Licencje sportowe – Gimnastyka Dla
Wszystkich (GDW)
Procedura wnioskowania o licencje klubów i zawodników – Gimnastyka
Dla Wszystkich

Polski Związek Gimnastyczny nadaje licencje klubowe i zawodnicze uprawniające do
uczestnictwa w systemie sportu gimnastycznego w Polsce.
Do wnioskowania o poszczególne licencje należy spełnić następujące formalności.
Wszystkie wypełnione, podbite, podpisane i ZESKANOWANE dokumenty należy przesłać
POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ w formacie .pdf na adres licencje@pzg.pl
Zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku należy przesłać w oryginale pocztą
na adres Biura: PZG, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa.
Należy zwrócić uwagę na jakość przesyłanych dokumentów. Muszą być to kopie wyraźne i
czytelne, żeby można było bez problemów odczytać wszystko co znajduje się na dokumencie.
W przypadku niedostatecznej jakości kopii dokumentu, procedura zostanie wstrzymana, a
klub będzie proszony o ponowne zeskanowanie i przesłanie dokumentu.
Oryginały dokumentów powinny być archiwizowane w klubie. W przypadku kontroli klub
ma obowiązek je udostępnić.
Przypominamy, że w pierwszej kolejności należy otrzymać licencję klubową, czyli spełnić
wszystkie formalności związane z przyznaniem licencji klubowej. Po przyznaniu licencji
klubowej na danym rok można wnioskować o licencje zawodnicze.
Spełnienie wszystkich formalności i akceptacja przez pracownika Biura PZG
wprowadzonych danych w systemie elektronicznym (https://system.pzg.pl) jest równoznaczna
z przyznaniem i/lub przedłużeniem licencji.
Opłaty za licencję klubową i zawodnicze:
1. Licencja klubowa komercyjna (firmy, spółki, jednoosobowa działalność gospodarcza)
– 700,00 zł za dany rok kalendarzowy
2. Licencja klubowa niekomercyjna (kluby, stowarzyszenia, fundacje)
– 350,00 zł za dany rok kalendarzowy
3. Licencja klubowa niekomercyjna (kluby i stowarzyszenia prowadzące szkolenie w sporcie
kwalifikowanym/wyczynowym przynajmniej w jednej z wymienionych sekcji: GSK, GSM,
GA, TRA, AKRO oraz biorące udział we współzawodnictwie sportowym - SSM w zawodach
z kalendarza PZG, w przynajmniej jednej z kategorii wiekowych: młodzik, junior młodszy,
junior, młodzieżowiec)
– 100,00 zł za dany rok kalendarzowy

4. Licencja zawodnicza „Gimnastyka dla wszystkich” – 40,00 zł przedłużenie licencji
5. Licencja zawodnicza „Gimnastyka dla wszystkich” – 50,00 zł nowa licencja z kartą licencyjną
6. Licencja zawodnicza „Gimnastyka dla wszystkich” – 40,00 zł nowa licencja bez karty
licencyjnej.

W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych,
w celu przedłużenia/nadania licencji, będą wymagane poniższe dokumenty.



Uchwała nr 118 Zarządu Polskiego Związku Gimnastycznego z dnia 18 grudnia 2020
r. w sprawie ustalenia składek członkowskich



Regulamin nadawania licencji Polskiego Związku Gimnastycznego

Licencja klubowa:
Kluby, aby otrzymać licencję klubową PZG na bieżący rok, a tym samym rejestrować swoich
zawodników oraz wyrobić/przedłużać im licencję, muszą przesłać pocztą elektroniczną do
PZG następujące dokumenty:
 Wniosek o przyznanie licencji klubowej
 Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru albo z ewidencji
właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego


Odpis statutu lub umowy spółki (jeżeli uległ zmianie)



Kartę informacyjną klubu



Potwierdzenie wpłaty składki za licencję klubową



Uzupełnienie danych w systemie elektronicznym

Licencje zawodnicze:
Dokumenty o licencje zawodnicze składa klub, do którego przynależy zawodnik.
 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i na wykorzystanie wizerunku
Ww. dokument musi być dostarczony do biura PZG w oryginale. Złożenie powyższych
oświadczeń jest jednorazowe i obowiązuje do czasu zmiany przepisów lub odwołania
wyrażonej zgody. Poniższe dokumenty należy przesłać emailem:





Wypełniony (z przyklejonym zdjęciem lub bez zdjęcia w przypadku braku chęci
otrzymania karty licencyjnej), podpisany oraz opieczętowany przez klub wniosek
o przyznanie licencji zawodnika
Potwierdzenie wpłaty za licencję (zgodnie z Uchwała Zarządu PZG)

Wymagane jest wprowadzenie w system elektroniczny PZG danych zawodników, których
umieszczamy na liście zbiorczej
Nowe licencje klubowe i zawodnicze, wraz z opłatą, można zgłaszać cały rok.
Dokumenty o przedłużenie wraz z opłatami powinny wpłynąć do Biura PZG do końca lutego
br. Od stycznia 2020 roku akceptacja w systemie elektronicznym (przez pracownika Biura
PZG) jest równoznaczna z przyznaniem i/lub przedłużeniem licencji. Nie będą wydawane
hologramy.

Uchwała nr 118 Zarządu Polskiego Związku Gimnastycznego z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia składek członkowskich
Regulamin nadawania licencji Polskiego Związku Gimnastycznego

W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem licencji: Katarzyna Zabierowska
licencje@pzg.pl tel. 570 990 303

Pliki do pobrania:

Wersje edytowalne:
 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - nieletni (wersja edytowalna .doc)
 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wersja edytowalna .doc)


Zgłoszenie zawodników klubu sportowego do Polskiego Związku Gimnastycznego



Zgłoszenie licencyjne trenerów i sędziów do Polskiego Związku Gimnastycznego



Wniosek o przyznanie licencji klubowej PZG



Wniosek o przyznanie licencji trenera PZG



Wniosek o przyznanie licencji zawodnika



Wniosek o przyznanie licencji sędziego PZG



Karta Informacyjna Klubu PZG

Pliki w formacie pdf.



Uchwała nr 118 Zarządu Polskiego Związku Gimnastycznego z dnia 18 grudnia 2020
r. w sprawie ustalenia składek członkowskich
-Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - nieletni



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - (pdf)



Wniosek o przyznanie licencji trenera PZG



Regulamin przyznawania licencji trenerskich PZG



Licencje sędziego PZG - wniosek



