
            Kryteria wydawania licencji instruktorskich i trenerskich Polskiego Związku Pływackiego. 

Na podstawie Uchwały Zarządu Polskiego Związku Pływackiego z dnia 20 grudnia 2013 r. 

wprowadza się następujące zasady wydawania licencji dla instruktorów i trenerów pływania.  

1. Licencje PZP wydawane będą osobom, które: 

- posiadają dokument potwierdzający uzyskanie uprawnień instruktora lub trenera wydany 

przez MSiT  przed dniem 31 grudnia 2013 r. 

- przedstawią dokument potwierdzający  uzyskanie uprawnień instruktora lub trenera wydany 

przez organizacje, które podpisały lub podpiszą porozumienie z PZP, dotyczące kształcenia kadr 

instruktorsko trenerskich w pływaniu.   

2. Szkolenie kadr instruktorsko trenerskich w pływaniu 

Warunkiem otrzymania licencji instruktora lub trenera II klasy (I i II poziom wg Polskiej Normy 

Kwalifikacyjnej) wydanej przez PZP będzie ukończenie kursu organizowanego przez 

organizację, która:  

- podpisze porozumienie ze Związkiem, 

- przeprowadzi kurs wg. programu opracowanego przez PZP.  

3. Licencje trenera klasy II, klasy I oraz klasy mistrzowskiej przyznawane będą przez PZP  

osobom, które spełnią następujące wymagania: 

I. Trener klasy II: 

• staż pracy w charakterze licencjonowanego instruktora PZP – 2 lata,   

• doszkalanie – każdy rok udział w konferencji współorganizowanej przez PZP, 

• uczestnictwo w kursie trenerskim i wypełnienie jego wymogów wg programu PZP. 

II. Trener klasy I: 

• staż pracy w charakterze licencjonowanego trenera II klasy PZP – 3 lata, 

• doszkalanie – każdy rok udział w konferencji współorganizowanej przez PZP, 

• zdanie egzaminu wg zasad ustalonych przez PZP. 

III. Trener klasy mistrzowskiej: 

• staż pracy w charakterze licencjonowanego trenera I klasy PZP – 3 lata 

• doszkalanie – każdy rok udział w konferencji współorganizowanej przez PZP 

• wyszkolenie zawodników (udział w IO, MŚ, ME, MEJ) 

• zdanie egzaminu wg zasad ustalonych przez PZP.   

4. Zarząd PZP powoła Komisję odpowiedzialną za przeprowadzanie procedury przyznawania 

licencji trenerom klasy I i mistrzowskiej. Skład Komisji oraz regulamin jej pracy zawarte zostaną 

w „Regulaminie Komisji „. Do podstawowych obowiązków Komisji należeć będzie: 

• weryfikowanie wniosków o przyznanie licencji wyższego stopnia, 

• wyznaczenie tematu egzaminacyjnej pracy pisemnej, 

• wyznaczenie terminu złożenia pracy egzaminacyjnej, 

• wyznaczenie terminu obrony pracy egzaminacyjnej, 

• ocena pracy egzaminacyjnej, 

• przeprowadzenie spotkania egzaminacyjnego. 

Komisja egzaminacyjna zatwierdza wniosek o przyznanie licencji w ciągu 30 dni od jego 

wpłynięcia do PZP. 

Obrona pracy egzaminacyjnej musi się odbyć w ciągu 60 dni od jej złożenia, podczas spotkania 

z Komisją Egzaminacyjną w siedzibie PZP. 

5. Licencje PZP wydawane będą w niżej wymienionych przedziałach czasu:                                      

 

  
Tytuł licencyjny Okres przedłużania licencji Wymagania do przedłużania licencji 

Instruktor Co rok Doszkalanie – co rok 

Trener II klasy Co rok Doszkalanie – co rok 

Trener I klasy Co rok Doszkalanie – co rok 

Trener klasy M Co rok Doszkalanie – co rok 


