dalej„Regulaminem”, określa: 
1) warunki i tryb przyznawania i odmowy przyznania licencji trenera hokeja na trawie, 
2) warunki i tryb pozbawiania licencji trenera hokeja na trawie. 

 2. Regulamin określa również treść i formy decyzji oraz organy upoważnione w 
PZHT do wydawania decyzji o przyznaniu lub pozbawieniu licencji trenera hokeja na 
trawie, a także środki odwoławcze i zaskarżenia tych decyzji. 

 3. Regulamin określa ponadto szczegółowe zasady prowadzenia ewidencji 
przyznanych licencji poszczególnych kategorii. 

      §2 
 1. Licencja trenera hokeja na trawie jest dokumentem upoważniającym jej 
posiadacza do prowadzenia zorganizowanych zajęć w zakresie sportu kwalifikowanego 
w hokeju na trawie. 

 2. Przez prowadzenie zorganizowanych zajęć, o których mowa w ust. 1, rozumie 
się prowadzenie szkolenia i spotkań zespołów hokeja na trawie kobiet i mężczyzn w 
rozgrywkach krajowych i międzynarodowych, organizowanych przez Międzynarodową i 
Europejską Federację Hokeja na Trawie (FIH i FEH), Wydział Gier i Dyscypliny PZHT, 
Okręgowe Związki Hokeja na Trawie. 

      §3 
 1. Licencja trenerska uprawnia do szkolenia i uczestniczenia w rozgrywkach na 
obiektach otwartych i w hali 

 2. Licencja trenera hokeja na trawie upoważnia do prowadzenia: 
1) drużyn klubowych wszystkich klas rozgrywkowych: I i II liga seniorzy, juniorzy, 
juniorzy młodsi, młodzicy, MP kobiet, juniorek, juniorek młodszych, młodziczek, halowe 
MP w kategorii kobiet i mężczyzn, Puchar Polski oraz inne zawody prowadzone przez 
PZHT 
2) zespo łów reprezentacyjnych wszystkich kadr narodowych seniorskich, 
młodzieżowych do 21 lat, juniorów, juniorów młodszych(kobiet i mężczyzn.   
      §4 
 1. Decyzję o przyznaniu licencji trenera wydaje z upoważnienia Zarządu 
Związku Wydział Wyszkolenia PZHT lub utworzona przez niego Komisja Licencji 
Trenerskich. 
 2. Wydział Wyszkolenia PZHT jest organem upoważnionym także do wydawania 
decyzji o odmowie przyznania licencji i o pozbawieniu licencji trenera. 



      §5 
 1. O licencję trenera może ubiegać się osoba, która spełni łącznie 
następujące warunki: 
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, 
2) posiada uprawnienia trenera klasy mistrzowskiej, I klasy, II klasy oraz instruktora w 
rozumieniu art. 44 ustawy o kulturze fizycznej, 
3) posiada stan zdrowia umożliwiający wykonywanie funkcji trenera hokeja na trawie, 
4) uczestniczył w ostatnich dwóch latach w podstawowych kursach i kursokonferencjach 
doszkalających, 
5) złożył zobowiązanie do systematycznego uczestnictwa w kursokonferencjach i 
szkoleniu organizowanym przez Wydział Wyszkolenia PZHT, 
6) złożył zobowiązanie do przestrzegania przepisów gry w hokeja na trawie, 
postanowień statutów i regulaminów PZHT, FEH i FIH. oraz do poddania się 
przewidzianej przez te organizacje odpowiedzialności dyscyplinarnej, 
7) złożył do Wydziału Wyszkolenia PZHT wniosek o przyznanie licencji trenera według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. 
  
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać: 
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy, 
2) datę urodzenia wnioskodawcy, 
3) informację o wykształceniu i uprawnieniach trenerskich wnioskodawcy, 
4) informację o udziale wnioskodawcy w kursach i kursokonferencjach w ostatnich 
trzech latach, 
5) informację o przynależności klubowej wnioskodawcy, 
6) informację, czy wnioskodawca ubiega się o licencję po raz pierwszy, czy ponownie, 
7) datę złożenia wniosku i podpis wnioskodawcy. 

