
WNIOSEK 

 
o przeprowadzenie weryfikacji potwierdzającej posiadanie wiedzy, doświadczenia 

 oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań trenera sportu;  
i nadającej kwalifikacje zawodowe oraz DYPLOM TRENRA w dyscyplinie sportu bilard. 

 

Część 1 (wypełnia wnioskodawca) 

1. Imię (imiona) …………………………………… 2. Nazwisko ……………………………………........... 

3. Data urodzenia ……………………………..…. 4. Miejsce urodzenia …………………………………. 

5. Miejsce zamieszkania ………………………………….…………………………………………………. 

                                            ………………………………………………………………………………….. 

6. PESEL …….………………………………..…. 7. Numer telefonu ………………………..................... 

8. Adres e-mail ……………………………………………………………………………………................. 

9. Adres do korespondencji ……………………....................................................................................... 

                                             …………………………………………………………………………………. 

10. Obywatelstwo  ……………………………… 11. Płeć …………..…………………………………….. 

11. Wykształcenie1:    XX średnie,          XX wyższe,         XX inne ………………jakie ……………… 

12. Posiadam legitymację instruktora             XX NIE         XX TAK   nr ………………………. 

13. Posiadam licencję zawodniczą PZBil        XX NIE         XX TAK   nr ………………………. 

14. Posiadam licencję sędziowską PZBil        XX NIE         XX TAK  nr ……………………….     

15. Posiadam licencję instruktora PZBil          XX NIE         XX TAK  nr  ………………………... 

16. Uczestniczyłem/am w kursach, szkoleniach PZBil, podać datę i nazwę lub nr zaświadczenia/licencji     

 …………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

17. Inne uprawnienia np. EPBF, WPA, EEBC, itp.,…………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

18. Posiadam kwalifikacje lub referencje  dodatkowe o których mowa w ogłoszeniu rekrutacyjnym1: 

oraz potwierdzony przez Klub /Stowarzyszenie/Związek     staż pracy jako szkoleniowiec w latach:  

…….- .…… w klubie/sekcji/drużynie …………………….…………….. funkcja ……………..…………………. 

…….- .…… w klubie/sekcji/drużynie ………………………….……….. funkcja ……………..…………………. 

……..- …… w klubie/sekcji/drużynie ……………………………….….. funkcja ……………..…………………. 

……..- .…..  w klubie/sekcji/drużynie ………………………………….. funkcja ……………..…………………. 

                                                 
1
 Zaznaczyć właściwe, należy załączyć kserokopie dokumentu potwierdzającego,  np. zaświadczenie, świadectwo, dyplom,  itd.  

 data złożenia wniosku: 

….………………..   

druk obowiązujący  
od dnia 01.01.2019 r. 

 



19. Szczegółowe informacje o swojej pracy szkoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem  sukcesów 

wychowanków/zawodników  zamieszczam w załącznikach  do wniosku  

informacja  nr …….o :……………………………..……. …………. …………………. ……………………………..  

informacja  nr …….o :……………………………..……. …………. …………………. ……………………………..  

informacja  nr …….o :……………………………..……. …………. …………………. ……………………………..  

informacja  nr …….o :……………………………..……. …………. …………………. ……………………………..  

informacja  nr …….o :……………………………..……. …………. …………………. ……………………………..  

 

20. Inne ważne informacje, które kandydat na trenera chce przekazać komisji weryfikacyjnej: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

   

………………        ……………     …………………. 

(miejscowość, data, podpis wnioskodawcy) 

 

Część 2 

 Ja, niżej podpisany/a, zobowiązuję się do przestrzegania Statutu i wewnętrznych regulaminów PZBil,                 

z pełną świadomością konsekwencji związanych z zapisami Regulaminu dyscyplinarnego. 

 

………………        ……………     …………………. 

(miejscowość, data, podpis wnioskodawcy) 

 

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję, zasady weryfikacji.                  

Zobowiązuję się do dokonania opłaty weryfikacyjnej w kwocie ……800,00….. zł.    

 

………………        ……………     …………………. 

(miejscowość, data, podpis wnioskodawcy) 

 

 

Część 3 (wypełnia PZBil) 

Data rozpatrzenia wniosku ……………………… zakwalifikowano do weryfikacji           XX tak     XX nie    

 

UZASADNIENIE: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

miejscowość, data, podpis PZBil)    …………………………………………………….. 


