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REGULAMIN NADAWANIA STOPNI UCZNIOWSKICH I MISTRZOWSKICH
POLSKIEGO ZWIĄZKU TAEKWONDO OLIMPIJSKIEGO
Postanowienia ogólne
§1
Nadawanie uczniowskich i mistrzowskich stopni wyszkolenia w PZTO odbywa się
zgodnie z niniejszym regulaminem.
§2
Uzyskanie uczniowskich i mistrzowskich stopni wyszkolenia poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej musi być przeprowadzone zgodnie z przepisami kraju
członka Światowej Federacji Taekwondo (WTF) i zgodnie z przepisami Kukkiwon.
Warunki uzyskania uprawnień i uprawnienia egzaminatora
na stopnie uczniowskie i mistrzowskie
§3
1. PZTO w drodze decyzji, przyznaje, odmawia przyznania i pozbawia licencji
egzaminatora na stopnie uczniowskie i mistrzowskie w taekwondo
(pozbawienie lub odmowa wydania uprawnień egzaminatora wymaga
uzasadnienia).
2. Licencje

egzaminatorów będą aktywowane
zatwierdzeniu przez Zarząd PZTO.
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§4
PZTO zawiesza lub odmawia nadania uprawnień egzaminatora na stopnie
uczniowskie lub mistrzowskie w sytuacji, gdy egzaminator naruszył którykolwiek z
przepisów PZTO.
§5
Klasy i uprawnienia egzaminatorów, zasady powołania komisji
Licencja

Egzaminator
PZTO

Klasa

Stopień Wiek
min.
min.

Wymagane
uprawnienia

Staż
egzaminatora

Staż lic.
trenera

E-3

1 DAN

20

-

2 lata

E-2

2 DAN

25

2 lata

4 lata

E-1

3 DAN

30

3 lata

6 lat

5 lat

8 lat

Komisja
Okręgowa /
Regionalna
/ 3 członków/

Instruktor
35

lub

Wymagania
dodatkowe

Uprawnienia
egzaminacyjne
10 do 7 kup

Kurs lub
doszkolenie
PZTO
/min. co 12 mcy/

10 do 4 kup
10 do 1 kup
1 do 2 DAN

Trener
Komisja
Związkowa
/3 lub 5
członków,
w tym min.
jeden
egzaminator
Kukkiwon/

