Uchwała Nr 1/05/17

Uchwała Zarządu Polskiego Związku Hokeja na Lodzie w sprawie licencji trenerskich
uprawniających do prowadzenia drużyn Polskiej Hokej Ligi, Polskiej Ligi Hokeja
Kobiet, I Ligi, II Ligi, III Ligi oraz zespołów w rozgrywkach młodzieżowych
z dnia 09.05.2017

§1
Niniejsza uchwała określa kryteria i zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużania,
zawieszania lub pozbawiania licencji uprawniających do wykonywania funkcji trenera
w klubach zrzeszonych w PZHL.
§2
1. Licencja wydawana przez PZHL uprawnia do wykonywania funkcji trenera w klubach
biorących udział w rozgrywkach:
1) Polskiej Hokej Ligi
2) Polskiej Ligi Hokeja Kobiet
3) I Ligi
4) II Ligi
5) III Ligi
6) Rozgrywkach młodzieżowych
2. Określa się następujące kategorie licencji trenerskich w hokeju na lodzie:
1) Licencja kategorii A (kolor czerwony) – uprawniająca do prowadzenia,
jako trener główny bądź asystent zespołów PHL, PLHK, I Ligi, II Ligi III
Ligi oraz wszystkich kategorii młodzieżowych;
2) Licencja kategorii B (kolor żółty) – uprawniająca do prowadzenia, jako
trener główny bądź asystent zespołów PLHK, I Ligi, II Ligi, III Ligi oraz
wszystkich kategorii młodzieżowych a także, jako asystent trenera
głównego w zespołach PHL;
3) Licencja kategorii C (kolor zielony) – uprawniająca do prowadzenia, jako
trener główny bądź asystent trenera wszystkich zespołów PLHK, II Ligi, III
Ligi oraz wszystkich kategorii młodzieżowych a także, jako asystent
trenera głównego w zespołach I Ligi.
§3
Podczas meczu hokeja na lodzie pod egidą PZHL w boksie drużyny musi przebywać trener
z ważną licencją odpowiadającą poziomowi rozgrywek.
Prowadzenie zespołu Polskiej Hokej Ligi, I Ligi, II Ligi, III Ligi, PLHK lub zespołu
młodzieżowego bez posiadania ważnej licencji jest zabronione i stanowi przewinienie
dyscyplinarne w rozumieniu przepisów PZHL.
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§4
Decyzje w sprawie przyznania, odmowy przyznania oraz przedłużenia ważności licencji
podejmuje Komisja ds. Licencji Trenerskich PZHL.
§5
1. Licencję kategorii A może otrzymać osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
a) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b) Korzysta z pełni praw publicznych,
c) Jest trenerem klasy mistrzowskiej, trenerem klasy I lub posiada ważną licencję
trenerską kategorii A zagranicznej federacji hokeja na lodzie.
d) Posiada wykształcenie średnie
2. Licencję kategorii B może otrzymać osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
a) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b) Korzysta z pełni praw publicznych,
c) Jest trenerem klasy II lub posiada ważną licencję trenerską kategorii B,
zagranicznej federacji hokeja na lodzie.
d) Posiada wykształcenie średnie
3. Licencję kategorii C może otrzymać osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
a) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b) Korzysta z pełni praw publicznych,
c) Jest instruktorem lub posiada ważną licencję trenerską kategorii C, zagranicznej
federacji hokeja na lodzie,
d) Posiada wykształcenie średnie.
§6
1. Trenerom posiadającym licencje kategorii B Komisja ds. Licencji Trenerskich
PZHL może przyznać warunkową zgodę na prowadzenie zespołu, jako trener
główny w rozgrywkach PHL.
2. Zgoda warunkowa jest podpisaniem zobowiązania do podniesienia swoich
kwalifikacji zawodowych oraz przedstawieniem dokumentów potwierdzających
rozpoczęcie szkolenia podwyższającego uprawnienia posiadane obecnie.
3. Warunkowa zgoda wydawana jest na okres jednego roku.
4. Wydanie kolejnej warunkowej zgody (2,3 raz) wymaga wniesienia opłaty
w kwocie 1000 złotych.
5. Warunkowa zgoda może być wydana temu samemu trenerowi nie więcej niż trzy
razy.

