
Załącznik 4 do Uchwały nr 89/UZ/2019 z dnia 22.10.2019 

 

Regulamin określający zasady nadawania, przedłużania i pozbawiania licencji zawodniczej 

PZŁS 

§1 Uwagi ogólne 

1. Organem wydającym licencje zawodnicze jest Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego zwany dalej 

PZŁS lub Związkiem. 

2. Niniejszy regulamin został uchwalony na mocy Ustawy o sporcie z dn. 25.06.2010 r.  

(Dz. U. z 2010 r. nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami) oraz §7ust 17. Statutu PZŁS. 

3. Licencja jest dokumentem uprawniającym do brania udziału we współzawodnictwie organizowanym 

przez PZŁS.  

  

§2 Procedura i tryb nadawania/przedłużania licencji 

1. Za wyjątkiem sytuacji opisanych w §3 licencja zawodnicza jest nadawana na wniosek macierzystego 

klubu zawodnika, będącego członkiem PZŁS złożony za pośrednictwem elektronicznego systemu 

licencji PZŁS. 

2. Każdy Klub zobowiązany jest do dbania o to, by wszystkie dane umieszczone w systemie licencyjnym 

były zgodne ze stanem faktycznym i aktualne. 

3. Składając wniosek o nadanie licencji zawodniczej, Klub deklaruje, że ma stosowne pełnomocnictwa 

od zawodnika lub jego opiekuna prawnego.  

4. Do wniosku należy dołączyć zgodę zawodnika lub opiekuna prawnego na gromadzenie 

i przetwarzanie przez PZŁS danych osobowych, w tym numeru PESEL. 

5. Zgoda wymieniona w punkcie 4 musi być dostarczona w wersji papierowej do biura PZŁS przy 

pierwszym wyrobieniu licencji. 

6. Nadanie licencji zawodniczej jest uzależnione od wniesienia stosownej opłaty, której wysokość 

ustala Zarząd PZŁS. 

7. Nadanie licencji następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku z załącznikami 

i uiszczenia opłaty licencyjnej. 

8. Licencja jest nadawana na okres jednego sezonu tj. od dnia nadania do 30 czerwca następującego 

po dniu nadania licencji. 

9. Licencja jest nadawana w formie elektronicznej. 

10. Przedłużenie ważności licencji na kolejny sezon przebiega analogicznie do jej nadania. 



§3 Tryb uproszczony dla zawodników Masters 

1. Zawodnicy kategorii Masters niezrzeszeni w żadnym klubie mogą uzyskać licencję na podstawie 

wniosku wysłanego pocztą elektroniczną lub zwykłą do biura Związku. 

2. Wniosek musi zawierać Imię, Nazwisko i datę urodzenia. 

3. Złożenie wniosku jest jednoznaczne z podporządkowaniem się regulaminom PZŁS. 

 

§4 Odmowa nadania/przedłużenia licencji 

1. PZŁS może odmówić nadania/przedłużenia licencji w przypadku  

a. podania nieprawdziwych danych we wniosku 

b. złożenia niekompletnego wniosku 

c. nieuiszczenia wymaganej opłaty licencyjnej 

d. orzeczenia wobec Zawodnika kary dyscyplinarnej w postaci dyskwalifikacji lub okresowego 

zawieszenia licencji, jeżeli ten okres jeszcze nie upłynął 

e. odbywanie przez Zawodnika karencji w związku ze zmianą barw klubowych 

f. posiadania przez Zawodnika zaległości finansowych wobec PZŁS. 

 

§5 Pozbawienie licencji 

1. PZŁS może pozbawić Zawodnika licencji w przypadku: 

a. orzeczenia wobec Zawodnika kary dyscyplinarnej w postaci pozbawienia licencji 

 

§4 Postanowienia końcowe 

1.  Prawo interpretacji regulaminu należy do Prezydium PZŁS. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


