
	

	

Regulamin - licencje trenerskie PZHT 
 

 
1.  O licencję trenerską może ubiegać się osoba, która spełniła kryteria ustawowe    
(art. 41 – tytuły zawodowe w sporcie – Ustawa o Sporcie) 

2. Licencja trenerska wydana przez Polski Związek Hokeja na Trawie jest 
dokumentem potwierdzającym uprawnienia do prowadzenia zajęć treningowych 
oraz udziału we współzawodnictwie klubowym organizowanym przez PZHT, 
OZHT oraz Spółkę Superliga. 

3. Licencje trenerskie wydaje z upoważnienia Zarządu Związku Wydział 
Wyszkolenia PZHT lub utworzona przez niego komisja licencyjna. 

4. Warunki formalne uzyskania licencji: 

4.1. wniosek licencyjny (tylko w przypadku osób ubiegających się o nową licencję) 

 4.2. zdjęcie paszportowe (preferowane są zdjęcia w wersji elektronicznej w formacie    

jpg. przesłane na adres mailowy biuro@pzht.pl ) 

 4.3. zaświadczenie z klubu/stowarzyszenia/fundacji o podjęciu współpracy  

    (dot. licencji C) 

 4.4. opłata licencyjna (na wskazany przez PZHT rachunek bankowy) 

 
5. Rodzaje licencji trenerskich PZHT 

 
 5.1. LICENCJA C - TRENER GRUP MŁODZIEŻOWYCH  
 
 Uprawnienia: 
 
Potwierdza uprawnienia do prowadzenia zajęć treningowych oraz drużyn  podczas 
rozgrywek w ramach współzawodnictwa sportowego na poziomie DZIECI I  
MŁODZIKÓW organizowanego przez kluby, OZHT, PZHT oraz Spółkę Superliga. 
 
Licencja przyznawana jest na okres 3 lat. 
 
Wymagania: 
 

§ spełnienie warunków formalnych opisanych w pkt. 4 



	

	

§ udział w kursie szkoleniowym organizowanym przez WW PZHT  

§ zaświadczenie z klubu/stowarzyszenia/fundacji o podjęciu współpracy w 
zakresie szkoleniowym 

 
5.2. LICENCJA B – TRENER GRUP MŁODZIEŻOWYCH  
 
Uprawnienia: 
 
Potwierdza uprawnienia do prowadzenia zajęć treningowych oraz drużyn podczas 
rozgrywek w ramach współzawodnictwa sportowego na poziomie 
JUNIOREK/JUNIORÓW MŁODSZYCH, JUNIOREK/JUNIORÓW oraz w niższych 
kategoriach wiekowych organizowanego przez kluby, OZHT, PZHT oraz Spółkę 
Superliga. 
 
Potwierdza uprawnienia do prowadzenia kadr narodowych PZHT. 
 
Wymagania: 
 

§ spełnienie warunków formalnych opisanych w pkt. 4 

§ posiadanie stopnia instruktora hokeja na trawie wydanego przez PZHT, AWF 

lub przez inną jednostkę, która podpisała umowę z PZHT na organizację i 

prowadzenie kursu na stopień instruktora hokeja na trawie. W wyjątkowych 
sytuacjach Wydział Wyszkolenia PZHT może wydać czasową 
(warunkową) zgodę (12 miesięcy) na uzyskanie stopnia instruktora.   

 

5.3. LICENCJA  A – TRENER GRUP SENIORSKICH  
 
Uprawnienia: 
 
Potwierdza uprawnienia do prowadzenia zajęć treningowych oraz drużyn podczas 
rozgrywek w ramach współzawodnictwa sportowego na poziomie 
SENIOREK/SENIORÓW oraz w niższych kategoriach wiekowych 
organizowanego przez kluby, OZHT, PZHT oraz Spółkę Superliga. 
 
Potwierdza uprawnienia do prowadzenia kursów instruktora hokeja na trawie 
(dotyczy osób posiadających tytuł trenera).  
 
Potwierdza uprawnienia do prowadzenia kadr narodowych PZHT. 
 



	

	

Wymagania: 
 

§ spełnienie warunków formalnych opisanych w pkt. 4 

§ posiadanie stopnia instruktora lub trenera II klasy hokeja na trawie wydanego 

przez PZHT, AWF lub przez inną jednostkę, która podpisała umowę z PZHT 

na organizację i prowadzenie kursu na stopień instruktora hokeja na trawie.  

§ posiadanie tytułu trenera hokeja na trawie uzyskanego na uczelniach 

zagranicznych lub w odpowiednich związkach hokeja na trawie po weryfikacji 

Wydziału Wyszkolenia PZHT. 

 

5.4. LICENCJA  A Pro – TRENER GRUP SENIORSKICH  
 
Uprawnienia: 
 
Potwierdza uprawnienia do prowadzenia zajęć treningowych oraz drużyn podczas 
rozgrywek w ramach współzawodnictwa sportowego na poziomie 
SENIOREK/SENIORÓW oraz w niższych kategoriach wiekowych 
organizowanego przez kluby, OZHT, PZHT oraz Spółkę Superliga. 
 