§7
1. Byłym wybitnym reprezentantom Polski w hokeju na lodzie, posiadającym tytuł
instruktora hokeja na lodzie Komisja ds. Licencji Trenerskich PZHL, może
przyznać warunkową zgodę na prowadzenie zespołu, jako trener główny
w rozgrywkach I Ligi oraz pełnienia funkcji asystenta w zespołach PHL.
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2. Za wybitnego reprezentanta Polski uznaje się zawodnika, który reprezentował
barwy narodowe w reprezentacji Polski seniorów, co najmniej w 50 oficjalnych
meczach międzypaństwowych.
3. Zgoda warunkowa jest podpisaniem zobowiązania do podniesienia swoich
kwalifikacji zawodowych oraz przedstawieniem dokumentów potwierdzających
rozpoczęcie szkolenia podwyższającego uprawnienia posiadane obecnie.
4. Warunkowa zgoda wydawana jest na okres jednego roku.
5. Warunkowa zgoda może być wydana temu samemu instruktorowi nie więcej niż
trzy razy.
§8
Komisja ds. Licencji Trenerskich PZHL przyznaje licencje wszystkich kategorii na okres
2 lat, oraz może przedłużać licencje na kolejne okresy dwuletnie.
§9
Przyznawanie licencji i ich przedłużanie odbywa się corocznie w terminie: od 1 styczna
do 28 lutego oraz od 1 czerwca do 31 sierpnia.
Opłata za nadanie licencji trenerskiej – 200 zł
§10
1. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji trenerskiej składa do Komisji
ds. Licencji Trenerskich PZHL:
a) Wniosek, wg ustalonego w Przepisach PZHL wzoru, opieczętowany
przez właściwy Okręgowy Związek Hokeja na Lodzie oraz podpisany
przez wnioskodawcę;
b)Kopię dyplomu trenerskiego, legitymacji instruktora hokeja na lodzie. Kopię
ważnej licencji trenerskiej zagranicznej federacji hokeja na lodzie przetłumaczoną
na język polski przez tłumacza przysięgłego
b) Dowód wpłaty za wydanie licencji trenerskiej;
c) Zdjęcie w rozmiarze: 4,5 x 3,5,
d) Dokument posiadania wykształcenia średniego lub wyższego. Dokument
zagraniczny przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.
§11
Osoba występująca o przedłużenie lub odnowienie licencji trenerskich składa dokumenty,
o których mowa w §10, uzupełnione minimum jednym dyplomem lub certyfikatem o udziale
w konferencjach szkoleniowych oraz sympozjach trenerskich organizowanych przez PZHL
lub IIHF w dwuletnim okresie trwania licencji. Brak udziału w sympozjum - opłata 500
złotych.

