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Podstawa prawna:  
Uchwała Zarządu PZTKD 
z dn. 20-21.09.2008 r., Lublin 
 
 

PRAWA I OBOWI ĄZKI TRENERÓW, ZAWODNIKÓW  
KADRY NARODOWEJ W TAEKWON-DO 

 
 
Zawodnicy i trenerzy Kadry Narodowej tworzą elitarną reprezentacje dyscypliny sportu, jaką jest  
Taekwon-do. Stanowią wizytówkę Polskiego Związku Taekwon-do, jak równieŜ całego środowiska 
polskiego sportu wyczynowego zarówno na arenach krajowych jak i międzynarodowych. 

 
UŜyte niŜej wyraŜenia oznaczają: 

1) trener – szkoleniowiec kadry narodowej zajmujący się przeprowadzeniem selekcji 
zawodników uprawiających Taekwon-do, następnie przygotowaniem fizycznym, psychicznym 
i taktyczno-technicznym do współzawodnictwa sportowego, 

2) zawodnik – osoba uprawiająca Taekwon-do, posiadająca licencję zawodnika, uprawniająca  
do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym przez 
PZTKD, 

3) kadra narodowa - grupa zawodników zakwalifikowanych jako kandydaci do składu 
reprezentacji kraju w Taekwon-do, 

4) strój reprezentacji narodowej - oznacza kaŜdy strój, w którym Polski Związek  
Taekwon-do wyposaŜa członka kadry narodowej (w szczególności dobok, oraz oficjalny strój 
członka kadry narodowej wykorzystywany podczas zawodów), 

5) zawody - oznaczają imprezę sportową, w której członek kadry narodowej występuje, jako 
zawodnik, 

6) okres trwania zawodów oznacza: 
a) w przypadku imprezy sportowej odbywającej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

czas od momentu rozpoczęcia do momentu zakończenia zawodów, 
b) w przypadku imprezy sportowej odbywającej się poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, czas od momentu wyjazdu członka kadry narodowej na zawody do momentu jego 
powrotu, 

c) takŜe wywiady, konferencje prasowe i inne uroczystości urządzanych przez organizatora 
zawodów lub Polski Związek Taekwon-do, jakie pozostają w bezpośrednim związku  
z imprezą sportową, a odbywają się bądź są organizowane przed otwarciem lub po 
zamknięciu zawodów (lub w przypadku, gdy zawody odbywają się poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przed wyjazdem bądź po powrocie członków kadry narodowej). 

7) sponsor - oznacza podmiot, który na podstawie zawartej z PZTKD umowy, posiada prawo  
do wykorzystania wizerunku członków kadry narodowej i posługiwania się ustalonym  
z PZTKD tytułem, 

8) działalność konkurencyjna – jest to działalność polegająca na oferowaniu na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami tych samych bądź podobnych produktów lub 
usług przez jednego przedsiębiorcę, jakie znajdują się w ofercie przedsiębiorcy drugiego. 
Przedsiębiorstwa prowadzą względem siebie działalność konkurencyjną bez względu na formę 
prawną działalności, sposób dystrybucji, lub docelową grupę konsumentów. Kryterium 
decydującym jest toŜsamość lub podobieństwo oferowanych produktów bądź warunków  
i charakteru świadczenia usług. 

 
§ 1. 

Trenerzy kadry narodowej mają prawo do: 
1. udziału we wszystkich formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Polski 

Związek Taekwon-do, Europejską Federację Taekwon-do i Międzynarodową Federację 
Taekwon-do, 

2. ubiegania się o refundację przez Związek kosztów kształcenia w zawodzie, 
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3. ubiegania się o wynagrodzenie lub stypendium trenerskie w związku z wykonywaniem swojej 
funkcji, 

4. czynnego udziału w spotkaniach i dyskusjach na rzecz rozwoju Taekwon-do, 
5. zgłaszania wniosków, uwag i zastrzeŜeń dotyczących pracy biura PZTKD oraz władz 

Statutowych Związku, 
6. pełnej i bieŜącej informacji dotyczącej: 

a) tendencji zmian i rozwoju dyscypliny w kraju i na świecie, 
b) moŜliwości poszerzenia własnych kompetencji i umiejętności. 

 
§ 2. 

Trenerzy kadry narodowej mają obowiązek: 
1. kwalifikować najlepszych zawodników do kadry narodowej - potencjalnych kandydatów  

do składu reprezentacji kraju w Taekwon-do, 
2. zapewnić skuteczne przygotowanie fizyczne, psychiczne i taktyczno-techniczne prowadzące 

do osiągnięcia przez reprezentacje kraju maksymalnych wyników sportowych na 
mistrzostwach Europy i Świata, 

3. składać kaŜdorazowo sprawozdanie - ocenę startu reprezentacji kraju na mistrzostwach Europy 
i Świata przed Zarządem PZTKD,  

4. sprawować pełną, efektywną opiekę i kontrolę nad zawodnikami podczas: zajęć treningowych, 
zgrupowań oraz zawodów sportowych, 

5. systematycznie doskonalić własne umiejętności i kompetencje, 
6. uczestniczyć w konferencjach, szkoleniach i spotkaniach trenerskich organizowanych  

i finansowanych przez Polski Związek Taekwon-do, 
7. zapoznawać się - na bieŜąco - z informacjami generowanymi przez Polski Związek  

Taekwon-do. 
 