Potwierdza uprawnienia do prowadzenia kursów szkoleniowych dla instruktorów i 
trenerów hokeja na trawie organizowanych przez PZHT lub inne jednostki mające 
stosowne porozumienia z Polski Związkiem Hokeja na Trawie.  
 
Potwierdza uprawnienia do prowadzenia kadr narodowych PZHT. 
 
Wymagania: 
 

§ spełnienie warunków formalnych opisanych w pkt. 4 

§ posiadanie tytułu trenera I klasy lub klasy mistrzowskiej hokeja na trawie 
wydanego przez MS, AWF lub inną jednostkę, która ma podpisaną umowę z 
PZHT na organizację i prowadzenie kursu trenerskiego  z zakresu hokeja na 
trawie.  

§ trener szkolenia centralnego lub uczestnik kursów organizowanych przez 
Akademię Trenerską lub FIH i FEH.  

§ wykładowca podczas kursów instruktorskich lub trenerskich lub członek 
Wydziału Wyszkolenia PZHT. 



	

	

§ posiadanie tytułu trenera uzyskanego na uczelni zagranicznej oraz posiadanie 
najwyższego stopnia trenerskiego/licencyjnego w danym kraju po weryfikacji 
przez Wydział Wyszkolenia PZHT. 

§ trener posiadający wybitne (udokumentowane) osiągnięcia sportowe – 
pisemny wniosek do Kierownika Wydziału Wyszkolenia. 

 
6. Wydział Wyszkolenia PZHT rozpatruje wnioski o przyznanie licencji trenera w 

ciągu 14 dni od daty ich złożenia. Warunkiem wydania lub wysłania drogą 
pocztową licencji trenerskiej jest potwierdzenie wniesienia opłaty. 

7.  W przypadku trenerów zagranicznych ubiegających się o wydanie licencji 
trenerskiej PZHT Wydział Wyszkolenia lub komisja licencyjna dokonuje weryfikacji 
uprawnień trenerskich wydanych przez inny narodowy związek hokeja na trawie, 
Światową Federację Hokeja na Trawie (FIH) lub Europejską Federację Hokeja na 
Trawie (EHF). 

8. Wydział Wyszkolenia PZHT może odmówić przyznania licencji trenera, jeżeli 
wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w pkt. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, a braki 
formalne mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie. 

9. Decyzja o odmowie przyznania licencji wymaga pisemnego uzasadnienia. 

10. Wydział Wyszkolenia PZHT stwierdza nieważność decyzji o przyznaniu licencji 
trenerskiej w sytuacji stwierdzenia podania przez wnioskodawcę nieprawdziwych 
danych mających istotny wpływ na przyznanie licencji. W takiej sytuacji 
wnioskodawca może ubiegać się o ponowne wydanie licencji trenera hokeja na 
trawie po upływie 3 lat. 

11. Wydział Wyszkolenia PZHT może czasowo zawiesić licencję trenera hokeja na 
trawie w przypadkach: 

11.1. utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych lub utraty praw 
publicznych, jeżeli te zdarzenia zostały potwierdzone prawomocnymi orzeczeniami 
sądowymi. 
 
11.2. odmowy uczestnictwa w szkoleniach dokształcających organizowanych przez 
Wydział Wyszkolenia PZHT. 
 
11.3. rażącego naruszenia podstawowych norm zachowania i etyki trenerskie w 

miejscu zawodów lub w okolicznościach z nimi związanych. 
 



	

	

12. Postępowanie w sprawie pozbawienia licencji trenera inicjuje Wydział 
Wyszkolenia PZHT z własnej inicjatywy lub na wniosek Wydziału Gier i 
Dyscypliny PZHT. 

 
12.1. decyzja o czasowym zawieszeniu licencji trenera powinno zawierać pisemne 
uzasadnienie. 
 
12.2. od decyzji o czasowym zawieszeniu licencji trenera przysługuje prawo 
odwołania do Zarządu PZHT w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. 
 
12.3. decyzja wydana przez Zarząd PZHT jako organ II instancji jest ostateczna w 

postępowaniu wewnątrzzwiązkowym. 
 

12.4. decyzja Zarządu PZHT, o której mowa w pkt. 12.3. może być zaskarżona do 
Trybunału Arbitrażowego przy PKOL w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. 
 
13. Wydział Wyszkolenia PZHT prowadzi centralną ewidencję przyznawanych 
licencji trenerskich. 

 
14.  Wysokość opłat licencyjnych jest zatwierdzana corocznie przez Zarząd PZHT na 
podstawie wniosku Wydziału Wyszkolenia PZHT i publikowana w taryfikatorze opłat. 
 
15. Obowiązujące minimum programowe stanowi załącznik do niniejszego 
regulaminu.  
 
16.  Licencje: B, A, A Pro są ważne przez okres 12 miesięcy. (do 31 sierpnia 
każdego roku) 
 
 
 
 
Kierownik Wydziału Wyszkolenia PZHT 
Krzysztof Rachwalski 
	
	
 
 
 
 
 
 
	


