REGULAMIN LICENCYJNY
Polskiego Związku Orientacji Sportowej
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
1.1. Podstawami prawnymi Regulaminu Licencyjnego Polskiego Związku Orientacji Sportowej (PZOS) są:
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), w szczególności: art. 13 ust. 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1-2, art. 41 ust. 1-7, art. 87 ust. 1-2, art.
93
ust. 1-2;
- Statut Polskiego Związku Orientacji Sportowej, w szczególności: § 1 ust. 2, § 4 ust. 1,
§ 9 ust. 1, 3c, 4 i 5, § 43 ust. 9, 12c, § 58 ust. 1, § 62, § 64.
1.2. Niniejszy regulamin określa tryb i warunki uzyskiwania statusu członka Polskiego
Związku Orientacji Sportowej oraz przyznawania i pozbawiania licencji uprawniających
kluby sportowe i zawodników do udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZOS, a także licencji dla trenerów, instruktorów, sędziów sportowych,
budowniczych tras i kartografów sportowych działających w strukturach organizacyjnych PZOS.
1.3. Licencje dla klubów sportowych, sędziów sportowych, budowniczych tras, kartografów
sportowych są ważne od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego za który wniesiono
opłatę.
1.4. Licencje dla zawodników są ważne od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego, za który
wniesiono opłatę, za wyjątkiem licencji jednorazowych, które są ważne jedynie w czasie
pojedynczych zawodów jedno- lub wielodniowych, na które je wykupiono.
1.5. Licencje dla trenerów i instruktorów są przyznawane jednorazowo i zachowują ważność
przez cały czas działalności szkoleniowej trenera lub instruktora w strukturach PZOS.
1.6. Ważność licencji PZOS, za wyjątkiem licencji jednorazowych, może zostać przedłużona
na kolejny rok pod warunkiem spełnienia przez jej posiadacza wymagań wyszczególnionych w dalszej części niniejszego Regulaminu.
1.7. Posiadacz licencji ma obowiązek poinformowania PZOS o zmianie danych zawartych
w licencji (załącznik nr 11 do Regulaminu Licencyjnego PZOS).
1.8 Przetwarzanie danych osobowych w PZOS odbywa się zgodnie z ustawą z 10 maja 2018
o ochronie danych osobowych; Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Rozdział 2
Przyznawanie licencji i przedłużanie ważności licencji
2.1. Wnioski w sprawie przyznania lub przedłużenia ważności licencji wraz z wymienionymi
w nich załącznikami należy składać drogą elektroniczną na adres:
licencje@orienteering.org.pl lub licencje@zielonysport.pl (przeskanowane z podpisami
i pieczątkami), listownie lub osobiście do Biura PZOS.
2.2. wnioski licencyjne wysłane na inne adresy email będą usunięte i pozostawione bez rozpatrzenia.
2.2. PZOS może zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów wymaganych do przyznania licencji lub przedłużenia jej ważności, w szczególności poświadczających uzyskanie kwalifikacji zawodowych, orzeczeń lekarskich, ubezpieczeń, itd.

2.3. Decyzje o przyznaniu licencji lub przedłużeniu jej ważności lub o odmowie przyznania
licencji lub przedłużenia jej ważności oraz o pozbawieniu licencji podejmuje w imieniu
PZOS podejmuje osoba upoważniona przez Zarząd PZOS.
2.4. Potwierdzeniem przyznania licencji PZOS lub przedłużenia jej ważności jest umieszczenie
wnioskodawcy w wykazie licencji PZOS publikowanym na stronie internetowej PZOS i aktualizowanym do 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia kompletnego wniosku licencyjnego
lub kompletnego do przedłużenia jej ważności.
