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Regulamin Polskiego Związku Biathlonu dotyczący warunków i trybu przyznawania i 
pozbawiania licencji uprawniających kluby sportowe i zawodników do udziału we 

współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie sportu biathlon oraz warunków i trybu 
przyznawania i pozbawiania licencji trenerów i sędziów biathlonu. 

 
Rozdział I 

Przepisy ogólne 
 

§ 1 
Na podstawie r o z d z i a ł u  I I ,  p a r .  8 ,  p k t  3  p p k t  8 )  S t a t u t u  P Z B i a t h .  wprowadza 

się niniejszy regulamin określający zasady i tryb przyznawania oraz pozbawiania licencji, 
uprawniającej kluby i zawodników do udziału we współzawodnictwie sportowym prowadzonym 

przez Polski Związek Biathlonu, a także warunki i tryb przyznawania i pozbawiania licencji 
trenerów i sędziów biathlonu. 

 
§ 2 

Przepisy niniejsze mają zastosowanie do zawodników i klubów sportowych w rozumieniu ustawy 
o sporcie, w tym także uczniowskich klubów sportowych (UKS), zwanych dalej „klubami 
sportowymi”, biorących udział lub mających zamiar brać udział we współzawodnictwie 
sportowym prowadzonym przez Polski Związek Biathlonu, a także do trenerów i sędziów 
biathlonu chcących uzyskać potwierdzenie kwalifikacji w Polskim Związku Biathlonu. 
 

§ 3 
Uczestnictwo i prowadzenie szkolenia w sporcie kwalifikowanym w dyscyplinie biathlonu wymaga 
posiadania licencji. 

 
§ 4 

Polski Związek Biathlonu przyznaje licencje uprawniające do prowadzenia szkoleń oraz do 
uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym w dyscyplinie biathlonu, na pisemny wniosek złożony 
przez zainteresowany klub lub zawodnika lub osoby ubiegającej się o przyznanie licencji trenera 
lub sędziego biathlonu, które zostały określone w szczegółowych regulaminach przyznawania 
poszczególnych licencji. 

 
 

Rozdział II 
Tryb postępowania w sprawie przyznawania i odmowy przyznania 

licencji 
 

§ 5 
1.  Organem uprawnionym do wydawania orzeczeń o przyznaniu bądź odmowie przyznania 
licencji jest Zarząd PZBiath. 
2. Licencje są przyznawane bezterminowo. 
3. Za przyznanie licencji Polski Związek Biathlonu pobiera opłatę nieprzekraczającą kosztów jej 
wydania. Wysokość opłat licencyjnych ustala Zarząd PZBiath stosowną uchwałą. 
4. Ewidencję wydanych licencji wraz ze stosowną dokumentacją prowadzi – Biuro PZBiath.
 

 

 

 

 

 



2  

§ 6 
1. Orzeczenia o przyznaniu licencji stają się skuteczne z chwilą uiszczenia opłaty, o której mowa 
w § 5 ust. 3. Brak uiszczenia opłaty w terminie 14 dni od przyznania licencji powoduje wygaśnięcie 
licencji. 
2. Orzeczenia odmawiające przyznania licencji wymagają pisemnego uzasadnienia i przysługuje 
od nich wnioskodawcy prawo odwołania do wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

 
 

Rozdział III 
Licencje klubowe 

 
§ 7 

1.  Klub sportowy, który ubiega się o licencję Polskiego Związku Biathlonu, do wniosku, który jest 
ściśle określony w szczegółowym regulaminie przyznawania licencji klubowych o przyznanie 
licencji powinien dołączyć: 
a) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru albo z ewidencji właściwych dla 
formy organizacyjnej danego klubu sportowego, 
b) kserokopię statutu klubu lub umowy spółki, w przypadku klubu sportowego działającego, jako 
osoba prawna, 
c) pisemne zobowiązanie klubu sportowego do przestrzegania postanowień statutu, 
regulaminów i uchwał Zarządu Polskiego Związku Biathlonu oraz przepisów IBU, 
d) kserokopię uprawnień instruktora / trenera 
biathlonu, prowadzącego zajęcia sportowe w klubie; 
e) dysponowanie przez klub odpowiednią bazą szkoleniową umożliwiającą prowadzenie zajęć, 
f) kserokopię ubezpieczenia osób uczestniczących w systemie szkolenia sportowego  
i współzawodnictwa sportowego. 
2. Zarząd PZBiath jest uprawniony do żądania przedstawienia przed podjęciem decyzji 
dokumentów w zakresie spełniania warunków, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

