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Uchwała nr X/231 z dnia 26 i 27 czerwca 2009 roku
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie

upowszechniania systemu kształcenia animatorów i trenerów pitki nożnej kategorii
PZPN C, UEFA B, UEFA A i UEFA PRO

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

§1 

Cel Uchwały

1. Celem niniejszej uchwały jest upowszechnienie w Polskim Związku Piłki Nożnej
systemu kształcenia trenerów zgodnego z wymogami Konwencji UEFA o Wzajemnym
Uznawaniu Kwalifikacji Trenerskich oraz Karty Grassroots UEFA.

2.Prowadzenie kursów kształcenia animatorów i trenerów oraz wydawanie dyplomów 
wszystkich kategorii, tj. PZPN C, UEFA B, UEFA A i UEFA PRO przysługuje wyłącznie 
Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej.

3.Mając na uwadze ust.1 niniejszej uchwały Polski Związek Piłki Nożnej postanawia rozszerzyć 
możliwość organizowania kursów kształcenia animatorów i trenerów piłki nożnej kategorii UEFA 
B na Związki Piłki Nożnej oraz Okręgowe Związki Piłki Nożnej, w systemie zgodnym z cytowaną 
wyżej Konwencją UEFA i Kartą Grassroots UEFA.

                        §2

Ogólne ustalenia dotyczące organizacji kursów kształcenia animatorów 
PZPN C i trenerów UEFA B, UEFA A i UEFA PRO

1. Organem Polskiego Związku Piłki Nożnej zatwierdzającym i koordynującym program
kształcenia animatorów i trenerów jest Wydział Szkolenia PZPN i powołana w tym celu
przez Wydział Szkolenia PZPN i zatwierdzana przez Zarząd PZPN Komisja Kształcenia i
Licencjonowania Trenerów PZPN. Nadzór nad ww. organem sprawuje Wiceprezes PZPN
ds. Szkoleniowych.

2. W skład Komisji Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN wchodzą:

Przewodniczący Wydziału Szkolenia PZPN

Dwóch przedstawicieli Wydziału Szkolenia PZPN w tym przedstawiciel Wydz. Piłkarstwa 
Kobiecego PZPN Prezes Stowarzyszenia Trenerów Piłki Nożnej Dyrektor Sportowy PZPN

Główny Specjalista ds. Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN Dyrektor 
Szkoły Trenerów PZPN

3. Jednostką PZPN realizującą pełny program kształcenia animatorów i trenerów jest Szkoła 
Trenerów PZPN.

4. PZPN może udzielić jednorazową zgodę na organizację kursu kształcenia PZPN C i UEFA B 
Związkowi Piłki Nożnej lub Okręgowemu Związkowi Piłki Nożnej, który działa w porozumieniu z 
jego macierzystym Związkiem Piłki Nożnej pod warunkiem, że pełna

kontrola nad realizacją programu przysługuje w każdym przypadku zgodnie z wymogami 
niniejszej uchwały Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej.

                   

                           



                      §3 

Uregulowania dotyczące prawa organizacji kursów animatora PZPN C

1.Prawo organizowania kursów kształcenia animatorów przysługuje Szkole Trenerów PZPN.

2.Z zastrzeżeniem treści par. 2 ust. 4 uchwały, PZPN może udzielić zgodę jednorazową na 
organizację kursu kształcenia animatorów PZPN C przez Związek Piłki Nożnej, Okręgowy 
Związek Piłki Nożnej, pod warunkiem spełnienia procedury uregulowanej niniejszą Uchwałą, 
tzn:

2.1 złożenia do PZPN formalnego wniosku o zatwierdzenie kursu kształcenia
animatorów PZPN C wraz z wymaganymi dokumentami tj. programem kursu, planem
realizacji programu, listą wykładowców, listą uczestników kursu.

2.2 pozytywnego rozpatrzenia przez Komisję Kształcenia Trenerów PZPN wniosku o
zatwierdzenie kursu kształcenia animatorów PZPN C na podstawie złożonej
dokumentacji oraz oceny hospitującego kurs eksperta szkoleniowego / trenera
edukatora delegowanego przez Wydział Szkolenia PZPN. (na podst. Regulaminu UEFA
patrz zał. 1)

3. Delegat PZPN prowadzący hospitację, konsultacje organizacyjno-merytoryczne oraz
ocenę kursu PZPN C zobowiązany jest do złożenia do Wydziału Szkolenia PZPN raportu
z odbytej wizytacji w terminie do 7 dni.

3.1 Z tytułu prowadzonych hospitacji, konsultacji organizacyjno-merytorycznych i oceny kursu przez 
delegowane w tym celu przez Komisję Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN lub 
Wydział Szkolenia PZPN osoby, przysługuje każdej z wydelegowanych osób zwrot kosztów 
podróży oraz ekwiwalent w wysokości 600 zł. za każdy dzień prowadzonej hospitacji.

