Szanowni Trenerzy,
Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej przyjął w dniu 20 kwietnia 2017 roku nową uchwałę w sprawie
licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki
nożnej w Polsce. Najważniejsze zapisy tej uchwały wskazują że:
1. Licencję trenerską można uzyskać wyłącznie poprzez złożenie wniosku na platformie
pzpn24.pl
2. W celu uzyskania licencji UEFA PRO, UEFA Elite Youth A, UEFA A, UEFA Goalkeeper A, UEFA
Futsal B należy aplikować do Polskiego Związku Piłki Nożnej.
3. W celu uzyskania licencji UEFA B, Goalkeeper B, Futsal C, Grassroots C/UEFA C, Grassroots D,
PZPN A, PZPN B należy aplikować do Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.
4. Licencje PZPN A i PZPN B są ważne tylko do 31 grudnia 2019 roku.
5. Wnioski o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskich można składać 2 razy w roku w
nieprzekraczalnych terminach: do 30 czerwca oraz do 31 grudnia danego roku.
6. Wnioski będą rozpatrzone w ciągu 15 dni od dat granicznych.
7. Licencje UEFA PRO, UEFA Elite Youth A, UEFA A, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B są
przyznawane bezpłatnie.
8. Opłaty za przyznanie/przedłużenie pozostałych licencji wynoszą:
UEFA B – 300 zł (3 lata)
UEFA Futsal B – 300 zł (3 lata)
Futsal C – 150 zł (3 lata)
UEFA C/Grassroots C – 150 zł (3 lata)
Grasroots D – 75 zł (3 lata)
PZPN A – 300zł (3 lata)
PZPN B – 150 zł (3 lata)
W przypadku przyznania licencji na 1 rok opłata wynosi 1/3 wymaganej kwoty.
9. W trakcie rozgrywek można otrzymać licencję w trybie nadzwyczajnym, ale wiąże się to ze
znacznie wyższymi opłatami:
UEFA PRO – 5000 zł
UEFA Elite Youth A – 2000 zł
UEFA A – 2000 zł
UEFA Goalkeeper A – 2000 zł
UEFA Futsal B – 1000 zł
UEFA B – 1000 zł
Futsal C – 750 zł
UEFA C/Grassroots C – 750 zł
Grasroots D – 500 zł
PZPN A – 1500 zł
PZPN B – 500 zł
Licencje w trybie nadzwyczajnym są przyznawane na okres do 31 grudnia danego roku!
Zapraszamy do dokładnej lektury nowej uchwały PZPN ws. licencjonowania trenerów (Uchwała nr
4/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawniających do
prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce). Poniżej przytaczamy
tylko niektóre, bardzo istotne fragmenty tego dokumentu. Cały dokument jest dostępny na stronie
PZPN.

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 2
Prowadzenie zespołu uczestniczącego w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce bez posiadania ważnej
licencji trenerskiej jest zabronione i stanowi naruszenie dyscypliny związkowej. Obowiązek
posiadania ważnej licencji trenerskiej, odpowiedniej do ligi i klasy rozgrywkowej, spoczywa na
trenerze.
II.RODZAJE LICENCJI TRENERSKICH
Art. 5
1.Licencja UEFA PRO uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów na każdym szczeblu
rozgrywkowym, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu Mężczyzn
i I ligi futsalu.
2.Licencja UEFA Elite Youth A uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów na każdym
szczeblu rozgrywkowym, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi
oraz Ekstraklasy Futsalu Mężczyzn i I ligi futsalu, z uwzględnieniem wymogów podręczników
licencyjnych dla poszczególnych klas rozgrywkowych.
3. Licencja UEFA A uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów na każdym szczeblu
rozgrywkowym, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi oraz
Ekstraklasy Futsalu Mężczyzn i I ligi futsalu.
4.Licencja UEFA Goalkeeper A uprawnia do pełnienia funkcji trenera bramkarzy, z uwzględnieniem
wymogów podręczników licencyjnych dla poszczególnych klas rozgrywkowych.
5.Licencja UEFA B uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w
rozgrywkach od ligi/klasy okręgowej do klas niższych oraz zespołów młodzieżowych, za wyjątkiem
zespołów uczestniczących w rozgrywkach: Ekstraligi kobiet, CLJ U-19 i CLJ U-17.
6.Licencja UEFA Futsal B uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w
rozgrywkach wszystkich lig futsalu
7.Licencja Goalkeeper B uprawnia do pełnienia funkcji trenera bramkarzy, za wyjątkiem zespołów
uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy i I ligi, z uwzględnieniem wymogów podręczników
licencyjnych dla poszczególnych lig i klas rozgrywkowych.
