t. j. U nr IV/63 z 20.04.2017 r.
zm. U. KdsN z 6/2017 z 11.09.2017 r.
Uchwała nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących
w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce

I.

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1
Niniejsza uchwała określa zasady: przyznawania, odmowy przyznania, przedłużania,
wstrzymania, zawieszania lub pozbawiania licencji uprawniających do prowadzenia przez
trenerów zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce.
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.
Art. 3
Licencją w rozumieniu niniejszej Uchwały jest zezwolenie udzielone trenerowi na prowadzenie
zespołu uczestniczącego w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce, który uzyskał uprawnienia
zgodnie ze strukturą licencjonowania trenerów obowiązującą w PZPN, przy uwzględnieniu
postanowień Konwencji Trenerskiej UEFA w sprawie wzajemnego uznawania kwalifikacji
trenerskich oraz właściwej uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji kursów kształcenia
trenerów piłki nożnej.
Art. 4
Trenerem prowadzącym zespół uczestniczący w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce, może być
osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
1. posiada licencję trenera uprawniającą do prowadzenia zespołu w danej lidze i klasie
rozgrywkowej wydaną przez PZPN lub Wojewódzki ZPN w trybie niniejszej Uchwały.
2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
3. korzysta z pełni praw publicznych.
4. nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa
w art. 46-50 ust. o sporcie, lub określone w rozdziale XIX,XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art.193,
rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz.
553, z późn. zmian.), chyba że nastąpiło zatarcie skazania.
5. nie jest osobą: wobec której został prawomocnie orzeczony środek karny w postaci
zakazu działalności w piłce nożnej (wykonywania określonej działalności), chyba że nastąpiło

zatarcie skazania lub osobą, która podlega karze bezwzględnej dyskwalifikacji orzeczonej
przez organy dyscyplinarne PZPN za przewinienie korupcji w sporcie.
6. nie jest osobą, wobec której toczy się postępowanie dyscyplinarne za przewinienia
określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.
7.nie jest osobą, która jest wpisana na listę pośredników transakcyjnych prowadzoną
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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,
4)Po 31 grudnia 2019 roku przewiduje się wprowadzenie możliwości uzyskiwania
wyższych uprawnień trenerskich UEFA po odbyciu skróconego kursu i zdaniu
egzaminu, wg zasad określonych odrębną uchwałą Zarządu PZPN przyjętą w terminie
późniejszym.
12.Licencja PZPN B uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących
w rozgrywkach od B klasy do klas niższych oraz zespołów młodzieżowych, za wyjątkiem
zespołów uczestniczących w rozgrywkach: CLJ U-19, CLJ U-17 i CLJ U-15. Licencja PZPN B
upoważnia do prowadzenia zespołów młodzieżowych tylko do dnia 30.06.2018 roku.
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,
4)Po 31 grudnia 2019 roku przewiduje się wprowadzenie możliwości uzyskiwania
wyższych uprawnień trenerskich UEFA po odbyciu skróconego kursu i zdaniu egzaminu,
wg zasad określonych odrębną uchwałą Zarządu PZPN przyjętą w terminie późniejszym.

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,
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,
nadzwyczajnym.

będą rozpatrywane w trybie

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.
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
UEFA A
UEFA Elite Youth A
UEFA Goalkeeper A
UEFA Futsal B

- bezpłatnie
- bezpłatnie
- bezpłatnie
- bezpłatnie
- bezpłatnie

2) Licencje wydawane przez poszczególne WZPN:

a. przyznanie/przedłużenie licencji :
UEFA B
Futsal C
UEFA C / Grassroots C
Grassroots D
PZPN A
PZPN B

- 300 zł
- 150 zł
-150 zł
- 75 zł
- 300 zł
- 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
UEFA Elite Youth A
UEFA A
UEFA Goalkeeper A
UEFA Futsal B
Goalkeeper B
UEFA B
UEFA C
Futsal C
Grassroots C
Grassroots D
PZPN A
PZPN B

- 5000 zł
- 2000 zł
- 2000 zł
- 2000 zł
- 1000 zł
- 1000 zł
- 1500 zł
- 750 zł
- 750 zł
- 750 zł
- 500 zł
- 1500 zł
- 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.