      §6 
 Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji trenera jest obowiązana 
dołączyć do wniosku, o którym mowa w § 5, następujące dokumenty: 
1) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o 
korzystaniu z pełni praw publicznych, 
2) poświadczone za zgodność kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i 
uprawnienia trenerskie lub instruktorskie, 
3) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania funkcji trenera 
hokeja na trawie, 
4) oświadczenie o uczestnictwie w podstawowych kursach i kursokonferencjach 
dokształcających w ciągu ostatnich trzech lat, 
5) zobowiązanie do systematycznego uczestnictwa w kursokonferencjach i szkoleniu 
organizowanych przez Wydział Wyszkolenia lub FIH i FEH, 
6) zobowiązanie do przestrzegania przepisów gry w hokeja na trawie, postanowień 
statutów i regulaminów PZHT, FEH i FIH oraz do poddania się przewidzianej przez te 
organizacje odpowiedzialności dyscyplinarnej, 
7) dwa zdjęcia wnioskodawcy o wymiarach paszportowych przewidziane do 
umieszczenia na wniosku i na druku legitymacji licencyjnej. 



      §7 
 1. Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego mogą ubiegać się o licencję 
trenera hokeja na trawie na warunkach określonych w § 5 i 6, w uwzględnieniem 
postanowień ust. 2 – 7. 
 2. Osoby, o których mowa w ust. 1, kierują wnioski o przyznanie licencji trenera 
hokeja na trawie  do Wydziału Wyszkolenia PZHT. Wzór wniosku o przyznanie licencji 
trenera hokeja na trawie dla obcokrajowców stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 
 3. Wniosek o przyznanie licencji trenera hokeja na trawie powinien – oprócz 
danych przewidzianych w § 5 – zawierać informacje o przebiegu pracy szkoleniowej lub 
o przebiegu kariery zawodowej oraz o osiągnięciach w pracy zawodowej obcokrajowca. 
 4. Dokumenty stwierdzające wykształcenie oraz uprawnienia trenerskie 
obcokrajowca w zakresie hokeja na trawie powinny być przedstawione w wersji 
oryginalnej wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza 
przysięgłego. 
 5. Wydział Wyszkolenia PZHT określa poziom kwalifikacji zawodowych 
wnioskodawcy w oparciu o informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, w porównaniu do 
uprawnień krajowych, wynikających z art. 44 ustawy o kulturze fizycznej oraz uznaje – w 
zależności od wyników tego porównania – wniosek obcokrajowca. 

      §8 
 1. Wydział Wyszkolenia PZHT rozpatruje wnioski o przyznanie licencji trenera 
hokeja na trawie w ciągu 14 dni od daty ich złożenia, za wyjątkiem wniosków 
obcokrajowców, które mogą być rozpatrzone w ciągu 30 dni. 
 2. Licencja trenera hokeja na trawie jest przyznawana na okres nie krótszy niż 
jeden rok, tj. od 01 września do 31 sieprnia następnego roku i nie dłuższy niż dwa lata. 
Przy określaniu okresu ważności licencji Wydział Wyszkolenia PZHT bierze pod uwagę 
w szczególności: rodzaj uprawnień trenerskich lub instruktorskich wnioskodawcy, jego 
staż trenerski oraz jego uczestnictwo w kursokonferencjach szkoleniowych dla trenerów. 
Nie może być przyznana licencja trenera na okres dłuższy, niż przewiduje to 
zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w § 6 pkt 3. 

 3. Decyzja o przyznaniu licencji trenera hokeja na trawie powinna zawierać w 
szczególności: 
1) oznaczenie organu, który przyznał licencję, 
2) datę przyznania licencji, 
3) wskazanie podstawy prawnej, 
4) wskazanie adresata decyzji, 
5) sentencję decyzji, w tym wskazanie okresu ważności licencji, 
6) pouczenie o środkach zaskarżenia, 
7) podpis osoby upoważnionej do podpisu decyzji. 

Wzory decyzji w sprawie przyznania, odmowy przyznania, pozbawienia lub stwierdzenia 
nieważności licencji trenera hokeja na trawie opracuje Wydział Wyszkolenia PZHT. 
  