2.5. Za przyznanie licencji lub przedłużenie ważności licencji PZOS pobiera opłaty zgodnie z
obowiązującym na dany rok Regulaminem Finansowym PZOS
Rozdział 3
Członkostwo w PZOS i licencja PZOS dla klubu sportowego
3.1. Uzyskanie statusu członka zwyczajnego lub nadzwyczajnego PZOS uprawnia klub sportowy do otrzymania licencji PZOS dla klubu sportowego
3.2. Warunkiem uzyskania przez klub sportowy statusu członka zwyczajnego lub nadzwyczajnego
PZOS i otrzymania licencji PZOS dla klubu sportowego jest:
a. członkostwo klubu we właściwym terytorialnie wojewódzkim związku orientacji sportowej, jeśli taki związek istnieje;
b. przesłanie do Biura PZOS wniosku (załącznik nr 1 do Regulaminu Licencyjnego
PZOS) wraz z wymienionymi w nim załącznikami;
c. dokonanie wpłaty rocznej składki członkowskiej w wysokości zgodnej z obowiązującym na dany rok Regulaminem Finansowym PZOS.
3.3. Warunkiem przedłużenia ważności licencji PZOS dla klubu sportowego jest przesłanie do
Biura PZOS zaktualizowanej karty informacyjnej klubu sportowego (załącznik nr 2 do Regulaminu Licencyjnego PZOS) oraz wniosku o przedłużenie ważności licencji dla członków klubu sportowego (załącznik nr 3 do Regulaminu Licencyjnego PZOS) i dokonanie
wpłaty rocznej składki członkowskiej w wysokości zgodnej z obowiązującym na dany rok
Regulaminem Finansowym PZOS.
Rozdział 4
Licencja PZOS dla zawodnika
4.1. Zawodnikiem uprawnionym do posiadania licencji PZOS dla zawodnika jest osoba uprawiająca co najmniej jedną dyscyplinę Orientacji Sportowej i uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZOS zrzeszona lub niezrzeszona w klubie
sportowym będącym członkiem zwyczajnym lub nadzwyczajnym PZOS.
4.2. Zawodnik może ubiegać się o licencję:
a. zachowującą ważność od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego;
b. jednorazową - wydawaną na pojedyncze zawody jedno- lub wielodniowe.
4.3. Warunkiem przyznania licencji PZOS dla zawodnika jest przesłanie do Biura PZOS wniosku o przyznanie licencji (załącznik nr 4 lub 5 oraz w razie potrzeby załącznik nr 11 do
Regulaminu Licencyjnego PZOS) oraz wniesienie opłaty licencyjnej zgodnie z obowiązującym na dany rok Regulaminem Finansowym PZOS.
4.4. Warunkiem przedłużenia ważności licencji PZOS dla zawodnika na kolejny rok jest przesłanie do Biura PZOS wniosku o przedłużenie ważności licencji PZOS na kolejny rok (załącznik nr 3 lub 10 do Regulaminu Licencyjnego PZOS) oraz wniesienie opłaty licencyjnej
zgodnie z obowiązującym na dany rok Regulaminem Finansowym PZOS.
4.5. Zawodnik niezrzeszony w klubie sportowym będącym członkiem zwyczajnym lub nadzwyczajnym PZOS składa wniosek bezpośrednio do Biura PZOS.
4.6. Zawodnik zrzeszony w klubie sportowym będącym członkiem zwyczajnym lub nadzwyczajnym PZOS składa wniosek o przyznanie lub przedłużenie ważności licencji za pośrednictwem macierzystego klubu.

4.7. Zawodnik posiadający zgodne z kryteriami Międzynarodowej Federacji Orientacji Sportowej (IOF) zaświadczenie lekarskie stwierdzające trwałą niepełnosprawność, która znacznie ogranicza jego możliwości ruchowe (załącznik nr 12a lub 12b), może ubiegać się o licencję PZOS dla zawodnika uprawniającą do udziału we współzawodnictwie sportowym
w orientacji precyzyjnej w kategorii Para. Zaświadczenie lekarskie dla zawodnika kategorii
Para jest ważne nie dłużej niż 3 lata od roku jego wydania, po czym należy je złożyć
ponownie.
