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Regulamin licencyjny trenerów golfa PZG 
 

I. Przepisy ogólne 
 

1. Celem prowadzenia systemu licencyjnego trenerów golfa jest podnoszenie poziomu wiedzy 
i umiejętności osób prowadzących działalność szkoleniową oraz zapewnienie wysokich 
standardów i jakości szkolenia w golfie w Polsce.  

2. PZG ma wyłączne prawo do wydawania decyzji w zakresie przyznania, odmowy przyznania 
lub cofnięcia licencji objętych niniejszym regulaminem zgodnie z obowiązującym systemem 
kształcenia i doskonalenia trenerów golfa. 

3. Administratorem systemu licencyjnego jest Stowarzyszenie Zawodowego Golfa PGA Polska 
na zlecenie PZG. 

4. Wyróżnia się 5 kategorii licencji: 

a. Asystent Instruktora Golfa 

b. Instruktor Golfa 

c. Trener Golfa Klasy II 

d. Trener Golfa Klasy I 

e. Trener Golfa Klasy Mistrzowskiej 

5. Licencje wiążą się z następującymi prawami i obowiązkami: 

a. Prawa licencjonowanych asystentów instruktorów i instruktorów: 

i. możliwość pracy w licencjonowanych akademiach i klubach golfowych; 

ii. dostęp do kursów doszkalających i materiałów szkoleniowych organizowanych 
przez PGA Polska i PZG; 

iii. ubezpieczenie OC w trakcie pracy na obiektach w Polsce; 

iv. praca w ramach Narodowego Programu Rozwoju Juniorów Polskiego Związku 
Golfa na zasadach określonych w założeniach organizacyjno-szkoleniowych 
Programu; 

v. zachowanie statusu amatora przy jednoczesnej możliwości uzyskiwania dochodu 
z tytułu pracy w programach szkoleniowych zatwierdzonych przez PZG zgodnie z 
Regułami Statusu Amatora R&A i odrębnymi przepisami PZG. 

b. Obowiązki licencjonowanych Asystentów Instruktorów i Instruktorów: 

i. wniesienie corocznej opłaty licencyjnej; 

ii. ukończenie minimum 8-godzinnego kursu pierwszej pomocy nie rzadziej niż raz na 
4 lata; 

iii. stały rozwój zawodowy - uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach lub innych 
formach formalnego i nieformalnego rozwoju zawodowego zatwierdzonych przez 
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PGA Polska w wymiarze co najmniej 4 godzin co dwa lata (dla asystentów) i 8 
godzin rocznie (dla instruktorów); 

iv. przestrzeganie uchwał władz, statutu i regulaminów PZG, Reguł Statusu Amatora 
R&A oraz Kodeksu Etyki Trenerów Golfa PGA Polska oraz poddanie się 
odpowiedzialności dyscyplinarnej za ich naruszenie. 

c. Prawa licencjonowanych trenerów golfa – prawa wymienione w pkt 5. a) oraz 
dodatkowo: 

i. uprawnienie do prowadzenia kadr narodowych i wojewódzkich; 

ii. uprawnienie do pełnienia funkcji kapitana w klubowych mistrzostwach Polski oraz 
klubowych mistrzostwach Polski juniorów.  

d. Obowiązki licencjonowanych trenerów golfa – obowiązki wymienione w pkt. 5 b),  
z zastrzeżeniem, że stały rozwój zawodowy obejmuje uczestnictwo w zatwierdzonych 
szkoleniach i konferencjach lub innych formach rozwoju zawodowego zatwierdzonych 
przez PGA Polska w wymiarze co najmniej 16 godzin rocznie. 

 

II. Zasady przyznawania licencji 
 

1. Licencje mogą uzyskać kandydaci spełniający warunki przyznawania danej licencji: 

a. Asystent Instruktora Golfa – posiadanie kwalifikacji „Prowadzenie zajęć golfa w ramach 
sportu dla wszystkich” z 3. Poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji; 

b. Instruktor Golfa – posiadanie kwalifikacji „Nauczanie i doskonalenie technik golfowych” 
z 4. poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji; 

c. Trener Golfa Klasy II – posiadanie kwalifikacji „Planowanie i prowadzenie procesu 
treningowego w golfie” z 5. poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji; 

d. Trener Golfa Klasy I – posiadanie kwalifikacji „Projektowanie i zarządzanie procesem 
treningu golfowego” z 6. Poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji; 

e. Trener Golfa Klasy Mistrzowskiej – posiadanie kwalifikacji z 7. Poziomem Polskiej Ramy 
Kwalifikacji w zakresie szkolenia golfowego. 

