TRYB I WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O LICENCJĘ
Osoba ubiegająca się o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej składa - za pośrednictwem
systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl - wniosek,
zawierający:
1.imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i adres e-mail
wnioskodawcy,
2.określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem
miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
3.oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni
praw publicznych,
4.zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków
trenera piłki nożnej,
5. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej - podanie przebiegu kariery zawodniczej.
Art. 7
Do wniosku, o którym mowa w art.6, muszą być dołączone:
1.skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – stosownie do rodzaju wnioskowanej licencji,
2.skany zaświadczeń o uczestnictwie w trenerskich konferencjach szkoleniowych organizowanych
przez PZPN lub Wojewódzkie ZPN - minimum 15 h z 3 ostatnich lat,
3.skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne 6 miesięcy od daty wystawienia,
4.skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za
przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w
szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego.
Art. 8
Wnioski w sprawie przyznania/przedłużenia licencji: UEFA PRO, UEFA A, UEFA Elite Youth A,
UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B należy składać do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania
Trenerów PZPN.
Art. 9
Wnioski w sprawie przyznania/przedłużenia licencji: UEFA B, Goalkeeper B, Futsal C, Grassroots
C/UEFA C, Grassroots D, PZPN A, PZPN B należy składać do właściwego dla danego WZPN
organu ds. licencjonowania trenerów.
IV.PROCEDURA PRZYZNAWANIA/PRZEDŁUŻANIA LICENCJI W TRYBIE ZWYCZAJNYM
A) Polski Związek Piłki Nożnej

Art. 10
O przyznaniu/przedłużeniu, odmowie przyznania/przedłużenia licencji: UEFA PRO, UEFA A, UEFA
Elite Youth A, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B - decyduje - w formie decyzji - Zespół
Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN, działający w ramach Komisji Technicznej PZPN,
na podstawie jej regulaminu.
Art. 11
1.Wniosek o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej w trybie zwyczajnym należy złożyć do
Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN przed datą wygaśnięcia terminu jej
ważności w nieprzekraczalnych terminach:
a) do dnia 30 czerwca danego roku lub
b) do dnia 31 grudnia danego roku.
2.Wnioski złożone do dnia 30 czerwca danego roku będą rozpatrzone przez Zespół Kształcenia i
Licencjonowania Trenerów PZPN w terminie do dnia 15 lipca danego roku, zaś wnioski złożone do
dnia 31 grudnia - do dnia 15 stycznia kolejnego roku.
3.Procedura, o której mowa ust. 1 i 2, będzie obowiązywać do dnia 31 grudnia 2019 roku. Od dnia
1 stycznia 2020 roku w trybie zwyczajnym licencje będą przyznawane jeden raz do roku. Wniosek
o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej w trybie zwyczajnym należy złożyć przed datą
wygaśnięcia terminu jej ważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku.
4. Wnioski złożone poza terminami, o których mowa w ust.1-3, będą rozpatrywane w trybie
nadzwyczajnym.
Art. 12
1. Licencje są przyznawane/przedłużane na okres maksymalnie 3 lat, zawsze do dnia 31 grudnia.
2.Absolwenci wszystkich kursów trenerskich otrzymują licencje trenerskie na okres minimum 3 lat
pod warunkiem terminowego ukończenia kursu, z terminem ważności licencji do dnia 31 grudnia.
Art. 13
1.Na podstawie decyzji o przyznaniu/przedłużeniu licencji trenerskiej, PZPN wydaje Identyfikator
Licencji: UEFA PRO, UEFA A, UEFA Elite Youth A, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B, który
jest zgodny ze wzorami zawartymi w Dyrektywach UEFA do Konwencji UEFA o Wzajemnym
Uznawaniu Kwalifikacji Trenerskich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
2.Identyfikator licencji trenerskiej wykonany jest z plastiku i opatrzony jest na stronie przedniej logo
UEFA i PZPN, nazwą kategorii licencji, zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, datą i miejscem urodzenia
posiadacza licencji oraz numerem i datą ważności licencji, a na stronie tylnej podpisem Prezesa