 4. Decyzje o przyznaniu, odmowie przyznania licencji lub o pozbawieniu licencji 
trenera hokeja na trawie podpisuje w imieniu Wydziału Wyszkolenia PZHT kierownik 
wyszkolenia lub wskazany przez niego imiennie członek Wydziału. 
  
 5. Wydział Wyszkolenia PZHT poświadcza przyznanie licencji trenera hokeja na 
trawie wydaniem legitymacji licencyjnych. Legitymacja licencyjna jest dokumentem 
opatrzonym zdjęciem trenera. Legitymacja licencyjna stanowi potwierdzenie posiadania 
licencji trenera przez cały okres jej ważności. Wzór legitymacji licencyjnej opracuje 
Wydział Wyszkolenia PZHT. 
  
 6. Wydział Wyszkolenia PZHT wydaje legitymacje licencyjne lub wysyła je drogą 
pocztową: 
1) po uprawomocnieniu się decyzji o przyznaniu licencji trenera określonej kategorii, 
2) po otrzymaniu opłaty lub dokumentu potwierdzającego opłatę za przyznanie licencji w 
wysokości, o której mowa w § 16 ust. 2. 

      §9 
 1. Ważność licencji trenera hokeja na trawie wygasa z upływem terminu 
oznaczonego w decyzji o przyznaniu licencji. 

 2. Ważność licencji, o której mowa w ust. 1, może być przedłużona na warunkach 
określonych odpowiednio w § 4 – 6, § 7 – 9 lub w § 10, z uwzględnieniem postanowień 
ust. 3 -4. 

 3. Wniosek o przedłużeniu ważności licencji trenera hokeja na trawie powinien 
zawierać – oprócz danych identyfikacyjnych wnioskodawcy – wykaz kursów i 
kursokonferencji, w których trener uczestniczył w ciągu ostatnich trzech lat. Do 
przedłużenia ważności licencji trenera hokeja na trawie dla obywateli polskich i 
obcokrajowców stosuje się wzory wniosków będących odpowiednio załącznikiem nr 1 
lub załącznikiem nr 2 do Regulaminu. 

 4. Wydział Wyszkolenia PZHT może zażądać przedłożenia kopii dokumentów 
(certyfikatów, dyplomów, zaświadczeń itp.) potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu 
wymienionym w wykazie, o którym mowa w ust. 3. 

 5. Do wniosku o przedłużeniu ważności licencji trenera hokeja na trawie powinna 
być dołączona legitymacja licencyjna, która zostanie wnioskodawcy wydana lub 
przesłana drogą pocztową po spełnieniu warunków, w których mowa w § 8 ust. 6. 

      §10 
 1. Wydział Wyszkolenia PZHT odmawia przyznania licencji trenera hokeja na 
trawie osobom, które złożyły wniosek o ponowne przyznanie licencji przed upływem 
terminów określonych w § 11 ust. 2 i w § 12 ust. 6. 



 2. Wydział Wyszkolenia PZHT może odmówić przyznania licencji trenera, jeżeli 
wnioskodawcy nie spełnili warunków określonych § 5 i 6, § 7 lub § 9, a braki formalne 
we wnioskach nie zostały mimo wezwania usunięte w wyznaczonym terminie. 

 3. Decyzja o odmowie przyznania licencji trenera hokeja na trawie wymaga 
pisemnego uzasadnienia faktycznego i prawnego. 

 4. Osoba, której odmówiono przyznania licencji trenera hokeja na trawie, ma 
prawo złożenia odwołania do Zarządu PZHT w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji 
odmownej. 

      §11 
 1. Wydział Wyszkolenia PZHT stwierdza nieważność decyzji o przyznaniu licencji 
trenera hokeja na trawie w sytuacji, kiedy okaże się, że zostały przez wnioskodawcę lub 
inny podmiot podane nieprawdziwe informacje mające istotny wpływ na przyznanie 
licencji. 

 2. Wnioskodawca winny świadomego działania, o którym mowa w ust. 1, może 
ubiegać się o ponowne przyznanie licencji trenera hokeja na trawie dopiero po upływie 5 
lat od daty unieważnienia decyzji. 