E-M

4 DAN

Taekwondo
Olimpijskiego
40

6 lat

10 lat

Kurs lub
doszkolenie
PZTO
/min. co 12 mcy/

Tab. 1 Wymagania i uprawnienia egzaminatorów

3 do 7 DAN

1. Ustala się następujące klasy egzaminatorów:
a) E-3 uprawniony do nadawania stopni uczniowskich od 10 do 7 kup;
b) E-2 uprawniony do nadawania stopni uczniowskich od 10 do 4 kup;
c) E-1 uprawniony do nadawania stopni uczniowskich od 10 do 1 kup;
d) E-M uprawniony do nadawania stopni uczniowskich od 10 do 1 kup oraz
udziału w komisjach egzaminacyjnych na stopnie mistrzowskie;
2. Uprawnienia egzaminatorów,
minimalny
stopień,
wiek,
wymagane
uprawnienia, staż w roli egzaminatora i licencjonowanego trenera PZTO
przedstawia Tabela nr 1.
3. Stopień egzaminatora musi być zarejestrowany w PZTO i w Kukkiwon.
4. Staż: instruktorski, trenerski, staż w roli egzaminatora musi być
udokumentowany licencjami PZTO i protokółami przeprowadzonych
egzaminów (do stażu zalicza się lata w których egzaminator - prowadził
egzaminy i miał aktywną na dany rok odpowiednią licencję PZTO).
5. Prezes Okręgowego Związku Taekwondo Olimpijskiego lub osoba
upoważniona
przez
Zarząd
OZTO
powołuje
z licencjonowanych
egzaminatorów 3 osobową komisję na stopnie mistrzowskie 1 do 2 DAN.
Komisja działa w składzie : przewodniczący, sekretarz, członek komisji.
6. Prezes Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego lub osoba upoważniona
przez Zarząd PZTO powołuje z licencjonowanych egzaminatorów komisję w
składzie 3 lub 5 osób na stopnie mistrzowskie 3 do 7 DAN. W komisji musi się
znajdować minimum 1 egzaminator Kukkiwon. Komisja działa w składzie:
przewodniczący, sekretarz, członek/członkowie komisji.
§6
1. Osoba ubiegająca się o licencje egzaminatora na stopnie uczniowskie, lub
mistrzowskie musi złożyć dokumenty wraz z załącznikami zgodnie z
regulaminem licencyjnym PZTO, oraz zakończyć pozytywnie wymagane
szkolenie.
2. Osoby posiadające 1 DAN lub wyższy stopień mistrzowski, ubiegające się o
licencję egzaminatora po raz pierwszy, po złożeniu wymaganych wniosków,
zakwalifikowaniu na kurs doszkoleniowy i zdaniu egzaminu otrzymują licencję
klasy E-3,
3. Osoby posiadające 4 dan lub wyższe stopnie mistrzowskie po ukończeniu
kursu i rocznym stażu mogą ubiegać się o skrócenie wymaganego stażu i
uzyskanie licencji klasy wyższej niż E-3.
4. Egzaminator który nie wykupił licencji w danym roku, lub w ciągu roku nie
przejawiał aktywności (nie prowadził egzaminów), nie brał udziału w
doszkoleniu - w roku kolejnym uzyskuje licencję o klasę niższą.
5. W celu uzyskania i przedłużenia licencji egzaminatora PZTO niezbędny jest
minimum coroczny udział w szkoleniach organizowanych przez Związek.

Egzaminy na stopnie uczniowskie
§7
Organizatorem egzaminu na stopnie uczniowskie może być Klub posiadający
członkostwo w PZTO, Okręgowy Związek Taekwondo Olimpijskiego lub PZTO.
§8
Egzamin musi być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi na
poszczególne stopnie.
§9
1. Do egzaminu na stopnie uczniowskie może być dopuszczona osoba, która
posiada zarejestrowany certyfikat wydany przez PZTO.
2. Do egzaminu na stopnie uczniowskie może być przystąpić osoba, która
posiada lub jest objęta aktualnym ubezpieczeniem od następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW).
§ 10
Przepis z § 9 pkt. 1 nie dotyczy następujących sytuacji:
1. Osoba przystępuje do egzaminu na stopień 10 kup.
2. Osoba zdawała na stopnie uczniowskie poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.
3. Osoba zdawała na stopnie uczniowskie przed 1997 rokiem.
§ 11
Egzaminator sporządza protokół z przeprowadzonego egzaminu, zgodnie z
wymaganiami PZTO.
§ 12
W przypadku wystąpienia sytuacji § 10 pkt. 2 egzaminator do protokołu załącza
potwierdzoną przez egzaminatora kopię (kserokopię, zdjęcie lub „skan”) ostatniego
certyfikatu taekwondo osoby zdającej.
§ 13
W przypadku wystąpienia sytuacji § 10 pkt. 3 egzaminator do protokołu załącza
dokument potwierdzający stopień, na który osoba zdała przed 1997 rokiem.
§ 14
Egzaminator przesyła w ciągu 21 dni podpisany protokół egzaminacyjny, wraz z
kopią wpłaty określonych środków pieniężnych. Protokół wraz z kopią wpłaty winien
być
przesłany
w
obowiązującej
wersji
elektronicznej
pod
adres:
egzaminy.uczniowskie@pztaekwondo.pl . W tym samym terminie wydrukowany
oryginał protokołu z podpisem egzaminatora przesyłany jest do biura PZTO w wersji
tradycyjnej (papierowej).