4. Dyplomy animatora PZPN C, na podstawie protokołu podpisanego przez Komisję
Egzaminacyjną, w składzie, której winien być delegat Komisji Kształcenia i
Licencjonowania Trenerów PZPN lub Wydziału Szkolenia PZPN, wydaje PZPN za
odpłatnością 50 zł za dyplom.

§4 

Kryteria przyjęć na kurs animatorów PZPN C

1. Kandydatem na kurs animatorów PZPN C może być osoba, która spełnia następujące 
kryteria:

1.1 ma ukończone 18 lat,

1.2 przedstawi zaświadczenie wystawione przez macierzysty Związek Piłki Nożnej 
stwierdzający staż zawodniczy w rozgrywkach WZPN /OZPN dowolnego szczebla lub 
zaświadczenie o wykonywaniu zawodu nauczyciela wychowania fizycznego lub dyplom 
ukończenia szkoły / uczelni o kierunku pedagogicznym,

1.3 przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na 
wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,

1.4 złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.

                §5 

Uregulowania dotyczące prawa organizacji kursów UEFA B, UEFA B Wyrównawczego

1.Prawo organizowania kursów kształcenia trenerów UEFA B, UEFA B Wyrównawczego
przysługuje Szkole Trenerów PZPN.
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2. Z zastrzeżeniem treści par. 2 ust. 4 uchwały, PZPN może udzielić zgodę jednorazową
na organizację kursu trenerów UEFA B, UEFA B Wyrównawczego przez Wojewódzki
Związek Piłki Nożnej, Okręgowy Związek Piłki Nożnej, pod warunkiem spełnienia
procedury uregulowanej niniejszą Uchwałą, tzn:

2.1złożenia do PZPN formalnego wniosku o zatwierdzenie kursu kształcenia trenerów
UEFA B wraz z wymaganymi dokumentami tj. programem kursu, planem realizacji
programu, listą wykładowców, listą uczestników kursu.

2.2 pozytywnego rozpatrzenia przez Komisję Kształcenia Trenerów PZPN wniosku o
zatwierdzenie kursu kształcenia trenerów UEFA na podstawie złożonej dokumentacji
oraz oceny hospitującego kurs eksperta szkoleniowego / trenera edukatora
delegowanego przez Wydział Szkolenia PZPN.

3. Delegat PZPN prowadzący hospitację, konsultacje organizacyjno-merytoryczne oraz
ocenę kursu UEFA B zobowiązany jest do złożenia do Wydziału Szkolenia PZPN raportu
z odbytej wizytacji w terminie do 7 dni.

3.1 Z tytułu prowadzonych hospitacji, konsultacji organizacyjno-merytorycznych i oceny kursu 
przez delegowane w tym celu przez Komisję Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN lub 
Wydział Szkolenia PZPN osoby, przysługuje każdej z wydelegowanych osób zwrot kosztów 
podróży oraz ekwiwalent w wysokości 600 zł za każdy dzień prowadzonej hospitacji.

4. Dyplomy UEFA B, na podstawie protokołu podpisanego przez Komisję
Egzaminacyjną, w składzie, której winien być delegat Komisji Kształcenia i
Licencjonowania Trenerów PZPN lub Wydziału Szkolenia PZPN, wydaje PZPN za
odpłatnością 200 zł za dyplom.

                   §6 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B, Kurs Wyrównawczy UEFA B

1.Kandydatem na kurs trenerów UEFA B może być osoba, która spełnia następujące
kryteria:

1.1 ma ukończone 19 lat,

1.2przedstawi zaświadczenie wystawione przez macierzysty Związek Piłki Nożnej
stwierdzający staż zawodniczy w rozgrywkach OZPN / ZPN dowolnego szczebla,

1.3 przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym
na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,

1.4złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności
prawnych.

2. Kandydatem na kurs wyrównawczy UEFA B może być osoba, która spełnia
następujące kryteria:

2.1 posiada legitymację instruktora piłki nożnej,

2.2 lub posiada ukończony kurs animatorów piłki nożnej i aktualną licencję PZPN C 
uprawniającą do prowadzenia zespołów dziecięcych do 12 lat.

2.3 spełnia kryteria zawarte w punktach 1.3,1.4 niniejszego paragrafu.

                     §7 

Uregulowania dotyczące prawa organizacji kursów UEFA A, Wyrównawczego UEFA A

Prawo organizowania kursów kształcenia trenerów UEFA A i wyrównawczego UEFA A 
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przysługuje wyłącznie Szkole Trenerów PZPN.

