
                                                   KOMUNIKAT 01/2019/IST/PZBil                  z dn.28.12.2018 r. 
 w sprawie procedur uzyskiwania   

uprawnień INSTRUKTORA SPORTU / TRENERA w dyscyplinie bilard,   
w tym uprawnienia państwowe oraz kursy instruktoskie PZBil. 

 
Przypominamy, iż Polski Związek Bilardowy kontynuuje rozpoczętą w dniu 01.01.2014 r.  weryfikację 

uprawnień zawodowych i nadal przyjmuje zgłoszenia:  

od osób które, chcą uzyskać  LEGITYMACJĘ INSTRUKTORA SPORTU   

od osób które, chcą uzyskać  DYPLOM TRENERA SPORTU                                                                                                                            

 

   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 kadr instruktorów i trenerów.   Umożliwia ona 

zdobycie państwowych uprawnień instruktorskich (m.in. legitymacji instruktora sportu), czyli 

wymaganego w w/w ustawie potwierdzenia umiejętności do wykonywania zawodu instruktora/trenera.
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Kwalifikacje zawodowe w sporcie – rozumiane są jako zestaw wiedzy i umiejętności wymaganych do realizacji 

składowych zadań zawodowych (w wybranej specjalności). Wynikają z określonych dokumentów (świadectw, 

dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń) i stwarzają domniemanie, że legitymujący się nimi człowiek ma odpowie-

dnie kompetencje. 

    W nowym systemie szkolenia PZBil w myśl Ustawy szczególnie ważny staje się rezultat uczenia się               

i nauczania innych, natomiast przestaje mieć znaczenie fakt, czy dana kwalifikacja została nabyta: 

- w systemie formalnym ….  tj. kursy i szkolenia PZS,  

- poza formalnym ………… tj. szkolenia pozazwiązkowe, 

- czy też nieformalnym …… np. poprzez praktykę i karierę zawodniczą.  
 

   PZBil organizuje kursy i szkolenia w sposób permanentny ale ich odbycie (ukończenie) nie jest warunkiem 

determinującym uzyskanie uprawnień lub upoważniającym do przystąpienia do egzaminu. Sposób zdobycia 

odpowiedniej wiedzy specjalistycznej i ogólnej przez kandydatów na instruktorów jest dowolny. Oznacza to, 

że każdy może uczestniczyć także w kursach organizowanych przez różne inne podmioty zajmujące się 

kształceniem w zakresie sportu bilardowego lub przystępować do egzaminów PZBil przygotowując się 

samodzielnie. Dodatkowym ułatwieniem do zdobycia uprawnień i legitymacji instruktora jest fakt, iż PZBil 

uruchomił procedurę uznawania ważności  nabytych już uprawnień od osób, które złożą wniosek o dokonanie 

weryfikacji posiadanych umiejętności i kwalifikacji.    

 

Dotyczy to w szczególności osób, które ukończyły w latach 1998-2018 lub ukończą po dn.01.01.2019 r. kursy                   

i szkolenia:  

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

b) Kursy szkoleniowe organizowane przez PZBil, m.in. dla opiekunów szkolnych sekcji bilardowych (UKS),   

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

licencje przez minimum ostatnie 2 lata (sezony).  daty skreślone 

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 sportowym a ich wychowankowie uzyskali wysokie lokaty w systemie współzawodnictwa 

sportowego PZBil, np. medale: MMM, MP, ME, MŚ, i inne zaliczane do rankingu Polski, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Umiej%C4%99tno%C5%9Bci_zawodowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaw%C3%B3d
http://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalno%C5%9B%C4%87_zawodowa


i) lub 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.   
 

Do udziału w kursach i szkoleniach PZBil mają prawo także osoby, które posiadają już uprawnienia i 

umiejętności instruktora  ale pragną doskonalić swoje umiejętności i rozszerzać swoje kompetencje 

zawodowe. 

 

      

Uwaga:  
Nadal obowiązuje procedura licencjonowania instruktorów/trenerów zgodnie z Ustawą o Sporcie              

i niezależnie od przedstawionego systemu kształcenia kadr instruktorskich, PZBil ma obowiązek 

corocznej weryfikacji i aktualizacji całej kadry trenerskiej w Polsce.  

 
(wiąże się to z odpłatnym wydawaniem licencji dla instruktorów, przedłużaniem uprawnień na określony czaso-

okres np. sezon sportowy, dla rozgrywek wg poziomów,  np.: trenerzy  I i II PLB, trenerzy kadr wojewódzkich itd., 

niezależnie od posiadanych uprawnień, informacja znajduje się w oddzielnym regulaminie . 

 

 

Wiceprezes PZBil  

Dariusz Kobacki   

Wnioski o weryfikacje uprawnień i wydanie legitymacji instruktorskich 

należy przesyłać na adres: 

 

KSDiM PZBil „Szkolenie kadr” 

ul. Niemcewicza 50/56  

97-200 Tomaszów Mazowiecki 

 

e-mail:  junior@bilard-sport.pl 

tel. 795 445180 

 

 

Załączniki do komunikatu: 

Nr 1 - informacja dla osób, które chcą uzyskać legitymację instruktora sportu  

Nr 2 - informacja dla osób, które chcą uzyskać dyplom trenera   

Nr 3 - wniosek o weryfikacje instruktora i druki zgłoszeniowe,     

Nr 4 -  wniosek o weryfikacje trenera i druki zgłoszeniowe 

Nr 5 - oświadczenie kandydata o  niekaralności
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Nr 6 - oświadczenie o zbyciu praw autorskich „prac zaliczeniowych” 

Nr 7 - oświadczenie RODO zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez PZBil i MSiT  

                                                             
1 dotyczy nauczycieli i wychowawców czynnych zawodowo, którzy załączą zaświadczenie o zatrudnieniu w placówkach 

kultury i oświaty,  pozostałe osoby muszą załączyć – ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI  z Sądu Rejonowego.  