2. Do czasu uzyskania przez powyższe kwalifikacje statusów funkcjonujących, dowodem 
potwierdzającym posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności jest przedstawienie: 

a. certyfikatu ukończenia kursu potwierdzającego te same efekty uczenia się, co projekt 
danej kwalifikacji; 

i. O licencję Asystenta Instruktora Golfa ubiegać się mogą posiadacze legitymacji 
instruktora rekreacji ruchowej AWF (specjalność: golf) uzyskanej przed 2019 
rokiem, posiadacze legitymacji Instruktora Golfa PZG uzyskanej w 2019 roku oraz 
Studenci PGA Polska, którzy zdali wszystkie moduły szkoleniowe na 1 roku 
szkolenia Akademii PGA Polska maksymalnie 3 lata przed złożeniem wniosku o 
wydanie licencji; 
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ii. O licencję Instruktora Golfa ubiegać się mogą Studenci PGA Polska, którzy zdali 
wszystkie moduły szkoleniowe na 2 roku szkolenia Akademii PGA Polska 
maksymalnie 3 lata przed złożeniem wniosku o wydanie licencji; 

iii. O licencję Trenera Golfa Klasy II ubiegać się mogą członkowie zwyczajni PGA 
Polska, którzy uzyskali tytuł PGA Golf Professional; 

b. zaświadczenia o ukończeniu minimum 8-godzinnego kursu pierwszej pomocy oraz kursu 

posługiwania się automatycznym defibrylatorem zewnętrznym (AED) uzyskanych maksymalnie 

cztery lata przed złożeniem wniosku o wydanie licencji; 

c. oświadczenia o niekaralności zgodnie ze wzorem (Załącznik nr 1). 

3. Licencje przyznaje PZG na wniosek osoby zainteresowanej, po otrzymaniu kompletu 
dokumentów. 

4. Licencja wydawana jest na okres do 31 grudnia danego roku. 

5. PZG pobiera opłatę za wydanie licencji zgodnie z cennikiem stanowiącym Załącznik nr 2. 

6. Licencja wydawana jest w formie legitymacji elektronicznej. Wzór licencji stanowi Załącznik 
nr 3. 

 

III. Warunki i tryb przyznawania licencji 
 

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji musi wypełnić wniosek w formie elektronicznej 
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4, zamieszczonym na stronie internetowej 
PZG.  

2. Do wniosku o przyznanie licencji należy dołączyć następujące dokumenty w formie 
elektronicznej: 

a. dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych; 

b. zdjęcie; 

c. zaświadczenie o ukończeniu minimum 8-godzinnego kursu pierwszej pomocy oraz kursu 
posługiwania się automatycznym defibrylatorem zewnętrznym (AED) uzyskanych 
maksymalnie cztery lata przed złożeniem wniosku o wydanie licencji; 

d. oświadczenia o niekaralności zgodnie ze wzorem (Załącznik nr 1). 

3. Wnioskodawca nabywa licencję po jej opłaceniu i zaksięgowaniu wpłaty. 

 

IV. Odmowa i tryb pozbawienia licencji 
 

1. PZG może odmówić przyznania licencji, jeżeli osoba ubiegająca się o licencję nie spełnia 
wymaganych warunków formalnych uzyskania licencji. 

2. Odmowa przyznania licencji wymaga pisemnego uzasadnienia.  
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3. Utrata lub zawieszenie licencji może nastąpić w drodze decyzji Komisji Dyscyplinarno-
Regulaminowej PZG w wyniku stwierdzonego naruszenia uchwał władz, statutu  
i regulaminów PZG, Reguł Statusu Amatora R&A oraz Kodeksu Etyki Trenerów Golfa PGA 
Polska.  

 

V. Zasady i tryb składania odwołań 
Od decyzji w zakresie odmowy przyznania licencji przez PZG wnioskodawcy przysługuje 
prawo odwołania do Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej PZG w terminie 30 dni od jej 
otrzymania.  

VI. Przepisy porządkowe i końcowe 
 

1. Prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Zarządowi PZG.  

2. PZG prowadzi ewidencję prawomocnych decyzji o przyznaniu, odmowie przyznania  
i pozbawieniu licencji. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 kwietnia 2022 r. 

  

 

Załączniki:  

1. Oświadczenie o niekaralności 

2. Cennik licencji 

3. Wzór licencji 

4. Wzór wniosku o wydanie licencji 
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Załącznik nr 1 – Oświadczenie o niekaralności 
 
 

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI 

 

Imię i nazwisko:       

Data urodzenia:       

 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 

r. Kodeks karny, przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 8 za składanie fałszywych 

zeznań, niniejszym oświadczam, iż nie jestem skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne 

przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50 ustawy o sporcie, lub określone w rozdziale XIX, 

XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art.193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – 

Kodeks karny oraz na dzień sporządzenia oświadczenia nie figuruję w rejestrach 

prowadzonych na podstawie Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom 

przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405).  