      §12 
 1. Wydział Wyszkolenia PZHT pozbawia trenera hokeja na trawie licencji w razie: 
1) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych 
lub ograniczenia tych praw, jeżeli te zdarzenia zostały potwierdzone prawomocnymi 
orzeczeniami sądowymi, 
2) utraty stanu zdrowia umożliwiającego wykonywanie funkcji trenera hokeja na trawie, 
stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, 
3) odmowy uczestnictwa w szkoleniach dokształcających lub zaprzestania podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych, 
4) popełnienia czynu zagrożonego w Postanowieniach PZHT karą dyskwalifikacji 
powyżej jednego roku, 
5) rażącego naruszenia podstawowych norm zachowania i etyki trenerskiej w miejscu 
zawodów lub w okolicznościach z nimi związanych. 

 2. Przez czyny, o których mowa w ust. 1 pkt 5, rozumie się w szczególności: 
1) używanie słownictwa uważanego powszechnie za obelżywe, 
2) nadużywanie alkoholu, 
3) nakłanianie do używania niedozwolonych środków dopingujących lub współudział w 
tych czynnościach, 
4) udział w przekupstwie lub w próbach stosowania niesportowych metod wpływania na 
wynik meczu. 
 3. Postępowanie w sprawie pozbawienia licencji trenera hokeja na trawie 
wszczyna Wydział Wyszkolenia PZHT z własnej inicjatywy albo na wniosek Wydziału 
Gier i Dyscypliny PZHT. 



 4. Decyzja o pozbawieniu licencji trenera powinna zawierać pisemne 
uzasadnienie prawne i faktyczne. 

 5. Od decyzji o pozbawieniu licencji trenera osobie pozbawionej tej licencji 
przysługuje prawo odwołania się do Zarządu PZHT w ciągu 14 dni od daty otrzymania 
decyzji wraz z uzasadnieniem. 

 6. Osoba pozbawiona licencji trenera z przyczyn określonych w ust. 1 
może ubiegać się o ponowne przyznanie licencji dopiero: 
1) po upływie terminu utraty lub ograniczenia praw, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 
2) po odzyskaniu odpowiedniego stanu zdrowia, 
3) po upływie okresu dyskwalifikacji, o której mowa w ust. 1 pkt 4 lub okresu 
zawieszenia tej kary, 
4) po upływie trzech lat od daty wydania decyzji o pozbawieniu licencji – w pozostałych 
przypadkach. 

      §13 
 1. Decyzja dotycząca licencji trenera wydana przez Zarząd PZHT jako organ II 
instancji jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzzwiązkowym. 

 2. Decyzja Zarządu PZHT, o której mowa w ust. 1, może być zaskarżona do 
wojewódzkiego sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. 

      §14 
 1. Wydział Wyszkolenia PZHT (Komisja Licencji Trenerskich) jest zobowiązany do 
prowadzenia ewidencji wydanych przez siebie decyzji dotyczących licencji trenera. 

 2. Każda z ewidencji, o których mowa w ust. 1, powinna zawierać w 
szczególności: 
1) numer bieżący ewidencji, 
2) imię i nazwisko trenera, 
3) datę urodzenia trenera, 
4) adres zamieszkania trenera, 
5) nazwę klubu zatrudniającego, 
6) klasę trenerską/instruktorską, 
7) datę przyznania lub odmowy przyznania licencji, 
8) okres ważności licencji, 
9) datę pozbawienia licencji, 
10) uwagi. 

 3. Dokumenty, o których mowa w § 5 i 6 oraz w § 7 i w § 9, stanowią akta 
ewidencyjne trenerów. 
 4. Akta ewidencyjne, o których mowa w ust. 3, podlegają gromadzeniu i 
przechowywaniu. 



      §15 
 1. Wydział Wyszkolenia PZHT (Komisja Licencji Trenerskich) prowadzi centralną 
ewidencję przyznanych licencji trenera hokeja na trawie. 

      §16 
 1. Wydział Wyszkolenia PZHT może pobierać opłaty za przyznanie licencji 
trenera hokeja na trawie i wydanie legitymacji licencyjnej. 

 2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, jest ustalana corocznie przed 
31 marca każdego roku przez Zarząd PZHT w formie uchwały na podstawie wniosków 
Wydziału Wyszkolenia PZHT. 

Przyjęto 26.10.2009 r.  

        Prezes PZHT    
              
             Andrzej Grzelak


