
                                 
       Kluby Mazowieckiego ZPN 

       Trenerzy piłki nożnej  

 
W nawiązaniu do Uchwały nr VII/190 z dnia 6 maja 2009r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  oraz 

§ 11 pkt. 1 Regulaminu Rozgrywek Mazowieckiego ZPN przypomina  się o obowiązku posiadania licencji do 

prowadzenia zespołów w rozgrywkach piłki nożnej. Prosimy trenerów, którzy: 

 prowadzą zespoły, a nie posiadających licencji trenerskiej 

 zamierzają podjąć pracę na stanowisku trenera 

 posiadają licencje trenerską, której ważność się skończyła 

o złożenie wniosku o jej przyznanie lub przedłużenie wraz z wymaganymi dokumentami w biurze właściwego 

terytorialnie OZPN, a w przypadku klubów zrzeszonych bezpośrednio w Mazowieckim ZPN w siedzibie 

Związku ul. Puławska 111A lok. 50  w Warszawie w terminach: 

do 31 grudnia 2013r  - będą rozpatrzone do 10 lutego 2014r. 

do 31 stycznia 2014r - będą rozpatrzone do 3 marca 2014r  

Wnioski składane w OZPN – ach będą rozpatrywane w uzgodnionych terminach w lutym 2014r. 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPN trenerzy wnoszą opłatę w kwocie: 

 Licencja „PZPN A” – 300 zł.  

Warunkami otrzymania w/w licencji jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 

korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie dyplomu trenera klasy: UEFA PRO, UEFA A, 

Mistrzowskiej, I - szej, II - giej. 

  Licencja „PZPN B” / „UEFA B” – 150 zł. 

Warunkami otrzymania w/w licencji jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 

korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie dyplomu klasy: co najmniej instruktor sportu lub 

trenera UEFA B. 

 Licencja „PZPN C” – 150 zł. 

Warunkami otrzymania w/w licencji jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 

korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie dyplomu klasy: co najmniej licencji PZPN C . 

Licencja wydawana jest na 3 lata. 

Trenerzy starający się o przyznanie licencji winni złożyć: wniosek o przyznanie licencji, kopia dowodu wpłaty, 

kopię dyplomu/legitymacji  trenera/instruktora, kopie zaświadczeń z udziału w konferencjach szkoleniowych 

organizowanych przez PZPN i ZPN – y, 2 zdjęcia (30/38 mm), opinię klubu zatrudniającego lub poprzedniego 

klubu trenera/instruktora. 

Trenerzy starający się o przedłużenie licencji winni złożyć: wniosek o przedłużenie licencji, kopia dowodu 

wpłaty, kopie zaświadczeń z udziału w konferencjach szkoleniowych organizowanych przez PZPN i ZPN - y  w 

okresie posiadania licencji oraz posiadaną LICENCJE TRENERSKĄ. 

Wnioski o licencje złożone po 31 stycznia 2014r będą potraktowane jako złożone w terminie nadzwyczajnym, 

co wiąże się z opłatami wynikającymi z § 13 pkt Uchwały nr VII/190 z dnia 6 maja 2009r. Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej. 

Trenerzy, którzy złożą wnioski niekompletne lub bez wymaganych załączników, będą wzywani na 

posiedzenie Komisji Licencji Trenerskich Mazowieckiego ZPN celem ich uzupełnienia.  

Prowadzenie zespołu przez trenera nie posiadającego odpowiedniej licencji będzie karane zgodnie z 

Regulaminem Rozgrywek Mazowieckiego ZPN. 

Na stronie internetowej Mazowieckiego ZPN www.mzpn.pl w zakładce „Inne - do pobrania” - znajduje się 

Wniosek o przyznanie licencji. 

  

                Wiceprezes ds. Szkolenia  
       Mazowieckiego ZPN 
 
 
        /-/ Roman Kosecki 

http://www.mzpn.pl/