Egzaminy na stopnie mistrzowskie
§ 15
1. Organizatorem egzaminu na stopnie mistrzowskie może być PZTO, OZTO lub
Klub posiadający członkostwo w PZTO.
2. Egzaminy na stopnie 1 do 2 DAN przeprowadzać mogą 3 osobowe komisje
wyznaczone przez Prezesa OZTO lub przez osobę upoważnioną przez
Zarząd OZTO.
3. Egzaminy na stopnie 3 do 7 DAN przeprowadzać mogą 3 lub 5 osobowe
komisje wyznaczone przez Prezesa PZTO lub osobę upoważnioną przez
Zarząd PZTO.
4. Do egzaminu na stopnie mistrzowskie dopuszczana jest osoba, która posiada
certyfikat wydany przez Kukkiwon i zarejestrowany przez PZTO, a w
przypadku egzaminu na stopień 1 dan/poom posiada zarejestrowany w PZTO
stopień 1 kup.
5. Do egzaminu na stopnie mistrzowskie przystąpić może osoba, która posiada
lub jest objęta ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków
(NNW).
§ 17
Protokół egzaminacyjny w obowiązującej wersji elektronicznej, zdjęcie zdającego
(max 2 MB), wraz z kopią wpłaty określonych środków pieniężnych egzaminatorsekretarz komisji przesyła na adres: egzaminy.mistrzowskie@pztaekwondo.pl w
ciągu 21 dni od egzaminu. W tym samym terminie egzaminator-sekretarz komisji
zobowiązany jest przesłać do biura PZTO wydrukowany oryginał protokołu w wersji
tradycyjnej (papierowej) z podpisami egzaminatorów.

Opłaty
§ 18
1. Egzaminator/Komisja Egzaminacyjna przekazuje do PZTO odpowiednie opłaty
zgodnie z zatwierdzoną przez Zarząd tabelą opłat na dany rok, rozsyłaną
drogą elektroniczną do licencjonowanych egzaminatorów PZTO.
2. W przypadku niezdania egzaminu na stopień uczniowski lub mistrzowski,
zwraca się egzaminowanemu opłatę rejestracyjną PZTO.
3. Opłata za egzamin w przypadku egzaminów komisyjnych wyznaczana jest w
zależności od faktycznych kosztów związanych z przeprowadzeniem
egzaminu.
4. Organizator egzaminu i egzaminator/komisja zobowiązani są
przestrzegania w rozliczeniach obowiązujących przepisów finansowych.
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5. Opłata za rejestrację w PZTO każdego stopnia mistrzowskiego,
zarejestrowanego w Kukkiwon a uzyskanego poza PZTO ustalana jest na
dany rok przez Zarząd PZTO. Rejestracji w PZTO podlegają stopnie
mistrzowskie uzyskane zgodnie z przepisami Polskiego Związku Taekwondo
Olimpijskiego, Światowej Federacji Taekwondo (WTF) i Kukkiwon.