PZPN, Wiceprezesa PZPN ds. Szkolenia i Sekretarza Generalnego PZPN.
B) Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej
Art. 14
O przyznaniu/przedłużeniu, odmowie przyznania/przedłużenia licencji: UEFA B, Futsal C,
Goalkeeper B, Grassroots C/UEFA C, Grassroots D, PZPN A, PZPN B - decyduje – w formie
decyzji – właściwy dla danego WZPN organ ds. licencjonowania trenerów na podstawie
regulaminu.
Art. 15
1.Wniosek o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej w trybie zwyczajnym należy złożyć do
właściwego dla danego WZPN organu ds. licencjonowania trenerów przed datą wygaśnięcia
terminu jej ważności w nieprzekraczalnych terminach:
a) do dnia 30 czerwca danego roku lub
b) do dnia 31 grudnia danego roku.
2.Wnioski złożone do dnia 30 czerwca danego roku będą rozpatrzone przez właściwy dla danego
WZPN organ ds. licencjonowania trenerów w terminie do dnia 15 lipca danego roku, zaś wnioski
złożone do dnia 31 grudnia - do dnia 15 stycznia kolejnego roku.
3.Procedura, o której mowa ust.ust.1-2, będzie obowiązywać do dnia 31 grudnia 2019 roku. Od
dnia 1 stycznia 2020 roku w trybie zwyczajnym licencje będą przyznawane jeden raz do roku.
Wniosek o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej w trybie zwyczajnym należy złożyć przed
datą wygaśnięcia terminu jej ważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego
roku.
4. Wnioski złożone poza terminami, o których mowa w ust.ust.1-3, będą rozpatrywane w trybie
nadzwyczajnym.
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Art. 16
1. Licencje są przyznawane/przedłużane na okres maksymalnie 3 lat, zawsze do dnia 31 grudnia.
2.Absolwenci wszystkich kursów trenerskich otrzymują licencje trenerskie na okres minimum 3 lat,
pod warunkiem terminowego ukończenia kursu, z terminem ważności licencji do dnia
31 grudnia.
Art. 17
1.Na podstawie decyzji o przyznaniu/przedłużeniu licencji trenerskiej, Wojewódzki ZPN wydaje
Identyfikator Licencji: UEFA B, Goalkeeper B, Futsal C, Grassroots C/UEFA C, Grassroots D,

PZPN A, PZPN B, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
2.Identyfikator Licencji trenerskiej wykonany jest z plastiku i opatrzony jest na stronie przedniej
logo UEFA i PZPN (w przypadku UEFA B), zaś w pozostałych przypadkach logotypem PZPN,
nazwą kategorii licencji, zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, datą i miejscem urodzenia posiadacza
licencji oraz numerem i datą ważności licencji, a na stronie tylnej podpisem Prezesa PZPN,
Wiceprezesa PZPN ds. Szkolenia i Sekretarza Generalnego PZPN.
V. OPŁATY ZA PRZYZNANIE/PRZEDŁUŻENIE LICENCJI
Art. 18
1.Opłaty za przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej pobierane są za okres maksymalnie 3 lat.
2.Wprowadza się następujące opłaty od przyznania/przedłużenia licencji w trybie zwyczajnym:
1) Licencje wydawane przez PZPN:
a. przyznanie/przedłużenie licencji :
UEFA PRO - bezpłatnie
UEFA A - bezpłatnie
UEFA Elite Youth A - bezpłatnie
UEFA Goalkeeper A - bezpłatnie
UEFA Futsal B - bezpłatnie
2) Licencje wydawane przez poszczególne WZPN:
a. przyznanie/przedłużenie licencji :
UEFA B - 300 zł
Futsal C - 150 zł
UEFA C / Grassroots C -150 zł
Grassroots D - 75 zł
PZPN A - 300 zł
PZPN B - 150 zł
b. koszty administracyjne wydania licencji (obsługa, wydruk, przesyłka) ponosi PZPN.
VI. PROCEDURA PRZYZNAWANIA/PRZEDŁUŻANIA LICENCJI W TRYBIE NADZWYCZAJNYM
Art.19
1. Wnioski o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej złożone poza terminami, o których
mowa w art. 11 i art. 15 niniejszej Uchwały, będą rozpatrywane w trybie nadzwyczajnym.

2. Wprowadza się następujące opłaty od przyznania/przedłużenia licencji w trybie
nadzwyczajnym:
UEFA PRO - 5000 zł
UEFA Elite Youth A - 2000 zł
UEFA A - 2000 zł
UEFA Goalkeeper A - 2000 zł
UEFA Futsal B - 1000 zł
Goalkeeper B - 1000 zł
UEFA B - 1500 zł
UEFA C - 750 zł
Futsal C - 750 zł
Grassroots C - 750 zł
Grassroots D - 500 zł
PZPN A - 1500 zł
PZPN B - 500 zł
3. Wnioski o przyznanie/przedłużenie licencji złożone w trybie nadzwyczajnym będą
rozpatrzone przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN / właściwy dla
danego WZPN organ ds. licencjonowania trenerów - w terminie 7 dni od daty ich
złożenia.
4. Licencje w trybie nadzwyczajnym są przyznawane/przedłużane na okres maksymalnie 3
lat, zawsze do dnia 31 grudnia, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w art.
6 i 7 niniejszej Uchwały.
5.Trener, który otrzymuje licencję w trybie nadzwyczajnym nie ponosi opłat określonych w
pkt. 18 za wydanie licencji trenerskiej

