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REGULAMIN UZNAWANIA STOPNI UCZNIOWSKICH  
ORAZ STOPNI I-III DAN  

Z INNYCH FEDERACJI TAEKWON-DO  
 
 

1. Posiadacze stopni uczniowskich do 8 kup włącznie, zdobytych w innych federacjach* 
niż ITF mogą otrzymać certyfikat PZTKD z równoważnym stopniem bez uczestnictwa 
w egzaminie sprawdzającym.  

 Niezbędnymi warunkami są: 
− członkostwo zainteresowanego otrzymaniem certyfikatu w klubie zrzeszonym w PZTKD,  
− wysłanie stosownej notatki informacyjnej do biura PZTKD przez macierzysty klub 

zainteresowanego z opisem zawierającym datę rozpoczęcia treningów, datę 
poszczególnych egzaminów, nazwisko, imię i stopień egzaminatora, nazwę federacji  
w której adept uzyskał promocje oraz i skan/y certyfikatu/ów, potwierdzających 
przyznany stopień, 

− wniesienie opłaty za certyfikat zgodnie z tabelą opłat PZTKD na dany rok w wysokości 
promocji na dany stopień ze stopnia go poprzedzającego. 

  
2. Posiadacze stopni od 7 do 1 kup /włącznie/, zdobytych w innych federacjach* niż ITF 

mogą otrzymać certyfikat PZTKD z równoważnym stopniem jedynie po pomyślnym 
odbyciu egzaminu sprawdzającego przeprowadzonego ściśle wg przepisów PZTKD. 
Niezbędnymi warunkami są: 
− członkostwo zainteresowanego otrzymaniem certyfikatu w klubie zrzeszonym w PZTKD, 
− wysłanie stosownej notatki informacyjnej do biura PZTKD przez macierzysty klub 

zainteresowanego zawierającej opis przypadku i skany certyfikatów, potwierdzających 
przyznany stopień, w celu ustalenia stażu treningowego osoby podchodzącej do egzaminu 
(w przypadku gdyby staż treningowy był krótszy niż wymagany regulaminem PZTKD 
zostanie przyznany stopień, który wynika z tego warunku).  

− wniesienie opłaty za certyfikat zgodnie z tabelą opłat PZTKD na dany rok w wysokości 
promocji na dany stopień ze stopnia go poprzedzającego. 

       
3. Uznanie czarnego pasa /I-III dan/ następuje pod rygorem pomyślnie zdanego 

ogólnopolskiego egzaminu sprawdzającego, przeprowadzonego ściśle wg przepisów 
PZTKD i ITF . 
Niezbędnymi warunkami są: 
− członkostwo zainteresowanego otrzymaniem certyfikatu w klubie zrzeszonym w PZTKD, 
− wysłanie stosownej notatki informacyjnej do biura PZTKD przez macierzysty klub 

zainteresowanego z opisem zawierającym datę rozpoczęcia treningów, datę 
poszczególnych egzaminów, nazwisko, imię i stopień egzaminatora, nazwę federacji  
w której adept uzyskał promocje oraz skany certyfikatów na stopnie uczniowskie  
i mistrzowskie, w celu ustalenia stażu treningowego osoby podchodzącej do egzaminu.  
W przypadku gdyby staż treningowy był krótszy niż wymagany regulaminem PZTKD  
i ITF, zostanie przyznany stopień, który wnika z tego warunku. 
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− zachowanie obowiązujących w PZTKD i ITF okresów karencji przy okazji wszystkich 
poprzednio zdawanych egzaminów na stopnie I-III dan. 

− wniesienie opłaty za certyfikat zgodnie z komunikatem PZTKD o egzaminie na dany 
stopień mistrzowski ze stopnia go poprzedzającego. 

        
4. Osoby posiadające stopień /IV dan i wyższy/ uzyskane w innych federacjach mogą 

otrzymać maksymalnie stopień III dan 
Niezbędnymi warunkami są: 
− członkostwo zainteresowanego otrzymaniem certyfikatu w klubie zrzeszonym w PZTKD, 
− wysłanie stosownej notatki informacyjnej do biura PZTKD przez macierzysty klub 

zainteresowanego z opisem zawierającym datę rozpoczęcia treningów, datę 
poszczególnych egzaminów, nazwisko, imię i stopień egzaminatora, nazwę federacji  
w której adept uzyskał promocje oraz skany certyfikatów na stopnie uczniowskie  
i mistrzowskie, w celu ustalenia stażu treningowego osoby podchodzącej do egzaminu.  
W przypadku gdyby staż treningowy był krótszy niż wymagany regulaminem PZTKD  
i ITF, zostanie przyznany stopień, który wnika z tego warunku.  

− zachowanie obowiązujących w PZTKD i ITF okresów karencji przy okazji wszystkich 
poprzednio zdawanych egzaminów na stopnie I-III dan. 

− wniesienie opłaty za certyfikat zgodnie z komunikatem PZTKD o egzaminie na dany 
stopień mistrzowski ze stopnia go poprzedzającego. 

 
 
Uwaga: 
Procedura uznawania stopnia może być przeprowadzona dla wybranej osoby tylko jeden raz.  
Po uzyskaniu stopnia w PZTKD osoba ta musi kontynuować promocje zgodnie z regulaminem 
w ramach PZTKD.  
 
Polski Związek Taekwon-Do dołoży wszelkich starań by potencjalnym kandydatom umożliwi ć 
wyrównanie różnic programowych, technicznych. W przypadku stopni uczniowskich wyznaczy 
egzaminatora z ramienia PZTKD, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzanie egzaminów 
do czasu uzyskania uprawnień egzaminatora przez instruktora w klubie macierzystym. 
 
Podstawa prawna: Decyzja Zarządu PZTKD z dn. 12 grudnia 2015 r. 

 
 
 

         Za zgodność:  
 
 
 
         Mistrz Jerzy Jedut 
         VIII Dan 
           
 
 
 
 

* Federacje te każdorazowo określa Zarząd PZTKD 
 