 

                    , dnia              ..................................................... 
        (miejscowość)      (data)              (czytelny podpis)     
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Załącznik nr 2 – Cennik licencji 
 

 

 

Licencja 
Członkowie zwyczajni PGA 

Polska 
 

Inni kandydaci 
Od 2022 

(01/01 - 31/12/2022) 

Asystent Instruktora n/d 150 zł 

Instruktor n/d 350 zł 

Trener 
(kl. II, kl. I i kl. M.) 

Zwolnieni z opłat 650 zł 
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Załącznik nr 3 - Wzór licencji  
 

Awers: 

 
 

Rewers: 
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Załącznik nr 4 – Wzór wniosku o wydanie licencji 
 
 

WNIOSEK LICENCYJNY 

 
IMIĘ        

NAZWISKO        

DATA URODZENIA        

MIEJSCE URODZENIA        

OBYWATELSTWO        

ADRES DO 
KORESPONDENCJI  

      

E-MAIL        

TELEFON        

STATUS 
 Amator 
 Non-amator 
 Członek zwyczajny PGA Polska (PGA Golf Professional) 

MIEJSCE PRACY 
WOJEWÓDZTWO 

KLUB 

 
      
      

 
 
Wnioskuję o wydanie następującej licencji Polskiego Związku Golfa: 
 

 Asystent Instruktora Golfa 
 Instruktor Golfa 
 Trener Golfa Klasy II 
 Trener Golfa Klasy I 
 Trener Golfa Klasy Mistrzowskiej  

 
 
Zobowiązuję się do przestrzegania uchwał władz, statutu i regulaminów PZG, Reguł Statusu 
Amatora R&A oraz Kodeksu Etyki Trenerów Golfa PGA Polska, w tym do poddania się 
odpowiedzialności dyscyplinarnej za ich naruszenie. 
 
 
.............................., dnia ……..................   ..................................................... 
        (miejscowość)  (data)      (podpis wnioskodawcy)     
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Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz jestem w pełni praw 
publicznych. W razie ich utraty lub ograniczenia zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić  
o tym Polski Związek Golfa. 
 
 
.............................., dnia ……..................   ..................................................... 
        (miejscowość)  (data)      (podpis wnioskodawcy)     

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesu 
licencyjnego zgodnie z Klauzulą informacyjną w załączeniu.  
 

 
.............................., dnia ……..................   ..................................................... 
        (miejscowość)  (data)      (podpis wnioskodawcy)     

 
 

 

Do wniosku dołączono w formie elektronicznej: 

• Zdjęcie 

• Dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje 

• Zaświadczenie o ukończeniu kursu posługiwania się automatycznym defibrylatorem 
zewnętrznym (AED) oraz zaświadczenie o ukończeniu minimum 8-godzinnego kursu 
pierwszej pomocy uzyskanego maksymalnie cztery lata przed złożeniem wniosku o 
wydanie licencji 

 
Wniosek należy wypełnić i przesłać elektronicznie. Wniosek jest dostępny na stronie PZG. 
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Klauzula informacyjna 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119), informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Zawodowego Golfa PGA Polska 

z siedzibą w Warszawie 00-067, Al. Jerozolimskie 65/79, email: biuro@pgapolska.com, 

telefon kontaktowy: 506875558 

2. Dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, data urodzenia, 

miejsce urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania będą przetwarzane przez 

Stowarzyszenie w zakresie niezbędnym do obsługi systemu licencyjnego trenerów golfa 

PZG. 

3. Dane osobowe, w zakresie o których mowa w pkt.2, będą również przetwarzane przez 

Stowarzyszenie w celu przesyłania informacji handlowych oraz informacji handlowych 

partnerów Stowarzyszenia. 

4. Dane osobowe będą przekazywane do Polskiego Związku Golfa (PZG) z siedzibą  

w Warszawie, na którego zlecenie Stowarzyszenie administruje systemem licencyjnym 

trenerów golfa PZG. 

5. Dane osobowe członków będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w 

rozporządzeniu RODO, polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania 

RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszą klauzulą informacyjną. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej oraz nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu. 

7. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja 

umowy (przesłanie deklaracji członkowskiej) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, 

jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. 
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8. Mam prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

9. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, 

lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia uzyskanie licencji  

w ramach systemu licencyjnego trenerów golfa PZG. 

11. Przetwarzanie danych w związku z uzyskaniem licencji w ramach systemu licencyjnego 

trenerów golfa PZG obejmuje w szczególności: 

a. przypomnienie o wniesieniu opłaty za wydanie licencji drogą telefoniczną lub mailową 

b. wysyłanie drogą mailową informacji na temat zbliżających się wydarzeń 

organizowanych przez PGA Polska lub PZG, informacji o podjętej współpracy  

z Partnerami, ofert przygotowanych przez Partnerów itp.; 

c. publikację na stronie internetowej PGA Polska i PZG imienia i nazwiska posiadacza 

licencji; 

d. przesłanie listy nazwisk wszystkich posiadaczy licencji do obiektów golfowych w Polsce. 
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