LICENCJE TRENERSKIE
Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej informuje, że procedurę wydawania licencji trenerskich
uprawniających do prowadzenia zespołów piłkarskich uczestniczących w rozgrywkach PZPN
i ZPN regulują nowe uchwały Zarządu PZPN, które weszły w życie 24 czerwca 2014, tj:
• nr VI/115 z dnia 24.06.2014 roku w sprawie 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 24.06.2014 roku w sprawie 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. Treści tych uchwał są dostępne na stronie internetowej Polskiego Związku Piłki
Nożnej oraz Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej Polski Związek Piłki Nożnej wyraźnie
podkreśla, że zgodnie z treścią tych uchwał a także w związku z obecną sytuacją prawną
powstałą po wejściu w życie ustawy z dnia 13.06.2013 deregulującą zawód trenera piłki
nożnej, Polski Związek Piłki Nożnej nie honoruje żadnych dyplomów (instruktora czy trenera
piłki nożnej), wydawanych absolwentom kursów rozpoczętych po 23 sierpnia 2013 roku,
organizowanych przez jakiekolwiek instytucje spoza struktur PZPN, na podstawie których
uczestnicy tych kursów chcieliby ubiegać się o licencję trenerską PZPN uprawniającą do
prowadzenia drużyn piłkarskich występujących w rozgrywkach organizowanych przez
wojewódzkie Związki Piłki Nożnej i PZPN.
TRENERZY I INSTRUKTORZY PIŁKI NOŻNEJ Kluby Świętokrzyskiego ZPN
Wnioski o licencje trenerskie, przyznanie lub przedłużenie wraz z wymaganymi dokumentami
należy składać w biurze Świętokrzyskiego Z P N w terminach:
do 15 stycznia 2016r

-

będą rozpatrzone do 29 stycznia 2016r.

do 22 lutego 2016r

-

będą rozpatrzone do 29 lutego 2016r

Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPN trenerzy wnoszą opłatę w kwocie:




Licencja „PZPN A” – 300 zł.
Licencja „PZPN B” / „UEFA B” – 150 zł.
Licencja „PZPN C”/ UEFA C– 150 zł.

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 29 luty 2016r 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 Świętokrzyskiego ZPN celem ich
uzupełnienia.
Prowadzenie zespołu przez trenera nie posiadającego odpowiedniej licencji będzie karane
zgodnie z Regulaminem Rozgrywek Świętokrzyskiego ZPN.
Na stronie internetowej Świętokrzyskiego Z P N - znajduje się Wniosek o przyznanie lub
przedłużenie licencji.