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.
4. Wstrzymanie obowiązującej licencji trenerskiej przez Zespół Kształcenia
i Licencjonowania Trenerów PZPN, nie ogranicza prawa Komisji Technicznej PZPN do
wystąpienia do Komisji Dyscyplinarnej PZPN o nałożenie na trenera kary dyscyplinarnej,
w związku z naruszeniem postanowień Uchwały Zarządu PZPN dot. zasad regulujących
stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki nożnej.
5. Od decyzji Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN w sprawie odmowy
przyznania lub przedłużenia licencji, a także w sprawie wstrzymania licencji na okres
1 roku przysługuje trenerowi odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN,
wniesione w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Art. 21
1.Działając na wniosek Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów / Komisji Technicznej /
Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN, bądź z urzędu – Komisja Dyscyplinarna PZPN, może, w
drodze decyzji, zawiesić korzystanie przez trenera z licencji: UEFA PRO, UEFA A, UEFA Elite
Youth A, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B w szczególności w razie:
a. naruszenia przez trenera postanowień Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN,
b. naruszenia norm etyczno – moralnych związanych z wykonywaniem zawodu
trenera,
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. s t w i e r d z o n e g o o r z e c z e n i e m w ł a ś c i w e g o o r g a n u j e d n o s t r o n n e g o ,
nieuzasadnionego rozwiązania przez trenera ważnego kontraktu trenerskiego.
2.W przypadku ponownego naruszenia przez trenera podstawowych obowiązków wynikających
z przepisów wewnętrznych PZPN, Komisja Dyscyplinarna PZPN działając na wniosek organów,
o których mowa w ust. 1, bądź z urzędu może zawiesić licencję na okres do 5 lat.
Art. 22
Działając na wniosek Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów / Komisji Technicznej /
Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN, bądź z urzędu – Komisja Dyscyplinarna PZPN, w drodze
decyzji, pozbawia trenera licencji: UEFA PRO, UEFA A, UEFA Elite Youth A, UEFA Goalkeeper A,
UEFA Futsal B w razie:

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
trenera,
c. stwierdzenia pełnienia przez trenera funkcji pośrednika transakcyjnego,
d. naruszenia obowiązków trenera, wynikających z przepisów wewnętrznych PZPN.
Art.23
1.Decyzja w sprawie zawieszenia lub pozbawienia licencji trenerskiej wymaga pisemnego
uzasadnienia, a także powiadomienia trenera za potwierdzeniem odbioru.
2.Od decyzji Komisji Dyscyplinarnej PZPN w sprawie zawieszenia lub pozbawienia licencji
przysługuje trenerowi odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN wniesione w terminie
14 dni od daty otrzymania decyzji.

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. s t w i e r d z o n e g o o r z e c z e n i e m w ł a ś c i w e g o o r g a n u j e d n o s t r o n n e g o ,
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.
3.Komisja Licencji Trenerskich WZPN 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.
4.Odmowa przyznania lub przedłużenia licencji trenerskiej wymaga pisemnego uzasadnienia, a
także powiadomienia wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru.
5.Od decyzji Komisji Licencji Trenerskich WZPN w sprawie odmowy przyznania lub przedłużenia
licencji, przysługuje trenerowi odwołanie do Komisji Odwoławczej ZPN wniesione w terminie 14
dni od daty otrzymania decyzji.
VIII.ZASTĘPSTWO PIERWSZEGO TRENERA
Art. 27
1. W przypadku zaprzestania prowadzenia danego zespołu przez pierwszego trenera, klub
ma prawo zastąpić go przez dotychczasowego pierwszego asystenta pierwszego trenera
lub innego trenera pracującego w tym klubie, posiadającego licencję uprawniającą do
prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach o jedną klasę rozgrywkową niżej.
Powyższe uprawnienie obowiązuje do czasu zatrudnienia przez klub trenera
posiadającego wymaganą dla danej klasy rozgrywkowej licencję, nie dłużej jednak niż na
okres 3 kolejnych, oficjalnych meczy (pucharowych i ligowych) rozgrywanych przez ten
klub. Powyższe zastępstwo musi zostać zgłoszone drogą e-mailową do organu
prowadzącego rozgrywki, a także do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów
PZPN/ właściwego dla danego WZPN organu ds. licencjonowania trenerów.
2. Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN / właściwy dla danego WZPN organ
ds. licencjonowania trenerów może, na wniosek klubu, wyrazić zgodę na prowadzenie
pierwszego zespołu przez pierwszego asystenta pierwszego trenera na okres
przekraczający 3 kolejne oficjalne mecze rozgrywane przez ten klub, nie dłużej jednak niż
do 30 czerwca lub 31 grudnia danego roku (wzór zgody stanowi załącznik nr 3 do
niniejszej Uchwały).
3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być wykorzystane jeden raz w ciągu
rocznego sezonu rozgrywkowego.

