
Trenerzy i instruktorzy piłki nożnej Kluby  Świętokrzyskiego  ZPN w  nawiązaniu  

do Uchwały nr VII/115 z dnia 8 czerwca 2015 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

oraz § 12 Regulaminu Rozgrywek Świętokrzyskiego  ZPN przypomina się o obowiązku 

posiadania licencji do prowadzenia zespołów w rozgrywkach piłki nożnej. Przypominamy 

trenerom, klubom. 

Licencja „PZPN A”  Warunkami otrzymania w/w licencji jest posiadanie pełnej zdolności  

do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie dyplomu Trenera klasy: UEFA PRO, UEFA 

A, Mistrzowskiej, I - szej, II - giej. Licencja Trenerska PZPN A uprawnia do trenowania na terytorium Polskiego Związku 

Piłki Nożnej zespołów piłki nożnej seniorów do VI Ligi włącznie oraz innych zespołów seniorów i seniorek, 

młodzieżowych i dziecięcych.  

Licencja „UEFA B”  Warunkami otrzymania w/w licencji jest posiadanie pełnej zdolności  

do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie dyplomu Trenera UEFA B Licencja 

Trenerska UEFA B uprawnia do trenowania na terytorium Polskiego Związku Piłki Nożnej seniorów do V /Okręgowej 

Klasy włącznie, II LIGI  Futsalu  mężczyzn i kobiet, II ligi kobiet, Ligi Wojewódzkiej Juniorów Starszych i Młodszych, oraz 

niższych klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej.  

Licencja „UEFA C”  Warunkami otrzymania w/w licencji jest posiadanie pełnej zdolności  

do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie dyplomu Trenera UEFA C Licencja 

Trenerska UEFA C uprawnia do trenowania na terytorium Polskiego Związku Piłki Nożnej dzieci do 12 lat i zespołów 

seniorów klasy A, B, 

Licencja „PZPN B”  Warunkami otrzymania w/w licencji jest posiadanie pełnej zdolności  

do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie dyplomu klasy: instruktor sportu-

specjalność piłka nożna Licencja Trenerska PZPN B uprawnia do trenowania na terytorium Polskiego Związku Piłki 

Nożnej seniorów do A Klasy włącznie, II LIGI Futsalu mężczyzn i kobiet, II ligi kobiet, Ligi Okręgowej Juniorów Starszych 

i Młodszych, oraz niższych klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej. 

Trenerzy prowadzący nieprzerwanie w sezonach 2014/15 i 2015/16 zespoły Klasy Okręgowej zobowiązani 

są do złożenia do Komisji Licencyjnej Świętokrzyskiego  ZPN wniosku o przyznanie warunkowej Licencji 

UEFA B uprawniającej do prowadzenia danego zespołu Klasy Okręgowej przez najbliższy rok. Wniosek 

należy złożyć w siedzibie ŚZPN w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia  2015 r. 

Komisja Licencyjna danego wojewódzkiego ZPN wydaje trenerowi z Licencją PZPN B spełniającemu 

wymogi uchwały Zarządu PZPN nr VII-105 zaświadczenie o posiadaniu licencji UEFA B uprawniającej  

do prowadzenie danego zespołu Klasy Okręgowej z ważnością do 30.06.2016 r. oraz przesyła wniosek  

o wydanie ID licencji UEFA B wraz z listą-protokołem przyznanych licencji do Kom. Technicznej PZPN  

Departament Szkolenia i Rozgrywek Międzynarodowych 

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

Regulaminem Rozgrywek Świętokrzyskiego  ZPN. 

 Na stronie internetowej Wydziału Szkolenia  znajduje się „do pobrania” - wniosek o przyznanie lub przedłużenie 

licencji.        

                                                                                                                               Wydział Szkolenia ŚZPN 

                                                                                                                 Komisja Licencjonowania Trenerów ŚZPN 


