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W myśl obowiązującej Ustawy „Trenerem sportu” w sportach, w których działają polskie związki 
sportowe, może być osoba, która: 
 
1) ukończyła 18 lat; 
2) posiada co najmniej wykształcenie średnie; 
3) posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera  lub 
instruktora sportu; 
4) nie była karana za przestępstwa, o których mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX, 
XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. -
 Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.39).” i które pozytywnie zdadzą egzamin 
zawodowy PZPS.  
 
 
Od dnia 01.01.2014 r. Polski Związek Bilardowy działając na mocy Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 
r.  „O zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów”  Dz.U. 2013 poz. 829 z 
dnia 23 lipca 2013 r. wprowadził do realizacji nowy system kształcenia trenerów.   Umożliwia on 
zdobycie państwowych uprawnień (m.in. dyplomu trenerskiego), czyli wymaganego w w/w ustawie 
potwierdzenia umiejętności do wykonywania trenera sportu - bilard1  Lista osób, które spełniły 
warunki zawarte w ustawie znajduje się na: http://www.bilard-sport.pl/sed_ins.php  
 
 
 
Dopuszcza się dwa sposoby zdobycia tytułu zawodowego Trenera Sportu - Bilard: 
 
- WERYFIKACJA KWALIFIKACYJNA   
- EGZAMIN ZAWODOWY  
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Weryfikacja 
 
 Warunkiem koniecznym przystąpienia do weryfikacji jest: 
-  posiadanie przez  okres minimum 2 lat, uprawnień instruktorskich (legitymacji instruktorskiej) i 
pozytywna ocena działalności szkoleniowej potwierdzona sukcesami sportowymi wychowanków,    
- lub posiadanie przez z okres 1 roku  uprawnień instruktorskich i wybitne sukcesy w działalności 
szkoleniowej, medale MP, ME, MŚ albo powołanie na stanowisko trenera co najmniej kadry 
wojewódzkiej młodzika przez Okręgowe Związki Sportowe  
- lub wykonanie zaliczeniowej pracy dyplomowej w określonej formie, którą ustala i ocenia  
powołana przez Zarząd,  komisja weryfikacyjna PZBil.  
- wniesienie opłaty weryfikacyjnej 600,00 zł  
 
Wszystkie tytuły uzyskane przed 23 sierpnia 2013 r., a także tytuły uzyskane po zakończeniu 
kursów, które rozpoczęły się przed tą datą, są honorowane przez PZBil: 
- trener kl. II, I i M 
- trenerów uzyskane poza granicami kraju wydane przez EPBF i WPA i WCBS i EEBC /EBC/ 
- instruktora sportu bilardowego  
- instruktora rekreacji w dyscyplinie bilard    
- opiekunów szkolnych sekcji bilardowych PZBil 
- instruktorów PZBil - certyfikaty 
 
 
Egzamin 
 
I etap – zgłoszenie                                                  
II etap - test pisemny 
III etap - prezentacja przygotowanej pracy 

.  
Kandydaci na trenerów sportu  przyjeżdżają na egzamin  z przygotowana wcześniej pracą zaliczeniową. 
Warunkiem zdania egzaminu  jest przedstawienie pracy własnej lub zespołowej (zgoda pisemna 
członków zespołu), która w sposób szczegółowy wyjaśnia wszystkie elementy treningu związanego z nauką 
i techniką wybranego elementu gry 1 na podstawie przygotowanego cyklu treningowego. Przekaże 
praktyczną wiedzę i sposoby jej wykorzystania podczas treningów. Temat i sposób przedstawienia pracy na 
egzaminie jest ustalany i konsultowany z przydzielonym przez PZBil promotorem. Promotor przydzielany 
jest po dokonaniu opłaty egzaminacyjnej. Egzamin może zawierać cześć praktyczna i teoretyczną. Pracą 
może być  np.: prezentacja multimedialna, film lub praca w programie Power Point lub praca pisemna w 
opracowaniu metodologicznym w formie klasycznej papierowej lub elektronicznej.  

Kryteria oceny pracy: 

 zostaną podane po przedstawieniu przez kursanta propozycji tematu pracy, sposobu i terminu jej realizacji.   

 

Czas trwania egzaminu:  max.  2 godziny 

                      

                                                           
1 Przykładowy temat pracy „Uderzenie otwierające grę - rozbicie w odmianie gry  9-bil.” (praca zawiera m.in.: rodzaje i klasyfikacje 

rozbić, technikę rozbicia, założenia taktyki gry, błędy rozbicia, błędy treningowe i ich skutki, założenia treningowe,  sposoby oceny 
skuteczności podczas meczu, sprawdziany i testy treningowe, dobór sprzętu, literatura, archiwalne materiały video, itd. itp.)  

 



 

Dokumenty jaki należy przedłożyć  
 
- wypełniony druk  weryfikacji 
- opłata weryfikacyjna w wysokości  600,00 zł  (bezzwrotna) dokonać  jej należy  na konto PZBil,  
- kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej, lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej (potwierdzone 
za zgodność z oryginałem).  
- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego o niekaralności,  
  lub oświadczenie o niekaralności od osób, które złożą zaświadczenie o zatrudnieniu w szkole jako 
nauczyciel albo przedłożą  dyplom trenerski z innej dyscypliny sportu.   
- kserokopia dowodu osobistego lub inny dokument potwierdzający obywatelstwo polskie. 
- 2 zdjęcia  tzw. do dyplomy wymiarach: 4 cm na 6 cm 
- kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagania kwalifikacyjne, (potwierdzona za zgodność z 
oryginałem),  legitymacja instruktorska - bilard, dyplom, certyfikat,  zaświadczenie,  ukończonych w latach 
1997-2017 kursów i szkoleń:  
- oświadczenie o zbyciu praw autorskich z materiału egzaminacyjnego  na rzecz PZBil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