 
§ 8 

Zarząd PZBiath. może pozbawić licencji klub sportowy w przypadku: 
a) nieprzestrzegania przez klub postanowień statutu, regulaminów i uchwał Zarządu Polskiego 
Związku Biathlonu oraz przepisów IBU, 
b) jeśli przez okres kolejno po sobie następujących trzech lat klub sportowy lub żaden  
z zawodników zrzeszonych w tym klubie nie bierze udziału we współzawodnictwie sportowym, 
c) zamieszczenia we wniosku o przyznanie licencji nieprawdziwych danych. 
 
 
 

Rozdział IV 
Licencje zawodnicze 

 
§ 9 

Zawodnik może uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie biathlonu chwilą 
uzyskania licencji zawodniczej. 

 
§ 10 

1. Wniosek o nadanie licencji zawodniczej od kategorii juniora młodszego i juniorki młodszej 
powinien obejmować: 

a) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania biathlonu wydane przez 
lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo–lekarskiego. 

b) poświadczenie przeszkolenia z zasad bezpiecznego posługiwania się bronią sportową, 
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przepisów dotyczących jej posiadania i przechowywania oraz regulaminów strzelań w biathlonie. 

c) pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego  

w przypadku osoby niepełnoletniej, 
d) dokumenty potwierdzające kwalifikacje do uprawiania biathlonu wymagane przez przepisy 
PZBiath., 
e) pisemne zobowiązanie do przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał 
Zarządu 
Polskiego Związku Biathlonu oraz przepisów IBU. 
2. Wniosek o nadanie licencji zawodniczej dla kategorii wiekowych młodzik młodszy, 
młodziczka młodsza, młodzik, młodziczka powinien obejmować: 

a) oświadczenie klubu o braku przeciwwskazań do uprawiania biathlonu; 

b) poświadczenie przeszkolenia z zasad bezpiecznego posługiwania się bronią sportową, 
przepisów dotyczących jej posiadania i przechowywania oraz regulaminów strzelań w biathlonie, 

c) pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego w 
przypadku osoby niepełnoletniej, 
d) dokumenty potwierdzające kwalifikacje do uprawiania biathlonu wymagane przez przepisy 

PZBiath., 
e) pisemne zobowiązanie do przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał 
Zarządu 
Polskiego Związku Biathlonu oraz przepisów IBU. 
 

§ 11 
Zarząd PZBiath może pozbawić licencji zawodnika w przypadku: 
a) nieprzestrzegania przez zawodnika postanowień statutu, regulaminów i uchwał Zarządu 
Polskiego Związku Biathlonu oraz przepisów IBU, 
b) ukarania karą dyskwalifikacji przez komisję dyscyplinarną za czyny określone w regulaminie 
dyscyplinarnym, 
c) zamieszczenia we wniosku o przyznanie licencji nieprawdziwych danych, 
d) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. 
 

 
Rozdział V 

Licencje 
trenerskie 

 
§ 12 

Zajęcia w zakresie dyscypliny biathlonu mogą prowadzić wyłącznie trenerzy i instruktorzy  
w po otrzymaniu licencji trenera PZBiath. 

