
 

 

 

 

Uchwała Zarządu PZBil nr 2 z dnia 28 grudnia 2017  

dotycząca uprawnień instruktora Polskiego Związku Bilardowego  

(licencji niezbędnej do prowadzenia drużyny II i I Polskiej Ligi Bilardowej),   

licencji instruktora sportu bilardowego i trenera.  

   

1. Osoby, które posiadają licencje instruktora i zalegają z opłatami licencyjnymi za ostatnie dwa 
lata (2016-2017) mają obowiązek uregulować  zaległe składki (łącznie kwota 120,00) na 
rachunek bankowy PZBil. 
   

2. Osoby, które zalegają z opłatami za rok 2016 i 2017 mają czas na uregulowanie opłat do dnia 
 30 kwietnia 2018 roku. W przypadku braku wpłat ich licencje strąca swą ważność  z dniem  

            01 maja 2018 roku.  

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r.  
„regulującą wykonywanie niektórych zawodów” oraz regulaminem PZBil  z dnia 1 stycznia 2014 roku 
w Polskim Związku Bilardowym istnieją trzy stopnie uprawnień zawodowych:  

- licencja instruktora Polskiej Ligi Bilardowej  PZBil [1]-brak uprawnień państwowych - 
upoważnia tylko do prowadzenia drużyn I i II Polskiej Ligi Bilardowej w określonym sezonie 
sportowym,  

- licencja "instruktora sportu bilardowego" [2]- upoważnia do prowadzenia  szkolenia 
sportowego oraz prowadzenie zespołów Ekstraklasy i wszystkich niższych zespołów ligowych PZBil, 
oraz innych drużyn zgłaszanych do rozgrywek PZBil  w tym  kadr wojewódzkich.  

- licencja "trenera sportu bilardowego" [3]- prowadzenie szkolenia sportowego na wszystkich 
szczeblach i kategoriach wiekowych, oraz  praca w charakterze wykładowcy podczas kursów 
trenerskich i instruktorskich ( zgodnie z wytycznymi i programem PZBil) , prowadzenie zespołów 
Ekstraklasy i wszystkich niższych zespołów ligowych oraz kadr wojewódzkich i narodowych,  

Wszystkie osoby prowadzące działalność szkoleniową zobowiązane są w danym sezonie sportowym 
dokonać opłaty "licencji". Brak wpłat przez okres dłuższy niż dwa lata skutkuje wygaśnięciem 
uprawnień PZBil i wiąże się z obowiązkiem ponownego udziału i zaliczenia kursu.   

Osoby posiadające uprawnienia zobowiązane są jednocześnie do brania udziału w "egzaminach 
weryfikacyjnych" lub jednodniowych kursokonferencjach dotyczących zmian w systemie 
szkoleniowym, zmian w przepisach gry, regulaminach sportowych PZBil  oraz prawa w Polsce.  

[1] Wydawana jest na czaso/okres tzn. że ważna jest  tylko na  jeden sezon sportowy.  

[2] Wydawana jest dla osób posiadających legitymację instruktora sportu bilardowego – uprawnienia państwowe (bezterminowe) oraz dla osób 
które ukończyły specjalistyczny  kurs lub okresowe szkolenie kwalifikacyjne PZBil  

[3] Wydawana jest dla osób posiadających dyplom trenera  sportu bilardowego – uprawnienia państwowe (bezterminowe) oraz dla osób które 
ukończyły kurs trenerski lub ukończyły staż i otrzymały tytuł trenerski na podstawie pozytywnej weryfikacji komisji kwalifikacyjnej PZBil.    

 

 