4.8. Zawodnicy, między którymi zachodzi pokrewieństwo, mogą otrzymać licencję rodzinną,
jeśli spełniają następujące warunki:
a. stanowią rodzinę składającą się z:
dwojga rodziców i przynajmniej jednego dziecka,
jednego z rodziców i przynajmniej dwojga dzieci;
b. nie więcej niż 2 osoby ubiegające się o wspólną licencję mają ukończone lub ukończą
18 lat w roku, na który ma zostać przyznana licencja lub ma zostać przedłużona jej
ważność;
c. wszystkie osoby ubiegające się o wspólną licencję są zrzeszone w tym samym klubie
sportowym będącym członkiem zwyczajnym lub nadzwyczajnym PZOS lub wszystkie
są niezrzeszone.
Rozdział 5
Licencje PZOS dla trenerów i instruktorów
5.1. Trenerem lub instruktorem uprawnionym do posiadania licencji trenera PZOS jest osoba
posiadająca uprawnienia nadane zgodnie z Rozdziałem 8 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010
r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857).
5.2. Warunkiem przyznania licencji PZOS dla trenera lub instruktora jest przesłanie do Biura
PZOS wniosku o przyznanie licencji (załącznik nr 7 do Regulaminu Licencyjnego PZOS)
i kopii dokumentu potwierdzającego nadanie uprawnień trenera lub instruktora oraz wniesienie opłaty licencyjnej zgodnie z obowiązującym na dany rok Regulaminem Finansowym
PZOS.
5.3. Trener lub instruktor przewidziany do pełnienia funkcji trenera Kadry Narodowej lub trenera w wojewódzkim związku sportowym będącym członkiem PZOS składa wniosek
o przyznanie licencji bezpośrednio do Biura PZOS.
5.4. Trener lub instruktor działający w klubie sportowym będącym członkiem zwyczajnym lub
nadzwyczajnym PZOS składa wniosek o przyznanie licencji za pośrednictwem macierzystego klubu.
Rozdział 6

Licencje PZOS dla sędziów sportowych, budowniczych tras
i kartografów sportowych i obsługi SI
6.1. Uprawnienia niezbędne do uzyskania licencji PZOS dla sędziów sportowych, budowniczych tras i kartografów sportowych określają odrębne przepisy PZOS.
6.2. Warunkiem przyznania licencji PZOS jest:
a. dla sędziego sportowego - przesłanie do Biura PZOS wniosku o przyznanie licencji
(załącznik nr 8 do Regulaminu Licencyjnego PZOS) i kopii dokumentu potwierdzającego nadanie uprawnień sędziego sportowego PZOS oraz wniesienie opłaty licencyjnej zgodnie z obowiązującym na dany rok Regulaminem Finansowym PZOS;
b. dla budowniczego tras lub kartografa sportowego - przesłanie do Biura PZOS wniosku o przyznanie licencji (załącznik nr 9 do Regulaminu Licencyjnego PZOS) i kopii
dokumentu potwierdzającego nadanie uprawnień budowniczego tras lub kartografa
sportowego PZOS oraz wniesienie opłaty licencyjnej zgodnie z obowiązującym na
dany rok Regulaminem Finansowym PZOS.

c. dla obsługi SI - przesłanie do Biura PZOS wniosku o przyznanie licencji (załącznik nr
13 do Regulaminu Licencyjnego PZOS) oraz wniesienie opłaty licencyjnej zgodnie z
obowiązującym na dany rok Regulaminem Finansowym PZOS.
6.3. Warunkiem przedłużenia ważności licencji PZOS dla sędziego sportowego, budowniczego tras lub kartografa sportowego na kolejny rok jest przesłanie do Biura PZOS wniosku o przedłużenie licencji PZOS dla sędziego sportowego na kolejny rok (załącznik nr 3
lub 10 Regulaminu Licencyjnego PZOS) oraz wniesienie opłaty licencyjnej zgodnie z obowiązującym na dany rok Regulaminem Finansowym PZOS. Warunkiem przedłużenia
ważności licencji PZOS dla obsługi SI jest wniesienie opłaty licencyjnej zgodnie z obowiązującym na dany rok Regulaminem Finansowym PZOS.
