
Załącznik nr 1  

Osoby które, chcą uzyskać  LEGITYMACJĘ INSTRUKTORA SPORTU – w dyscyplinie bilard 

muszą spełniać następujące warunki zawarte w Ustawie: 

 

„Instruktorem sportu w dyscyplinach, w których działają polskie związki sportowe, może być osoba, która: 

 ukończyła 18 lat; 

 posiada co najmniej wykształcenie średnie; 

 posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub 

instruktora sportu; 

 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 1997 r. – 

Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 39).” 

oraz uzyskają pozytywną weryfikację PZBil  

lub ukończy kurs instruktorski 

lub przystąpi do egzaminu kwalifikacyjnego, zda go z wynikiem pozytywnym.  

 
GRUPA REKRUTACYJNA nr 1 – „WERYFIKACJA  UPROSZCZONA - teoretycy” -  ukończone kursy   i szkolenia PZBil     

Wymagane dokumenty:  
- 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                        
  lub przedłożą dyplom trenerski lub legitymacje instruktorską z innej dyscypliny sportu.   
- kserokopia dowodu osobistego lub inny dokument potwierdzający obywatelstwo polskie. 
- 2 zdjęcia  o wymiarach: 3,5 cm na 4,5 cm 
- zgoda RODO w oryginale   
- kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagania kwalifikacyjne, (potwierdzona za zgodność z oryginałem),              
tj. dyplom, certyfikat, legitymacja, zaświadczenie,  ukończonych  kursów i szkoleń:  
- przedłoży opis swojej dotychczasowej działalności szkoleniowej, lub zawodniczej, lub przedstawi referencje 
wystawione przez Klub Sportowy lub inne stowarzyszenie czy instytucję państwową.      
 
Dotyczy to w szczególności osób, które ukończyły  kursy i szkolenia:  

a) Instruktorów  I PLB  lub  II PLB,  którzy  prowadzą drużyny ligowe przez co najmniej 2 lata (sezony). 

b) Kursy opiekunów szkolnych sekcji bilardowych (UKS), 

c) Szkolenia dla licencjonowanych instruktorów PZBil, którzy mają aktualne uprawnienia oraz opłacone licencje 

przez minimum ostatnie 2 lata (sezony). 

d) Instruktorów rekreacji ruchowej – bilard  

e) Instruktorów sportu osób niepełnosprawnych – bilard 

f) Ukończone kursy i szkolenia organizowane przez interdyscyplinarne ośrodki szkolenia kadr sportowych. 

g) Uprawnienia nabyte za granicą ale nie posiadające krajowej nostryfikacji  lub wydane przez międzynarodowe 

federacje bilardowe:  WPBA, EPBF, EBC. 
 

Uprawnienia instruktora i legitymację instruktorską mogą otrzymać także osoby które: 
  

h) posiadają udokumentowany dorobek w pracy szkoleniowej przez okres minimum 3 lat, np. w szkole lub 

klubie a ich wychowankowie uzyskali wysokie lokaty w systemie współzawodnictwa sportowego PZBil, np. 

medale MMM, MP, ME, MŚ inne zawody systemu współzawodnictwa PZBil lub Rankingu Polski. 

i) posiadają od  minimum 3 lat  licencje zawodnika PZBil a ich wysoki poziom wyszkolenia oraz własne 

sukcesy sportowe  warunkują, że po zakończeniu swojej kariery zawodniczej będą posiadać aspiracje by 

przekazać rzetelnie swoją wiedzę w sposób legalny i zostać szkoleniowcem kolejnej grupy zawodników.   

 
 

- opłata za wydanie legitymacji  36,00 zł  (za wydanie duplikatu opłata wynosi 80,00 zł)   