                    §8 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA A, Wyrównawczy UEFA A

1. Kandydatem na kurs trenerów UEFA A może być osoba, która spełnia następujące
kryteria:

1.1  posiada dyplom UEFA B,

1.2  ma ukończone 21 lat,

1.3  posiada minimum wykształcenie średnie,

1.4  posiada udokumentowany co najmniej dwuletni staż pracy szkoleniowej z tytułem 
trenera UEFA B, lub legitymuje się poświadczonym minimum 7 letnim stażem zawodniczym w 
Ekstraklasie / I Lidze do sezonu 2007/8, jeżeli nie posiada dyplomu trenera UEFA B,

1.5  przedstawi opinie o przebiegu pracy szkoleniowej wystawione przez pracodawcę, 
macierzysty Związek Piłki Nożnej,

1.6 przedstawi zaświadczenia o uczestnictwie w konferencjach szkoleniowych
organizowanych przez macierzysty Związek Pitki Nożnej,

1.7 przedstawi dokument poświadczony przez lekarza pozwalający na podjęcie zajęć

praktycznych na kursie trenerskim,

1.8 złoży oświadczenie o  niekaralności  sądowej  i  pełnej  zdolności do czynności

prawnych.

2. Kandydatem na kurs wyrównawczy UEFA A może być osoba, która spełnia
następujące kryteria:

2.1posiada minimum dyplom trenera Klasy II,

2.2 spełnia pozostałe kryteria zawarte w punktach 1.7,1.8,1.9 niniejszego paragrafu.

                        §9 

Uregulowania dotyczące organizacji kursów UEFA PRO, Wyrównawczego UEFA PRO

Prawo organizowania kursów kształcenia trenerów UEFA PRO, kursów wyrównawczych UEFA 
PRO przysługuje wyłącznie Szkole Trenerów PZPN.

                       §10 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA PRO, Wyrównawczy UEFA PRO

1. Kandydatem na kurs trenerów UEFA PRO może być osoba, która spełnia następujące 
kryteria:

1.1 posiada dyplom trenera UEFA A,

1.2 posiada minimum maturę,

1.3 posiada udokumentowany co najmniej 3-letni okres pracy na stanowiskach: I-go
trenera z zespołami II ligi lub reprezentacji Polski młodzieżowych U-21 / U-23 lub
reprezentacji Polski seniorów B / A lub co najmniej 3-letni okres pracy na stanowiskach:
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I-go trenera z zespołami Młodej Ekstraklasy w tym 1 rok na stanowisku I-go trenera z
zespołami II ligi lub posiada udokumentowany półroczny okres pracy w sezonie
wiosennym z zespołem II ligi na stanowisku I-go trenera z licencją trenerską PZPN i
uzyskuje z tym zespołem awans do I Ligi.

1.4 przedstawi zaświadczenia o uczestnictwie w konferencjach szkoleniowych
organizowanych przez Polski lub macierzysty Związek Piłki Nożnej,

1.5 przedstawi dokument poświadczony przez lekarza pozwalający na podjęcie zajęć 
praktycznych na kursie trenerskim,

1.6 złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.

2. Kandydatem na kurs wyrównawczy UEFA PRO może być osoba, która spełnia następujące 
kryteria:

2.1posiada dyplom trenera Klasy I lub Mistrzowskiej wydany przed 22 listopada 2002 roku lub 
dyplom trenera Klasy I wydany po 22 listopada 2002 roku oraz dyplom trenera UEFA A,

2.2posiada licencję trenerską PZPN uprawniającą do prowadzenia zespołów II ligi oraz 
udokumentowany staż pracy na stanowisku I trenera zespołu II ligi przez minimum 2 / 3 lata.

2.3spełnia pozostałe kryteria zawarte w punktach 1.4,1.5,1.6 niniejszego paragrafu.

§11

Wzory dyplomów animatora PZPN C i dyplomów trenerskich

UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

W przypadku dyplomów animatora PZPN C obowiązuje wzór zatwierdzony przez Zarząd PZPN 
(patrz zał.), a w przypadku dyplomów UEFA B, UEFA A i UEFA PRO obowiązuje wzór 
zatwierdzony przez UEFA, zgodny z Wymogami Konwencji UEFA o wzajemnym uznawaniu 
kwalifikacji trenerskich, (patrz zał.).

§ 12

Traci moc uchwała XV/204 z dnia 27.08.2007 Zarządu PZPN w sprawie upowszechniania 
systemu kształcenia trenerów piłki nożnej kategorii UEFA B, UEFA A i UEFA PRO.

                     §13

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

5


	Uregulowania dotyczące prawa organizacji kursów animatora PZPN C
	Uregulowania dotyczące prawa organizacji kursów UEFA B, UEFA B Wyrównawczego
	Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B, Kurs Wyrównawczy UEFA B
	Uregulowania dotyczące prawa organizacji kursów UEFA A, Wyrównawczego UEFA A
	Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA A, Wyrównawczy UEFA A
	Uregulowania dotyczące organizacji kursów UEFA PRO, Wyrównawczego UEFA PRO
	Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA PRO, Wyrównawczy UEFA PRO
	Prezes PZPN Grzegorz Lato 