§ 3. 
Zawodnicy kadry narodowej mają prawo do: 

1. uczestniczenia w przedsięwzięciach szkoleniowych wynikających z kalendarza imprez,  
tj. w zawodach, zgrupowaniach, konsultacjach, badaniach lekarskich i diagnostycznych na 
zasadach określonych dla tych przedsięwzięć i finansowanych przez PZTKD, 

2. korzystania ze sprzętu specjalistycznego i sportowego będących własnością PZTKD  
na zasadach i w zakresie ustalonym dla jego wykorzystania, 

3. noszenia stroju reprezentacyjnego wraz z emblematem, potwierdzającym przynaleŜność  
do kadry narodowej, 

4. ogólnej i specjalistycznej, sportowej pomocy lekarskiej, 
5. uzyskiwania informacji niezbędnych dla sprawnego działania w zakresie przyjętych zadań  

i obowiązków, 
6. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na skutek uprawiania 

Taekwon-do, 
7. zawodnicy osiągający wysokie wyniki w rywalizacji międzynarodowej, którzy uzyskali 

miejsca medalowe w Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy mają prawo  
do otrzymywania stypendium sportowego w wysokości określonej rozporządzeniem ministra 
właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu, 

8. zawodniczki, które stały się niezdolne do uprawiania Taekwon-do wskutek ciąŜy  
i urodzenia dziecka mają prawo do pobierania stypendium w pełnej wysokości przez okres 
ciąŜy i połowę przyznanego stypendium po urodzeniu dziecka. 

9. zawodnicy osiągający wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 
współzawodnictwie sportowym, mogą otrzymywać przyznawane przez jednostki samorządu 
terytorialnego i finansowane z budŜetów tych jednostek, stypendium sportowe,  

10. zawodnicy, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 
współzawodnictwie sportowym, mogą otrzymywać wyróŜnienia i nagrody z: 
a) budŜetu państwa przyznane przez ministra właściwego ds. kultury fizycznej i sportu,  
b) z budŜetu jednostki samorządu terytorialnego decyzją organu stanowiącego tej jednostki, 
c) ze środków PZTKD przyznanych decyzją Zarządu PZTKD, 
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11. zawodnik ma prawo do odwołania się od decyzji organów PZTKD: 
a) w pierwszej instancji do Zarządu PZTKD, 
b) w drugiej instancji do Walnego Zjazdu Delegatów, 

12. Decyzje dyscyplinarne lub regulaminowe organów PZTKD mogą być zaskarŜane do 
Trybunału ArbitraŜowego ds. sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim, w trybie art. 43 
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o sporcie kwalifikowanym. 

 
§ 4. 

Zawodnicy kadry narodowej mają obowiązek: 
1. dbania o dobry wizerunek Polskiego Związku Taekwon-do, oraz Statutowych Władz PZTKD,  
2. prezentowania wzorowej postawy obywatelskiej i sportowej, stałego podnoszenia poziomu 

swojego wyszkolenia i wyników sportowych, ambitnej walki w zawodach sportowych, 
przestrzegania regulaminów sportowych, zwyczajów i obyczajów oraz poprawnego 
zachowania się w róŜnorodnych sytuacjach, 

3. utrzymywania bądź poprawy stanu swojego zdrowia do poziomu pozwalającego na znoszenie 
stopniowo wzrastających obciąŜeń psychicznych i fizycznych, a w tym do: 
a) codziennego stosowania ćwiczeń o działaniu ogólnym i ukierunkowanym lub 

specjalistycznym, 
b) przestrzegania zasad racjonalnego odŜywiania się z dbałością o utrzymywanie cięŜaru ciała 

w stałym przedziale, 
c) prowadzenia sportowego trybu Ŝycia, w tym nie palenia i unikania picia napojów 

alkoholowych oraz nie stosowania niedozwolonego wspomagania i innych zakazanych 
środków i metod, 

d) podnoszenia na wyŜszy poziom wydolności psychicznej i fizycznej, stosowania procedur 
regenerujących, 

e) poddawania się okresowym badaniom lekarskim, psychologicznym i testom 
przewidzianym w indywidualnych planach szkolenia oraz na Ŝądanie testom 
antydopingowym. 

4. bardzo dobrej znajomości i przestrzegania regulaminów swoich konkurencji, regulaminów 
imprez sportowych, przepisów bezpieczeństwa oraz zasad zachowania się obiektach 
sportowych. 