6.4. Sędzia sportowy, budowniczy tras lub kartograf sportowy składa wniosek o przyznanie lub
przedłużenie ważności licencji bezpośrednio do Biura PZOS lub za pośrednictwem macierzystego klubu sportowego będącego członkiem PZOS.
Obsługa SI składa wniosek o przyznanie licencji bezpośrednio do Biura PZOS.
Rozdział 7
Odmowa przyznania licencji, pozbawianie licencji, zasady składania odwołań
7.1. PZOS odmawia przyznania licencji lub przedłużenia ważności licencji w przypadku:
a. niespełnienia przez wnioskodawcę wymagań dotyczących licencji, o którą się ubiega,
wyszczególnionych w rozdziałach 4-10 niniejszego Regulaminu;
b. nałożenia na wnioskodawcę przez PZOS lub inny polski związek sportowy lub międzynarodowy związek sportowy kary dożywotniej dyskwalifikacji lub kary czasowej
dyskwalifikacji obowiązującej w dniu składania wniosku o przedłużenie licencji.
7.3. PZOS może odmówić przyznania licencji lub przedłużenia jej ważności w przypadku odmowy przez wnioskodawcę przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów wymaganych do przyznania licencji lub przedłużenia jej ważności, w szczególności poświadczających uzyskanie kwalifikacji zawodowych, orzeczeń lekarskich, ubezpieczeń itd.
7.4. W przypadku odmowy przyznania licencji lub odmowy przedłużenia jej ważności PZOS
w czasie do 5 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji powiadamia wnioskodawcę listownie
lub za pomocą poczty elektronicznej podając powód odmowy. PZOS nie powiadamia
wnioskodawcy, jeżeli powodem odmowy przyznania licencji lub odmowy jej przedłużenia
jest niewniesienie przez niego opłaty zgodnie z obowiązującym na dany rok Regulaminem
Finansowym PZOS.
7.5. Zarząd PZOS może pozbawić licencji klub sportowy lub zawodnika lub trenera lub instruktora lub sędziego sportowego lub budowniczego tras lub kartografa sportowego w przypadku:
a. podjęcia uchwały o ustaniu członkowstwa klubu sportowego w PZOS zgodnie ze Statutem PZOS;
b. złożenia nieprawdziwych oświadczeń;
c. nieprzestrzegania przez klub sportowy lub zawodnika regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej;
d. naruszenia przez klub sportowy lub zawodnika lub zasad fair play;
e. odmowy przez zawodnika uczestniczenia w reprezentacji Polski;
f. naruszenia przez zawodnika przepisów antydopingowych;
g. braku udziału we współzawodnictwie sportowym w orientacji sportowej przez klub
sportowy lub zawodnika przez 2 kolejne lata
h. braku aktywności w orientacji sportowej przez trenera lub instruktora lub sędziego
sportowego lub budowniczego tras lub kartografa sportowego przez 5 kolejnych lat;
i. zaniedbania obowiązków lub nieprzestrzegania przez sędziego sportowego przepisów sędziowskich;
j. popełniania przez budowniczego tras rażących błędów w budowie tras lub nieprzestrzegania obowiązujących przepisów sportowych;

k. popełniania przez kartografa sportowego rażących błędów lub nieprzestrzegania obowiązujących norm dotyczących opracowania map.
7.6. Jeżeli powód pozbawienia licencji PZOS wymieniony w punkcie
7.5 jest również podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, to decyzja o pozbawieniu licencji może być wydana po zakończeniu tego postępowania.
7.7. Przed podjęciem decyzji dotyczącej przypadków opisanych w punkcie 7.5.i wymagane
jest uzyskanie opinii Głównego Kolegium Sędziowskiego PZOS.
7.8. Przed podjęciem decyzji dotyczącej przypadków opisanych w punkcie 3.5.j wymagane
jest uzyskanie opinii od 3 licencjonowanych budowniczych tras, posiadających licencję
PZOS przynajmniej od 5 lat.
7.9. Przed podjęciem decyzji dotyczącej przypadków opisanych w punkcie 3.5.k wymagane
jest uzyskanie opinii od 3 licencjonowanych kartografów sportowych, posiadających licencję PZOS przynajmniej od 5 lat.