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
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
lekarskiego / na okres do ustania przeszkody losowej. Kluby występujące w niższych
klasach rozgrywkowych kierują wniosek w przedmiotowym zakresie do właściwego dla
danego WZPN organu ds. licencjonowania trenerów (wzór zgody stanowi załącznik nr 3
do niniejszej Uchwały).
IX. KARY
Art. 28
1. Naruszenie postanowień niniejszej Uchwały, w postaci prowadzenia zespołu Ekstraklasy,
I i II ligi, CLJ U-19 oraz Ekstraklasy Futsalu Mężczyzn i Ekstraligi kobiet podczas
rozgrywek mistrzowskich i pucharowych PZPN przez trenera nie posiadającego ważnej
licencji trenerskiej powoduje zastosowanie następujących kar dyscyplinarnych w
stosunku do klubu:
a. pierwszy mecz:
i.
kara pieniężna 100 000 złotych dla klubu Ekstraklasy,
ii.
kara pieniężna 50 000 złotych dla klubu I ligi,
iii. kara pieniężna 25 000 złotych dla klubu II ligi,
iv. kara pieniężna 10 000 złotych dla klubu, CLJ U-19. Ekstraklasy Futsalu
mężczyzn i Ekstraligi kobiet.
b.

drugi mecz:
i.
kara pieniężna 200 000 złotych dla klubu Ekstraklasy,
ii.
kara pieniężna 100 000 złotych dla klubu I ligi,
iii. kara pieniężna 50 000 złotych dla klubu II ligi,
iv. kara pieniężna 20 000 złotych dla klubu, CLJ U-19. Ekstraklasy Futsalu
mężczyzn i Ekstraligi kobiet.

c. trzeci mecz i kolejne:
i.
dwukrotność ostatniej nałożonej na klub kary.
2.Realizacja treści ust. 1 należy do Komisji Dyscyplinarnej PZPN.
Art. 29
1.Naruszenie postanowień niniejszej Uchwały oraz prowadzenie zespołu piłki nożnej niższych,
niż wymienione w art. 28 ust. 1 klas rozgrywkowych, podczas rozgrywek mistrzowskich i
pucharowych przez trenera nie posiadającego ważnej licencji trenerskiej powoduje zastosowanie
następujących kar dyscyplinarnych w stosunku do:
a. Klubu III ligi:
i.
pierwszy mecz
ii.
drugi mecz
iii. trzeci mecz

– kara pieniężna 10 000 złotych,
– kara pieniężna 20 000 złotych,
– weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla
zespołu przeciwnego.

b. Klubu uczestniczącego w rozgrywkach: IV ligi, CLJ U-17, CLJ U-15:
i.
pierwszy mecz
– kara pieniężna 4 000 złotych,
ii.
drugi mecz
– kara pieniężna 6 000 złotych,
iii. trzeci mecz
– weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla
zespołu przeciwnego.
c. Klubu ligi/klasy okręgowej, ligi wojewódzkiej juniorów starszych (A1 i A2)
i młodszych (B1 i B2), I i II ligi kobiet, I i II ligi futsalu mężczyzn i kobiet:
i.
pierwszy mecz
– kara pieniężna 2 000 złotych,
ii.
drugi mecz
– kara pieniężna 3 500 złotych,
iii. trzeci mecz
– weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla
zespołu przeciwnego.
d. Klubu seniorów A klasy, B klasy, C klasy, zespołów dziecięcych i młodzieżowych
(od C1 do G2), III, IV ligi kobiet oraz Makroregionalnej LJM Kobiet oraz
pozostałych lig futsalu mężczyzn i kobiet:
i.
pierwszy mecz
– kara pieniężna 1 000 złotych,
ii.
drugi mecz
– kara pieniężna 1 500 złotych,
iii. trzeci mecz
– weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla z
zespołu przeciwnego.
2.

Realizacja treści ust. 1 należy do Wydziału Dyscypliny ZPN.