5. aktywnego udziału w procesie szkolenia sportowego, a w szczególności: 
a) uczestniczenia w przedsięwzięciach szkoleniowych wynikających z kalendarz imprez,  

tj. w zawodach, zgrupowaniach, konsultacjach, badaniach lekarskich i diagnostycznych na 
zasadach określonych dla tych przedsięwzięć przez PZTKD, 

b) zdyscyplinowanego wykonywania zadań treningowych i sportowych wynikających  
z planu szkolenia, 

c) ustalania wraz z trenerem sposobów postępowania zmierzających do wzorcowego 
wykonania zadań w kolejnych treningach i zawodach, 

d) ciągłego pogłębiania swej wiedzy w zakresie dotyczącym funkcjonowania swojego 
organizmu podczas psychicznych i fizycznych obciąŜeń, 

e) stawiania się na zgrupowania, konsultacje i zawody z odpowiednim wyposaŜeniem, 
dokumentacją szkoleniową i medyczną, 

f) powiadamiania trenera kadry narodowej za pośrednictwem trenera klubowego lub 
bezpośrednio, o kaŜdej powaŜnej trudności w wywiązywaniu się z przyjętych zadań 
szkoleniowych, 

g) natychmiastowego powiadamiania Biura PZTKD o kaŜdej zmianie w danych personalnych, 
h) uczenie się, bądź doskonalenie języka angielskiego będącego oficjalnym językiem 

Międzynarodowej Federacji Taekwon-do, 
 

§ 5. 
1. Członek kadry narodowej udostępnia, na zasadach wyłączności, swój wizerunek w stroju 

reprezentacji narodowej Polskiemu Związkowi Taekwon-do, który ma prawo do wykorzystania 
tego wizerunku dla celów marketingowych. 
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2. Uprawnienia sponsora Polskiego Związku Taekwon-do do wykorzystania wizerunku członka 
kadry narodowej określa umowa pomiędzy PZTKD a sponsorem. 

3. Sponsor jest uprawniony do wykorzystywania praw, wyłącznie przez czas trwania zawartej  
z Polskim Związkiem Taekwon-do umowy. 

 
§ 6. 

1. Członek kadry narodowej nie moŜe udostępniać swojego wizerunku w powiązaniu z symboliką 
narodową, w tym w szczególności w stroju reprezentacji narodowej bez zgody PZTKD. 

2. Członek kadry narodowej ma obowiązek uzyskania zgody Polskiego Związku Taekwon-do na 
zawarcie umowy ze sponsorem indywidualnym. 

3. Polski Związek Taekwon-do moŜe nie wyrazić zgody na zawarcie przez członka kadry narodowej 
umowy ze sponsorem indywidualnym między innymi w sytuacji , gdy ustali, Ŝe zawarcie lub 
wykonanie takiej umowy mogłoby szkodzić interesom PZTKD, sportu polskiego  
i głównych sponsorów PZTKD. 

 
§ 7. 

1. Wykorzystywanie przez sponsora Polskiego Związku Taekwon-do prawa do wizerunku członków 
kadry narodowej, w szczególności moŜe polegać na: utrwalaniu, zwielokrotnianiu, przetwarzaniu, 
umieszczaniu w folderach, ulotkach i innych materiałach promocyjnych - w których treści 
umieszczony jest znak towarowy bądź inne oznaczenie identyfikujące sponsora bądź oferowane 
przez niego towary lub usługi wizerunku członka kadry narodowej z powołaniem tytułu, jakim na 
mocy zawartej z Polskim Związkiem Taekwon-do moŜe się posługiwać. 

2. Sponsor polskiego związku sportowego moŜe dokonywać utrwalenia wizerunku członka kadry 
narodowej: 
a) kaŜdorazowo, w okresie trwania zawodów, 
b) w trakcie trwania oficjalnych telewizyjnych lub fotograficznych sesji zdjęciowych Polskiego 

Związku Taekwon-do. 
3. Polski Związek Taekwon-do poinformuje członka kadry narodowej o terminach oficjalnych 

telewizyjnych lub fotograficznych sesji zdjęciowych z odpowiednim wyprzedzeniem, biorąc pod 
uwagę uwarunkowania procesu szkoleniowego poszczególnych członków kadry narodowej. 

 
§ 8. 

1. Członek kadry narodowej moŜe zwolnić się z części bądź wszystkich obowiązków, o jakich mowa 
w niniejszej karcie, wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Polskiego Związku Taekwon-do. 

2. W porozumieniu z Polskim Związkiem Taekwon-do mogą zostać ustalone warunki dodatkowych, 
indywidualnych świadczeń zawodnika na rzecz sponsora, na podstawie odrębnej umowy pomiędzy 
sponsorem a zawodnikiem. 

3. Członek kadry narodowej oświadcza, Ŝe zapoznał się z treścią niniejszego zakresu szczegółowych 
praw i obowiązków oraz otrzymał taki sam egzemplarz jak egzemplarz niniejszy. 

 
 
 
Zapoznałem się z niniejszym regulaminem i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.  
 
 
 
________________________ 

czytelny podpis zawodnika, data 

 
 