§12
Komisja ds. Licencji Trenerskich PZHL przyznaje licencje wszystkich kategorii w drodze
decyzji.
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§13
Dokumentem potwierdzającym posiadanie licencji danej kategorii jest prostokątna plakietka
(identyfikator), która posiada odpowiedni kolor oraz zawiera:
- imię i nazwisko, datę urodzenia;
- numer licencji, datę wydania oraz datę ważności licencji;
- informację o uprawnieniach w danej kategorii licencji;
- zdjęcie posiadacza licencji;
- logotyp PZHL oraz podpis Prezesa PZHL.
§14
1. Komisja ds. Licencji Trenerskich PZHL może odmówić przyznania licencji
wszystkich kategorii, jeśli wnioskodawca nie spełnia warunków do jej przyznania
lub wniosek o przyznanie licencji ma braki formalne, które nie zostały uzupełnione
w wyznaczonym przez Komisję terminie.
2. Decyzja o odmowie przyznania licencji wymaga uzasadnienia.
§15
Od decyzji Komisji ds. Licencji Trenerskich PZHL w sprawie odmowy przyznania lub
przedłużenia licencji przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej PZHL w terminie
14 dni od daty otrzymania decyzji.
§16
Trener główny oraz jego asystent, prowadzący zespół w rozgrywkach Polskiej Hokej Ligi,
PLHK, I Ligi, II Ligi, III Ligi oraz młodzieżowych zobowiązany jest do posiadania licencji
w czasie meczów, celem odnotowania w załączniku do protokołu zawodów numeru jego
licencji oraz konieczności okazania jej sędziemu zawodów.
§17
Niedopuszczalne jest wpisywanie do załącznika do protokołu zawodów trenera:
- nieposiadającego ważnej licencji trenerskiej;
- nieobecnego na ławce trenerskiej podczas meczu.
§18
1. Naruszenie obowiązku wskazanego w przepisie § 16 niniejszej Uchwały skutkuje
obowiązkiem zapłaty przez Klub opłat administracyjnych:
a) Pierwsze naruszenie – 300 złotych;
b) Drugie naruszenie – 500 złotych
c) Trzecie i każde kolejne naruszenie – 1000 złotych
2. Naruszenie obowiązku wskazanego w przepisie §17 niniejszej Uchwały skutkuje
obowiązkiem zapłaty przez Klub opłat administracyjnych:
a) Pierwsze naruszenie – 2000 złotych
b) Drugie naruszenie – 3000 złotych
3. Drugie naruszenie przepisu §17 skutkuje ponadto i weryfikacją zawodów, jako
walkower (5:0) dla zespołu przeciwnego.
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§19
Realizacja postanowienia §18 należy do Wydziału Gier i Dyscypliny PZHL, działającego
na wniosek Wydziału Sędziowskiego.
§20
Działając na wniosek Wydziału Sędziowskiego lub Wydziału Szkolenia PZHL, Wydział Gier
i Dyscypliny PZHL może okresowo zawiesić licencje trenerską, w tym szczególności
w przypadku:
1) Popełnienia przez trenera przestępstwa umyślnego lub naruszenia postanowień
regulaminu dyscyplinarnego PZHL,
2) Naruszenia norm etyczno-moralnych związanych z wykonywaniem zawodu
trenera hokejowego,
3) Naruszenia przez trenera regulaminów wewnętrznych Klubu zatrudniającego
trenera,
4) Jednostronnego, nieuzasadnionego rozwiązania przez trenera ważnego kontraktu
trenerskiego,
5) Powtarzających się przypadków nie spełniania wymagań Wydziału Szkolenia
PZHL.
§21
Działając na wniosek Wydziału Szkolenia PZHL, Wydział Gier i Dyscypliny PZHL zawiesza
okresowo lub pozbawia trenera licencji. Szczególnie w przypadkach:
1) Utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych; stwierdzonych
prawomocnym orzeczeniem sądowym,
2) Utraty praw publicznych lub ograniczenia korzystania z tych praw, stwierdzonych
prawomocnym orzeczeniem sądowym,
3) Orzeczenia sankcji dyscyplinarnej lub innej sankcji prawnej uniemożliwiającej
wykonywanie zawodu trenera,
4) Stwierdzenia pełnienia przez trenera funkcji menadżera zawodników,
w szczególności w sprawach transferowych,
5) Odmowy lub zaprzestania uczestnictwa trenera w procesie szkolenia i podnoszenia
kwalifikacji trenerskich,
6) Naruszenia w sposób rażący podstawowych obowiązków trenera, wynikających
z przepisów wewnętrznych PZHL,
7) Udowodnienia uczestnictwa trenera w działalności korupcyjnej.
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§22
Decyzja w sprawie okresowego zawieszenia lub pozbawienia licencji trenera wymaga
pisemnego uzasadnienia.

§23
Od decyzji Wydziału Gier i Dyscypliny PZHL w sprawie okresowego zawieszenia
lub pozbawienia licencji, przysługuje trenerowi odwołanie do Komisji Odwoławczej PZHL
wniesione w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji z uzasadnieniem.
§24
Ewidencję licencji trenerskich klubów Polskiej Hokej Ligi, Polskiej Ligi Hokeja Kobiet,
I Ligi, II Ligi, III Ligi oraz zespołów młodzieżowych prowadzi Komisja ds. Licencji
Trenerskich PZHL.
§25
Prawo interpretacji niniejszej uchwały przysługuje Zarządowi PZHL.
§26
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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