Potwierdzanie stopni z innych odmian taekwondo
i pokrewnych sportów walki
§ 19
1. Osoby posiadające stopnie uczniowskie z innych odmian taekwondo i
pokrewnych sportów walki, chcące uzyskać stopień w taekwondo olimpijskim
mogą wnioskować o zniesienie obowiązującej karencji. Po akceptacji wniosku,
zdaniu egzaminów i wniesieniu opłat (za każdy stopień) mogą uzyskać
określony stopień w PZTO.
2. Osoby posiadające stopnie uczniowskie z innych odmian taekwondo i
pokrewnych sportów walki, reprezentujące wyskoki poziom sportowy
udokumentowany znaczącymi wynikami sportowymi chcące uzyskać stopień
w taekwondo olimpijskim mogą wnioskować o zniesienie obowiązującej
karencji i zwolnienie z opłat za każdy stopień. Po akceptacji wniosku, zdaniu
egzaminów i wniesieniu opłaty za dany stopień, mogą uzyskać określony
stopień w PZTO.
3. Potwierdzanie stopni mistrzowskich z innych odmian taekwondo i pokrewnych
sportów walki może nastąpić w drodze egzaminu na wniosek
zainteresowanego do Zarządu PZTO na warunkach każdorazowo, odrębnie
określonych przez Zarząd PZTO oraz zgodnych z przepisami Kukkiwon.
Ewidencja stopni, zawieszanie i cofanie uprawnień egzaminatora
§ 20
Ewidencję stopni uczniowskich i mistrzowskich prowadzi PZTO .
§ 21
Wykaz zarejestrowanych stopni uczniowskich i mistrzowskich znajduje się na stronie
internetowej PZTO.
§ 22
Kontrolę stopni przeprowadza uprawniona osoba, upoważniona przez Prezesa lub
Zarząd PZTO.
§ 23
Podstawą zarejestrowania egzaminów jest przesłanie kompletnych dokumentów . W
przypadku wystąpienia braków, egzaminator ma 14 dni od daty przesłanego przez
Związek pisma (data stempla pocztowego) lub e-maila na wyjaśnienie zaistniałej
sytuacji oraz uzupełnienie danych.
§ 24
W sytuacji braku udzielenia pisemnych wyjaśnień, egzaminatorowi zostają
wstrzymane do odwołania uprawnienia egzaminatora.

§ 25
1. Zawieszenia
i odwieszenia w prawach egzaminatora może dokonać
Zarząd PZTO.
2. Zawieszonemu egzaminatorowi przysługuje prawo odwołania od decyzji do
Zarządu PZTO w terminie 14 dni od daty doręczenia.
3. W sprawach spornych decyduje Zarząd PZTO.
Postanowienia końcowe
§ 26
1. Kolory pasów uczniowskich:
a) 10 kup - biały
b) 9 kup - biały z żółtą belką
c) 8 kup - żółty
d) 7 kup - żółty z zieloną belką
e) 6 kup - zielony
f) 5 kup - zielony z niebieską belką
g) 4 kup - niebieski
h) 3 kup - niebieski z czerwoną belką
i) 2 kup - czerwony
j) 1 kup - czerwony z czarną belką
k) Stopnie mistrzowskie poom - pas koloru czerwono-czarnego
l) Stopnie mistrzowskie dan - pas koloru czarnego

§ 27
1. Wzór certyfikatu na stopnie uczniowskie PZTO stanowi zał. nr 1 do
niniejszego regulaminu.
2. Wzór protokołu egzaminu na stopnie uczniowskie przedstawia zał. 2.
3. Wzór protokołu egzaminu na stopnie mistrzowskie przedstawia zał. 3.
Postanowienia dodatkowe
§ 28
1. Pierwszy egzamin na stopień uczniowski nie może zostać przeprowadzony
wcześniej niż 3 miesiące od daty rozpoczęcia treningów w Klubie.
2. Egzaminowany na stopnie uczniowskie (kup) ma prawo przystępować do
egzaminu nie częściej niż co 3 miesiące.

3. W uzasadnionych przypadkach (wysoki poziom umiejętności, intensywny i
częsty trening itp.) istnieje możliwość zdawania jednorazowego egzaminu na
2 stopnie. Opłata każdorazowo uiszczana jest jak za egzamin na dwa odrębne
stopnie.
4. Zarząd PZTO reprezentantom Polski ma prawo skrócić karencję lub przyznać
na odrębnych warunkach stopień wymagany do startu w reprezentacji.
5. Tabela opłat do PZTO za egzaminy uczniowskie i mistrzowskie jest corocznie
zatwierdzana przez Zarząd PZTO i rozsyłana drogą elektroniczną
licencjonowanym egzaminatorom PZTO.

Zatwierdzono przez Zarząd PZTO w dniu 05.12.2015., regulamin wchodzi w życie z
dniem 01.02.2016.

Załącznik nr 2 do Regulaminu nadawania stopni uczniowskich i mistrzowskich taekwondo olimpijskiego

Załącznik nr 3 do Regulaminu nadawania stopni uczniowskich i mistrzowskich taekwondo olimpijskiego

