
Regulamin wydawania (przedłużania) licencji zawodnika  
Polskiego Związku Pływackiego 

 
Podstawa prawna: 
USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155, Poz.1298 , z dnia 17.08.2005) 

Art. 12. 

1. Do zadań polskiego związku sportowego należy w szczególności:(...) 

8) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem licencji klubom sportowym, zawodnikom, 

trenerom i sędziom sportowym;(...) 

 

Art. 3. 
W rozumieniu ustawy: (...) 

5) zawodnikiem jest osoba uprawiająca określoną dyscyplinę sportu i posiadająca licencję zawodnika 

uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym. 

Art. 29. 

1. Na wniosek osoby zainteresowanej licencję zawodnika, uprawniającą do uczestnictwa w sporcie 

kwalifikowanym, przyznaje właściwy polski związek sportowy lub, z jego upoważnienia, związek sportowy 

działający w danej dyscyplinie sportu. 
2. Do wniosku o przyznanie licencji zawodnika należy dołączyć: 

1) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania określonej dyscypliny sportu wydane 

przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego; 

2) pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego, w 

przypadku osoby niepełnoletniej; 

3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje do uprawiania określonej dyscypliny sportu, wymagane na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym także regulaminów polskich związków sportowych; 

4) pisemne zobowiązanie do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów właściwego polskiego 
związku sportowego oraz międzynarodowych organizacji sportowych, w tym także do poddania się 

odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

3. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji zawodnika, która ukończyła 21 rok życia, pokrywa koszty 

wydania zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1. 

4. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje lekarzy uprawnionych do wydawania zaświadczeń 

lekarskich, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz w art. 46 ust. 2 pkt 3, a także rodzaj niezbędnych badań 
lekarskich dla osób ubiegających się o przyznanie licencji zawodnika lub trenera, uwzględniając specyfikę 

poszczególnych dyscyplin sportu. 

5. Warunki i tryb przyznawania i pozbawiania licencji zawodnika są określane w regulaminach właściwych 

polskich związków sportowych. 

6. Polski związek sportowy prowadzi ewidencję przyznanych licencji zawodnika. 

7. Polski związek sportowy może pobierać opłatę za przyznanie licencji zawodnika w wysokości 

nieprzekraczającej kosztów jej przyznania. 



Występowanie o licencję 
Zainteresowany zawodnik występując o przyznanie licencji dostarcza do macierzystego klubu 

wypełnioną Kartę ewidencyjną zawodnika wraz z dokumentami wymaganymi ustawowo. 

 

Karta ewidencyjna zawodnika powinna zawierać: 

• imię i nazwisko 

• datę urodzenia 

• uprawianą dyscyplinę (ew. kilka dyscyplin) 

• przynależność klubową 

• numer licencji (nadaje je Komisja Pływania PZP na wniosek klubu – www.kppzp.pl) 
oraz własnoręcznie podpisane: 

• zobowiązanie do przestrzegania statutu, uchwał i regulaminów 

• zgodę rodziców (opiekunów) - dla osób niepełnoletnich 

Kartę ewidencyjną zawodnika kluby otrzymają z OZP, będzie ona również ogólnodostępna na 

stronie Komisji Certyfikacji PZP (http://plywanie.info.pl). 
 

Wraz z Kartą ewidencyjną zawodnik powinien dostarczyć: 

• Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę medycyny sportowej lub lekarza 

z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (aktualne listy dostępne na 

stronie www.ptms.org.pl i w poradniach sportowych) 

• Zdjęcie legitymacyjne w formacie 45x35 mm 

 

O wydanie licencji dla zawodnika macierzysty klub zwraca się do właściwego OZP przekazując 

otrzymane od zawodnika dokumenty, co powinno być potwierdzone przez osobę przyjmującą 

materiały na Karcie ewidencyjnej zawodnika. 

 

Wydawanie licencji 
Licencje wydają osoby upoważnione przez Zarząd danego OZP, na podstawie materiałów 

dostarczonych przez kluby, po ich weryfikacji. 

Każda wydana licencja jest odnotowana na Liście wydanych licencji zawodnika pod odpowiednim 

numerem z podaniem następujących danych: imię i nazwisko zawodnika, numer licencji, klub, data 

wydania i podpis osoby odbierającej. 

Oryginały Kart ewidencyjnych zawodników wraz z załączonymi dokumentami oraz Listy wydanych 

licencji zawodnika są przechowywane w OZP do ew. kontroli. 

Kserokopie List wydanych licencji zawodnika są przekazywane do Komisji Certyfikacji PZP w celu 

utworzenia jednolitego spisu wydanych licencji. 

 



Odbiór licencji, płatności 
Licencje z OZP odbierają przedstawiciele klubów, którzy powinni potwierdzić ich odbiór z podaniem 

numeru druku na Karcie ewidencyjnej zawodnika. 

Jednocześnie przy odbiorze powinna zostać uiszczona opłata roczna (bez względu na termin 

wystąpienia) o wydanie licencji. Opłata ta ustalana jest przez Zarząd Polskiego Związku 

Pływackiego. W roku 2008 wynosi ona 15 zł (słownie: piętnaście zł). Potwierdzeniem uiszczenia 

opłaty jest naklejenie na licencji znaczka holograficznego. 

 

Wymiana licencji 
Wydanie nowego druku licencji jest konieczne w razie istotnych zmian danych na licencji, a 

zwłaszcza zmiany barw klubowych lub zmiany nazwiska.  

W razie konieczności wymiany licencji należy dostarczyć do właściwego OZP ponownie 

wypełnioną Kartę ewidencyjną zawodnika bez załączników. Należy również dołączyć 

nieaktualny druk licencji. Wymiana licencji jest bezpłatna. 

 

Przedłużanie ważności licencji 
Przedłużenie ważności licencji odbywa się przez wykupienie znaczka holograficznego na 

kolejny rok i uiszczenie stosownej opłaty. Znaczek należy wkleić na odwrotnej stronie 

licencji w wolne miejsce. W razie wyczerpania wolnych miejsc na licencji można zakleić 

najstarszy znaczek bez konieczności wyrabiania nowej licencji. 

 

Zabezpieczenie materiałowe 
W celu umożliwienia wydawania licencji i ich ewidencji Komisja Certyfikacji PZP przygotuje: 

– Karty ewidencyjne zawodnika, 

– Druki licencji (zawierające unikatowy numer), 

– Znaczki holograficzne na dany rok (ponumerowane) 

– Etui 

Ww. materiały będą dostarczane do OZP przez Komisję Certyfikacji PZP. OZP otrzymają 

odpowiednią ilość materiałów zweryfikowaną w oparciu o dane Komisji Pływania PZP. 

 

Interpretacja powyższego regulaminu należy do Komisji Certyfikacji PZP. W razie sprzeciwu z jej 

decyzją osoba zainteresowana może odwołać się do Prezydium Zarządu PZP. 

 

 

Przewodniczący Komisji Certyfikacji PZP    Prezes PZP 

/-/         /-/ 

Grzegorz Widanka       Krzysztof Usielski 