7.10. Pozbawienie licencji klubu sportowego lub zawodnika lub trenera lub instruktora lub sędziego sportowego lub budowniczego tras lub kartografa sportowego wymaga pisemnego uzasadnienia.
7.11. Klub sportowy lub zawodnik lub trener lub instruktor lub sędzia sportowy lub budowniczy
tras lub kartograf sportowy pozbawiony licencji PZOS może ponownie ubiegać się o jej
przyznanie.
7.12. Od decyzji przysługuje odwołanie do Zarządu PZOS.
7.14. Na decyzję Zarządu PZOS przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego właściwego dla siedziby PZOS.
Rozdział 8
Ewidencja licencji
8.1. Biuro PZOS prowadzi ewidencję decyzji o przyznaniu, odmowie przyznania i pozbawieniu licencji PZOS.
8.2. Ewidencja, o której mowa w punkcie 8.1, prowadzona jest w postaci elektronicznej.
8.3. W przypadku decyzji o odmowie przyznania lub pozbawienia licencji Biuro PZOS przechowuje kopie powiadomień o powodach decyzji.
8.4. Biuro PZOS prowadzi na stronie internetowej PZOS rejestr przyznanych licencji PZOS
oraz licencji PZOS, których ważność została przedłużona.
8.5. Biuro PZOS informuje drogą elektroniczną w terminie do 5 dni roboczych od dnia przyznania licencji lub przedłużenia jej ważności właściwy dla zainteresowanych wojewódzki
związek sportowy będący członkiem PZOS.
8.6. Biuro PZOS aktualizuje dane zawarte w licencjach na podstawie informacji przesłanych
przez posiadaczy licencji oraz prowadzi ewidencję tych zmian.
Rozdział 9
Przepisy porządkowe i końcowe
9.1. Traci moc Regulamin Licencyjny PZOS z dnia 11 lipca 2013 r. z późniejszymi zmianami.
9.2. Licencje PZOS wydane przed wejściem w życie niniejszego regulaminu pozostają
w mocy. Ważność tych licencji na kolejny rok należy przedłużyć zgodnie z przepisami
niniejszego regulaminu.
9.3. Biuro PZOS może w prowadzonych rejestrach nadać nowe numery licencjom PZOS przyznanym przed wejściem w życie niniejszego regulaminu.
9.4. Do 31 stycznia 2019 r. można składać wnioski o licencje PZOS lub wnioski o przedłużenie
ważności licencji PZOS zarówno na zasadach obowiązujących w Regulaminie Licencyjnym PZOS z dnia 11 lutego 2013 r.,
9.5. Wyłączne prawo interpretacji Regulaminu Licencyjnego PZOS przysługuje Zarządowi
PZOS.
9.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Warszawa, 9 lutego 2020 r.
Prezes PZOS
/-/ Krzysztof Urbaniak
Załączniki:
1. Wniosek o przyznanie licencji PZOS dla klubu sportowego.
2. Karta informacyjna klubu sportowego.
3. Wniosek o przedłużenie ważności licencji PZOS dla członków klubu sportowego.
4. Wniosek o przyznanie licencji PZOS dla zawodnika.
5. Wniosek o przyznanie jednorazowej licencji PZOS dla zawodnika.
6. Wniosek o przyznanie licencji rodzinnej PZOS dla zawodników.
7. Wniosek o przyznanie licencji PZOS dla trenera lub instruktora.
8. Wniosek o przyznanie licencji PZOS dla sędziego sportowego.
9. Wniosek o przyznanie licencji PZOS dla budowniczego tras lub kartografa.
10. Wniosek o przedłużenie ważności licencji PZOS dla osób niezrzeszonych w klubach
sportowych.
11. Informacja o zmianie danych zawartych w licencji PZOS.
12. Orzeczenie lekarskie stwierdzające trwałą niepełnosprawność, która znacznie ogranicza
możliwości ruchowe zawodnika (wersja polska – 12a, wersja angielska – 12b).
13. Wniosek o przyznanie licencji PZOS dla obsługi SPORTident.

