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Regulamin procedury uzyskiwania licencji instruktorskich i trenerskich FTS 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

Niniejszy Regulamin określa procedurę wydawania licencji instruktorskich i trenerskich uprawniających do 

prowadzenia klubów zrzeszonych w Federacji Tańca Sportowego poprzez wojewódzkie związki sportowe. 

§2 

Zarząd FTS postanawia, iż w związku z obecną sytuacją prawną powstałą po wejściu w życie Ustawy z dnia 

13.06.2013 o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, deregulującą zawód trenera sportu 

tanecznego, FTS nie honoruje żadnych dyplomów (instruktora czy trenera sportu tanecznego), wydawanych 

absolwentom kursów organizowanych przez jakiekolwiek instytucje spoza struktur FTS, na podstawie których 

uczestnicy tych kursów chcieliby ubiegać się o licencję instruktora lub trenera FTS uprawniającą do prowadzenia 

klubów biorących udział w zawodach organizowanych przez wojewódzkie związki tańca i FTS. 

§3 

FTS będzie honorowało dyplomy instruktora i trenera sportu tanecznego absolwentom kursów organizowanych:  

- na północy kraju przez AWFiS w Gdańsku i FTS; 

- na południu kraju przez AWF Kraków i MZTan; 

- na zachodzie kraju przez ZWKF w Gorzowie Wielkopolskim i LZTS. 

Istnieje możliwość uzyskania licencji na podstawie dyplomów wydanych przez innych organizatorów. 

Wymagana jest jednak nostryfikacja posiadanych kwalifikacji. Możliwość i tryb nostryfikacji będzie określony 

każdorazowo indywidualnie na podstawie złożonych dokumentów. 

 

Rozdział II 

Licencje 

§4 

Określa się następujące licencje: 

1. Licencja FTS A upoważnia do prowadzenia kadry kraju oraz kadry wojewódzkiej w kategoriach 

Juniorów Starszych, Młodzieży, Młodzieży Starszej, Dorośli. O Licencję FTS A mogą ubiegać się osoby 

posiadające poziom co najmniej trenera klasy II. 

2. Licencja FTS B upoważnia do prowadzenia klubów zrzeszonych w związkach wojewódzkich i do 

prowadzenia kadry wojewódzkiej w kategoriach Dzieci Młodszych, Dzieci Starszych, Juniorów 

Młodszych. O Licencję FTS B mogą ubiegać się osoby posiadające poziom co najmniej instruktora 

sportu. 



 

§5 

Do prowadzenia szkoleń wojewódzkich lub krajowych dopuszcza się szkoleniowców zagranicznych, którzy 

spełniają następujące wymogi: 

a) Posiadają  pełną zdolności do czynności prawnych 

b) Korzystają z pełni praw publicznych  

c) Są członkami WDSF 

 

Rozdział III 

Tryb uzyskiwania licencji 

 

§5 

O przedłużenie lub przyznanie licencji instruktorskiej lub trenerskiej można ubiegać się: 

a) Licencji FTS A  przed rozpoczęciem sezonu tanecznego (do 31 sierpnia) 

b) Licencji FTS B bez ograniczeń czasowych 

 

§6 

Dokumenty wymagane do otrzymania licencji instruktorskiej i trenerskiej: 

a) Wypełniony wniosek o uzyskanie licencji na dany rok 

b) Poświadczony odpis dyplomu instruktora lub trenera  

c) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw 

obywatelskich 

d) Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniach organizowanych przez FTS lub związki wojewódzkie 

e) Zaświadczenie z klubu dotyczące stażu instruktorskiego lub trenerskiego. 

 

Rozdział IV 

Opłaty 

 

§7 

Opłaty za wydanie lub przedłużenie licencji instruktorskiej lub trenerskiej: 

a) Licencja FTS A - nieodpłatnie 

b) Licencja FTS B - nieodpłatnie 

Powyższe opłaty obowiązują na 2015 rok. 

 

 



Rozdział V 

Tryb składania wniosków 

§8 

Wniosek o przyznanie licencji instruktorskiej lub trenerskiej należy składać: 

a) Licencja FTS A – do Biura Zarządu FTS 

b) Licencja FTS B – do Zarządu Związku Wojewódzkiego FTS na którego terenie instruktor prowadzi 

swoją działalność. 

§9 

Związki Wojewódzkie mają obowiązek przesyłania wniosków dotyczących Licencji FTS B do Biura Zarządu 

FTS. 

§10 

O wydaniu lub przedłużeniu licencji instruktorskiej lub trenerskiej decyduje Komisja ds. Licencji Instruktorskich 

i Trenerskich FTS. 

§11 

Od decyzji Komisji ds. Licencji Instruktorskich i Trenerskich FTS przysługuje prawo odwołania się do: 

a) Komisji ds. Licencji Instruktorskich i Trenerskich FTS o ponowne rozpatrzenie wniosku 

b) Zarządu FTS  

 

Odwołanie powinno być wniesione w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

§12 

Komisja ds. Licencji Instruktorskich i Trenerskich FTS po rozpatrzeniu wniosków o uzyskanie lub przedłużenie 

licencji instruktorskiej lub trenerskiej spełniającego wszelkie wymogi nadaje numer licencji na dany rok każdej 

zainteresowanej osobie.  

§13 

Komisja ds. Licencji Instruktorskich i Trenerskich FTS prowadzi ewidencję wydanych licencji w danym roku 

kalendarzowym. 

§14 

Zarząd FTS zatwierdza cennik opłat za wydanie licencji FTS A, FTS B  na dany rok kalendarzowy. 

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd FTS. 