8.Licencja Futsal C uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w
rozgrywkach futsalu, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach: Ekstraklasy i I ligi
futsalu, z uwzględnieniem wymogów podręczników licencyjnych dla poszczególnych klas
rozgrywkowych.
9.Licencja Grassroots C uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w
rozgrywkach od A klasy do klas niższych oraz zespołów młodzieżowych od D1 do G2.
10.Licencja Grassroots D uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w
rozgrywkach od B klasy do klas niższych.
11.Licencja PZPN A uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w
rozgrywkach od ligi okręgowej do klas niższych oraz zespołów młodzieżowych, za wyjątkiem
zespołów uczestniczących w rozgrywkach: CLJ U-19, CLJ U-17 i CLJ U-15.
1) W przypadku trenerów posiadających dyplom Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej,
wydany przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia
instruktorów i trenerów sportowych lub wydany po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, że dyplom
został uzyskany na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach
nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów
sportowych - osoba ubiegająca się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień trenerskich jest
zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego
datę rozpoczęcia tego kursu,
2) Od 1 stycznia 2020 roku trenerzy o których mowa w ust.1) będą mogli uzyskać uprawnienia
trenera Grassroots C.

3) Licencje PZPN A są ważne tylko do 31 grudnia 2019 roku.
12.Licencja PZPN B uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w
rozgrywkach od B klasy do klas niższych.
1) W przypadku trenerów posiadających legitymację Instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna,
wydaną przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia
instruktorów i trenerów sportowych lub wydaną po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, że
legitymacja została uzyskana na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w
ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i
trenerów sportowych - osoba ubiegająca się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień jest
zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego
datę rozpoczęcia tego kursu,
2) Od 1 stycznia 2020 roku trenerzy o których mowa w ust.1) będą mogli uzyskać uprawnienia
trenera Grassroots D,
3) Licencje PZPN B są ważne tylko do 31 grudnia 2019 roku.
III.TRYB I WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O LICENCJĘ
Art. 6
Osoba ubiegająca się o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej składa - za pośrednictwem
systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl – wniosek (…)
Przypis Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
Szczegółowe informacje o trybie i procedurze składania i przyznawania wniosków o licencję (PZPN A,
PZPN B, UEFA B, UEFA C) znajdują się w Instrukcji składania wniosku o licencję trenerską
zamieszczonej na stronie Pomorskiego ZPN – Trenerzy - Licencje Trenerskie.
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.
Przypis Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
W Pomorskim Związku Piłki Nożnej „organem właściwym” jest Komisja ds. Licencji Trenerskich
IV.PROCEDURA PRZYZNAWANIA/PRZEDŁUŻANIA LICENCJI W TRYBIE ZWYCZAJNYM
A) Polski Związek Piłki Nożnej
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.
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.
VII. ODMOWA PRZYZNANIA/PRZEDŁUŻENIA, WSTRZYMANIE, ZAWIESZENIE I POZBAWIENIE LICENCJI
A) Polski Związek Piłki Nożnej
Art. 20
1. Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN może odmówić przyznania lub przedłużenia
licencji trenerskiej, jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w art. 6 i 7 niniejszej
Uchwały, a braki formalne we wniosku nie zostały usunięte, mimo wezwania w wyznaczonym
terminie.
2. Odmowa przyznania lub przedłużenia licencji trenerskiej wymaga pisemnego uzasadnienia, a także
powiadomienia wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru.
3. Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN może wstrzymać obowiązującą licencję
trenerską na okres 1 roku, w przypadku naruszenia przez trenera postanowienia art. 9 ust. 1 i 2
Uchwały Zarządu PZPN dot. zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem
piłki nożnej.
B) Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej
Art. 24
Działając na wniosek właściwego dla danego WZPN organu ds. licencjonowania trenerów / Rzecznika
Dyscyplinarnego WZPN, bądź z urzędu – Wydział Dyscypliny WZPN PZPN, może, w drodze decyzji,
zawiesić korzystanie przez trenera z licencji: UEFA B, Goalkeeper B, Futsal C, Grassroots C/UEFA C,
Grassroots D, PZPN A, PZPN B trenera w szczególności w razie:
a. naruszenia przez trenera postanowień Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN,
b. naruszenia norm etyczno – moralnych związanych z wykonywaniem zawodu trenera piłki nożnej,
c. naruszenia przysługującego prawa osobistego prowadzenia zespołu w trakcie meczu z
wyznaczonej regulaminem rozgrywek strefy technicznej przy linii bocznej boiska, tj. dopuszczania
innego trenera do faktycznego prowadzenia zespołu w trakcie meczu, nie wpisanego do protokołu
meczowego jako pierwszy trener,
d. naruszenia regulaminu pracy przez trenera w miejscu jego zatrudnienia,
e. stwierdzonego orzeczeniem właściwego organu jednostronnego, nieuzasadnionego rozwiązania
przez trenera ważnego kontraktu trenerskiego.