X.DUPLIKATY DYPLOMÓW I LICENCJI
Art.30
1. Wydanie duplikatu dyplomu trenerskiego: UEFA PRO, UEFA Elite Youth A, UEFA A, UEFA
B,UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B, UEFA Grassroots C, Goalkeeper B, Grassroots C
lub Grassroots D podlega opłacie w wysokości 200 zł.
2. Wniosek o wydanie duplikatu dyplomu należy zgłosić do organizatora kursu, na którym
uzyskano wymagany dyplom (PZPN lub poszczególne WZPN).
3. Wydanie duplikatu licencji trenerskiej: UEFA PRO, UEFA Elite Youth A, UEFA A, UEFA B,
UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B, Futsal C, UEFA Grassroots C, Goalkeeper B,
Grassroots C lub Grassroots D, PZPN A oraz PZPN B podlega opłacie w wysokości 100
zł.
4. Wniosek o wydanie duplikatu licencji: UEFA PRO, UEFA Elite Youth A, UEFA A, UEFA B,
UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B należy kierować do PZPN poprzez formularz
kontaktowy na platformie PZPN24.
5. Wniosek o wydanie duplikatu licencji: UEFA Grassroots C, Goalkeeper B, Futsal C,
Grassroots C, Grassroots D, PZPN A oraz PZPN B należy kierować do Wojewódzkiego
ZPN poprzez formularz kontaktowy na platformie PZPN24.
XI.TRENER ZAGRANICZNY
Art.31
1. Trener zagraniczny przed podjęciem pracy w klubie uczestniczącym w rozgrywkach piłki
nożnej w Polsce musi przedstawić do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów

PZPN/ właściwego dla danego WZPN organu ds. licencjonowania trenerów ważną
licencję uprawniającą do prowadzenia zespołu na właściwym poziomie rozgrywek,
wydaną przed macierzystą federację, będącą stroną konwencji UEFA o Wzajemnym
Uznawaniu Kwalifikacji Trenerskich.
2. Trener zagraniczny przed przystąpieniem do prowadzenia zespołu uczestniczącego w
rozgrywkach piłki nożnej w Polsce musi zarejestrować się na platformie PZPN 24,
składając w szczególności skan posiadanej licencji. Klub zatrudniający danego trenera
winien udzielić mu wszelkiej niezbędnej pomocy przy procesie rejestracji w systemie
PZPN.
3. Klub zatrudniający trenera zagranicznego występuje – za pośrednictwem systemu
informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl - do Zespołu
Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN / właściwego dla danego WZPN organu
ds. licencjonowania trenerów o wyrażenie zgody na zatrudnienie trenera zagranicznego
(wzór zgody stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały).
4. Za wydanie zgody, o której mowa w ust. 4, pobrana zostanie opłata administracyjna w
wysokości :
a. dla klubów Ekstraklasy
- 10 000 zł,
b. dla klubów I ligi
- 5 000 zł,
c. dla klubów II ligi
- 2 500 zł,
d. dla klubów lig niższych
- 1 250 zł.
5. Zgoda, o której mowa w ust. 3, zostaje wydana na okres ważności licencji udzielonej
trenerowi zagranicznemu przez jego macierzystą federację, nie dłużej jednak niż na okres
zatrudnienia w polskim klubie.
XII.POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
Art.32
1.Trenerzy, którzy kontynuują pracę na podstawie wydanej
warunkowej licencji/zgody z
prowadzonym przez siebie zespołem w poprzednim sezonie 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
może być przedłużana (każdorazowo na okres 1 roku) do momentu zakończenia pracy trenera w
danym klubie (wzór zgody stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały).
2.Zasada, o której mowa w ust. 1 ma zastosowanie w drużynach młodzieżowych od A1 do G2
(za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach: CLJ U-19, CLJ U-17 i CLJ U-15) - w
przypadku kontynuacji pracy trenerów zmieniających drużyny w strukturach danego klubu .
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).
Art. 34

Zgody, o których mowa w art. 32 i 33, są wydawane przez Zespół ds. Kształcenia i
Licencjonowania Trenerów PZPN w przypadku klubów: Ekstraklasy, I i II ligi, Futsal Ekstraklasy,
CLJ U-19 i Ekstraligi kobiet. W przypadku pozostałych klas rozgrywkowych – zgody są
wydawane przez właściwy dla danego WZPN organ ds. licencjonowania trenerów.
II. Tracą moc uchwały: nr VI/115 z dnia 24 czerwca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki
Nożnej dot. licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów piłki nożnej
Ekstraklasy, I, II, III ligi, Centralnej Ligi Juniorów, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet
oraz nr VI/116 z dnia 24 czerwca 2014 roku
Zarządu PZPN dot. licencji trenerskich
uprawniających do prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i
kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, seniorek, młodzieżowych i
dziecięcych.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1
czerwca 2017 roku.
Prezes PZPN
Zbigniew Boniek
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Załącznik nr 1 - Schemat Licencjonowania Trenerów PZPN

Załącznik nr 2 - Wzory dyplomów i identyfikatorów licencji trenerskich
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Załącznik nr 3 - Wzór zgody na prowadzenie zespołu
Wzór zgody - Polski Związek Piłki Nożnej
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Wzór zgody - Wojewódzki ZPN
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Tabela - Wymogi licencyjne dla pierwszych trenerów w poszczególnych klasach
rozgrywkowych
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