 
§ 13 

1.Licencja trenerska nadawana jest lub przedłużana na pisemny wniosek zainteresowanej osoby 
przez Zarząd PZBiath po stwierdzeniu, że wnioskodawca spełnia wymagania określone  
w szczegółowym regulaminie PZBiath. przyznawania i pozbawiania licencji trenera w biathlonie. 
2.Do wniosku o przyznanie licencji trenera należy dołączyć: 
a) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni 
praw publicznych, 
b) dokumenty stwierdzające posiadanie kwalifikacji, wymagane przez PZBiath, 
c) zaświadczenie lekarskie o zdolności wykonywania obowiązków trenera. Koszty wydania tego 
zaświadczenia pokrywa wnioskodawca, 
d) pisemne zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniach mających na celu podnoszenie 
kwalifikacji trenerskich, organizowanych przez PZBiath, 
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e) pisemne zobowiązanie do przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Zarządu 
Polskiego Związku Biathlonu oraz przepisów IBU. 
 

§ 14 
Zarząd PZBiath może pozbawić licencji trenera w przypadkach: 
a) nieprzestrzegania przez trenera postanowień statutu, regulaminów i uchwał Zarządu Polskiego 

Związku Biathlonu oraz przepisów IBU, 
b) ukarania karą dyskwalifikacji przez komisję dyscyplinarną za czyny określone w regulaminie 
dyscyplinarnym, 

c) zamieszczenia we wniosku o przyznanie licencji nieprawdziwych danych, 
d) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. 
 
 

Rozdział VI 

Licencje sędziowskie 

§ 15 
Sędzią sportowym w dyscyplinie sportu biathlon może być osoba, która posiada licencję sędziego 
przyznaną przez Zarząd PZBiath. 

 
§ 16 

1. Licencja sędziego nadawana jest przez Zarząd PZBiath na pisemny wniosek osoby 
zainteresowanej. 
2. Do wniosku o przyznanie licencji sędziego należy dołączyć: 
a) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni 
praw publicznych, 
b) dokumenty stwierdzające posiadanie kwalifikacji, wymagane przez PZBiath, 
c) pisemne zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniach mających na celu podnoszenie kwalifikacji 
sędziowskich, organizowanych przez PZBiath, 
d) pisemne zobowiązanie do przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Zarządu 
Polskiego Związku Biathlonu oraz przepisów IBU. 

 
§ 17 

Zarząd PZBiath może pozbawić licencji sędziego w przypadkach: 
a) nieprzestrzegania przez sędziego postanowień statutu, regulaminów i uchwał Zarządu 

Polskiego Związku Biathlonu oraz przepisów IBU, 
b) ukarania karą dyskwalifikacji przez komisję dyscyplinarną za czyny określone w regulaminie 
dyscyplinarnym, 
c) zamieszczenia we wniosku o przyznanie licencji nieprawdziwych danych, 
d) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. 
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Rozdział VII 
Postanowienia 

końcowe 
 

§ 18 
Jeżeli przez okres kolejno po sobie następujących trzech lat zawodnik posiadający licencję nie 
bierze udziału we współzawodnictwie sportowym, Zarząd PZBiath. może podjąć uchwałę  
o wygaszeniu licencji tego zawodnika. 

 
§ 19 

1. Licencja zawodnicza, trenerska i sędziowska zawiera: 
a) Imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zawodnika, trenera, sędziego. 
b) Nr licencji. 
c) Określenie dyscypliny biathlonu, na którą uprawnienie zostało przyznane. 
d) Datę przyznania licencji. 

2. Licencja musi być dla swojej ważności opatrzona zdjęciem i podpisem osoby, której została 
wydana, pieczęcią PZBiath oraz podpisem osoby upoważnionej przez Zarząd Związku. 
3. Zarząd Polskiego Związku Biathlonu określa wzór licencji. 
 

§ 20 
W przypadkach utraty (zagubienia) licencji, osoby zainteresowane występują z wnioskiem o 
wydanie duplikatu danej licencji. Koszty wydania duplikatu ponosi wnioskodawca. 
 

§ 21 
Regulamin niniejszy został zatwierdzony w dniu 29-09-2014 Uchwałą Zarządu PZBiath.
 