Art. 25
Działając na wniosek właściwego dla danego WZPN organu ds. licencjonowania trenerów / Rzecznika
Dyscyplinarnego WZPN, bądź z urzędu – Wydział Dyscypliny ZPN, w drodze decyzji, pozbawia trenera
licencji: UEFA B, Goalkeeper B, Futsal C, Grassroots C/UEFA C, Grassroots D, PZPN A, PZPN B , w
następujących przypadkach:
a. utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych lub
ograniczenia korzystania z tych praw, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym,
b. orzeczenia sankcji dyscyplinarnej lub prawnej uniemożliwiającej wykonywanie zawodu,
c. stwierdzenia pełnienia przez trenera funkcji pośrednika transakcyjnego,
d. naruszenia obowiązków trenera, wynikających z przepisów wewnętrznych PZPN i WZPN.
Art. 26

1.Decyzja w sprawie zawieszenia lub pozbawienia licencji trenera wymaga pisemnego uzasadnienia, a
także powiadomienia trenera za potwierdzeniem odbioru.
2.Od decyzji Wydziału Dyscypliny ZPN w sprawie zawieszenia lub decyzji w sprawie pozbawienia
licencji przysługuje trenerowi odwołanie do Komisji Odwoławczej ZPN wniesione w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.
VIII.ZASTĘPSTWO PIERWSZEGO TRENERA
Art. 27
4. W przypadku niemożności prowadzenia przez pierwszego trenera zespołu, w szczególności z
powodu choroby stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, bądź innej przeszkody losowej - klub
występujący w rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi, CLJ U-19, oraz Ekstraligi kobiet i Ekstraklasy Futsalu
może wystąpić do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN o wyrażenie zgody na
prowadzenie pierwszego zespołu lekarskiego / na okres do ustania przeszkody losowej przez
dotychczasowego pierwszego asystenta pierwszego trenera lub innego trenera pracującego w tym
klubie, posiadającego licencję co najwyżej o jeden stopień niższą od licencji posiadanej przez
zastępowanego przez siebie trenera na okres trwania zwolnienia. Kluby występujące w niższych
klasach rozgrywkowych kierują wniosek w przedmiotowym zakresie do właściwego dla danego
WZPN organu ds. licencjonowania trenerów.
Przypis Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
Komisja ds. Licencji Trenerskich może, w sytuacjach wskazanych w art. 27, pkt. 4, wyrazić zgodę na
warunkowe prowadzenie zespołu przez innego trenera pracującego w klubie posiadającego licencję
trenerską uprawniającą do prowadzenia zespołów danej kategorii (patrz art. 5) na podstawie
pisemnego wniosku zainteresowanego.

XII.POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
Art.32
Trenerzy, którzy kontynuują pracę na podstawie wydanej warunkowej licencji z prowadzonym przez
siebie zespołem w sezonie 2016/17 w dalszym ciągu mają możliwość prowadzenia tego zespołu w
danej klasie rozgrywkowej bez posiadania wymaganej dla danej klasy rozgrywkowej licencji. W takim
przypadku wydawana jest takiemu trenerowi warunkowo zgoda na prowadzenie zespołu w danej
klasie rozgrywkowej na okres jednego roku. Zgoda ta można być przedłużana (każdorazowo na okres
1 roku) do momentu zakończenia pracy trenera w danym klubie (wzór zgody stanowi załącznik nr 3
do niniejszej Uchwały).
Art.33
Trenerzy, którzy uzyskali z prowadzonym przez siebie zespołem awans do ligi wymagającej od trenera
posiadania wyższej licencji, w dalszym ciągu mają możliwość prowadzenia tego zespołu w wyższej
klasie rozgrywkowej. W takim przypadku wydawana jest takiemu trenerowi warunkowo zgoda na
prowadzenie zespołu w danej klasie rozgrywkowej na okres jednego roku. Zgoda ta może być
przedłużana (każdorazowo na okres do końca sezonu) do momentu zakończenia pracy trenera w
klubie, w którym uzyskał awans (wzór zgody stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały).

