
Warunki ubiegania się o prowadzenie kursów dla  Instruktora/Trenera PZP 

  
 Wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie kursu podpisuje osoba upoważniona do składania 
oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy (załącznik Nr…) 
Do wniosku o wyrażenie zgody na prowadzenie kursu dołącza się dokumenty: 
• harmonogram kursu wg jakiego będą prowadzone zajęcia (załącznik …) opracowany zgodnie z 

programem PZP 
• lista uczestników kursu (załącznik Nr…) 
• kopie zgłoszeń uczestników, w tym licencji PZP oraz  dokumentów potwierdzających zaliczenie 

części ogólnej 
• lista wykładowców (załącznik Nr…) wraz z kopiami dokumentów potwierdzających wykształcenie 

oraz staż i przygotowanie zawodowe proponowanych wykładowców wraz z pisemną zgodą tych 
osób na pracę na kursach organizowanych przez wnioskujący podmiot; 

• odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo innego rejestru właściwego dla formy organizacyjnej 
podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zgody, 

• kopie dokumentów o przyznaniu numerów NIP i REGON 
• kopię powiadomienia okręgowego związku pływackiego, na którego terenie organizowany jest 

kurs. 
  

Wszystkie kopie składanych dokumentów  
powinny zostać potwierdzone „za zgodność z oryginałem". 

  
Kursy mogą prowadzić wyłącznie osoby posiadające kierunkowe wykształcenie w zakresie tematyki 
prowadzonych zajęć lub odpowiednie przygotowanie zawodowe, zapewniające najwyższą jakość 
kształcenia. 
Zajęcia specjalistyczne z zakresu pływania na kursie Instruktora  PZP mogą prowadzić wyłącznie 
licencjonowani trenerzy PZP, w tym co najmniej jeden Trener klasy I PZP. 
Zajęcia specjalistyczne z zakresu pływania na kursie trenera  PZP mogą prowadzić wyłącznie 
licencjonowani trenerzy PZP, w tym co najmniej jeden Trener klasy mistrzowskiej PZP. 
W skład Komisji egzaminacyjnej wchodzą nie mniej niż trzy osoby w tym jako Przewodniczący 
akredytowany przedstawiciel PZP oraz inni członkowie spośród prowadzących zajęcia na kursie. 
Tematykę prac dyplomowych obejmującą zakres teorii i metodyki treningu sportowego ustalają 
wspólnie uczestnik kursu wraz z akredytowanym wykładowcą PZP i ma ona zostać dostarczona przez 
Organizatora do Związku (załącznik Nr…). 
Obiekty, na których są prowadzone kursy, muszą spełniać warunki bezpieczeństwa wynikające z 
przepisów prawa oraz uwzględniające specyfikę pływania, a także umożliwiać przeprowadzenie zajęć 
w sposób zapewniający najwyższą jakość kształcenia. 
Organizator zobowiązany jest do zebrania od uczestników kursu dokumentacji i opłat celem 
wystawienia przez PZP po egzaminie licencji instruktora/trenera. 

  

 


