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Kraków 20.09.2010 r.

L.dz. 3475 / 2010.

Komunikat Komisji Licencji Trenerskich MZPN [ II ]
Komisja Licencji Trenerskich Małopolskiego Związku Piłki Nożnej upoważniona jest
do przyznania trenerom licencji : UEFA B, PZPN A, PZPN B, PZPN C.
I. LICENCJE
Na podstawie Uchwały nr VII/190 z dnia 6 maja 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki
Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów III ligi oraz
niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów i młodzieżowych i dziecięcych
(tekst jednolity) przyznaje następujące licencje i przedłuża okres ich ważności:
1. licencja PZPN A, upoważnia do prowadzenia wszystkich zespołów seniorów III i IV ligi,
I ligi kobiet, I ligi Futsalu, Ligi wojewódzkiej juniorów starszych i młodszych, zespołów
młodzieżowych i dziecięcych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej
oraz Futsalu, a mogą ją uzyskać trenerzy posiadający co najmniej dyplom trenera II
klasy.
2. licencja PZPN B, upoważnia do prowadzenia wszystkich zespołów seniorów V ligi,
Okręgowej ligi, A klasy, B klasy, C klasy , II ligi Futsalu , II Ligi Kobiet, zespołów
juniorów starszych i młodszych ( z wyłączeniem zespołów wojewódzkiej ligi juniorów
starszych i młodszych ) pozostałych zespołów młodzieżowych i dziecięcych piłki nożnej
męskiej, kobiecej oraz Futsalu , a mogą ją uzyskać trenerzy posiadający co najmniej
legitymację instruktora piłki nożnej,
3. licencja UEFA B, upoważnia do prowadzenia wszystkich zespołów seniorów V ligi,
Okręgowej ligi, A klasy, B klasy, C klasy , II ligi Futsalu , II Ligi Kobiet, zespołów
juniorów starszych i młodszych ( z wyłączeniem zespołów wojewódzkiej ligi juniorów
starszych i młodszych ) pozostałych zespołów młodzieżowych i dziecięcych piłki nożnej
męskiej, kobiecej oraz Futsalu , a mogą ją uzyskać trenerzy posiadający dyplom UEFAB.
4. licencja PZPN C, upoważnia do prowadzenia zespołów dziecięcych do lat 12,a mogą ją
uzyskać osoby, które ukończyły lub uczestniczą w kursie kształcenia na licencję
PZPN C.
II. DOKUMENTACJA
1. Wnioski o przyznanie licencji trenerskiej w trybie zwyczajnym składać można dwa razy
w ciągu roku kalendarzowego, w następujących terminach:
a) przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych sezonu letniego (czerwiec/lipiec) oraz
b) przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych sezonu wiosennego (grudzień/styczeń).
2. Komisja Licencji Trenerskich MZPN ustaliła ostateczne terminy składania wniosków :
31. styczeń 2011 r. ( przed rundą wiosenną ) oraz 30 czerwiec 2011 r. ( przed rundą
jesienną),
Uwaga ! Należy przestrzegać terminu składania wniosków licencyjnych, gdyż wnioski
złożone w terminie komisja licencyjna ma obowiązek rozpatrzyć do dnia
rozpoczęcia rozgrywek, natomiast wnioski złożone po terminie będzie rozpatrywać
w terminie późniejszym.
3. Dokumenty wymagane do otrzymania licencji trenerskiej:
a. wypełniony wniosek,
b. poświadczony odpis dyplomu trenera lub książeczki instruktora piłki nożnej,
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c. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw obywatelskich,
d. zaświadczenie o uczestnictwie w kursach doszkalających, kursokonferencjach
trenerskich organizowanych przez ZPN-y i PZPN,
e. zdjęcia - szt. 2,
f. zaświadczenie klubu aktualnie zatrudniającego trenera. .
4. Przedłużenie posiadanej licencji trenera może uzyskać osoba, która w okresie posiadania
licencji co najmniej 1 rok samodzielnie prowadziła zespół piłki nożnej odpowiedniego
szczebla /dot. lic PZPN A / oraz w okresie posiadania licencji dokształcała się na kursach
licencyjnych, kursokonferencjach ogólnopolskich lub okręgowych.
III.OPŁATY
1. Za wydanie lub przedłużenie licencji trenerskiej w trybie zwyczajnym obowiązuje opłata :
- PZPN A
- 100,00 zł,
- PZPN B / UEFA B / PZPN C - 50,00 zł,
2. Opłatę za przyznanie / przedłużenie licencji uiszcza trener, występujący o jej przyznanie
na konto ZPN, na terenie działania którego jest aktualnie zatrudniony.
3. Na wniosek trenera / jeśli spełnia wymogi licencyjne / licencja może być przyznana lub
przedłużona w dowolnym czasie w trybie nadzwyczajnym i wówczas podlega
podwyższonej opłacie , która wynosi :
- w III lidze - 3 000,00 zł,
- w IV lidze - 2 000,00 zł,
- w niższych ligach seniorów, młodzieżowych i dziecięcych, kobiecych nie ma
podwyższonych opłat z tego tytułu, a opłata jest pobierana jak w trybie zwyczajnym.
Tryb nadzwyczajny rozpatrywania wniosków obowiązuje od dnia rozpoczęcia rundy do
czasu jej zakończenia.
IV. KARY
1. Trener prowadzący zespół piłki nożnej zobowiązany jest do okazania ważnej licencji
trenerskiej sędziemu zawodów w celu odnotowania w załączniku do protokołu zawodów
kategorii i numeru jego licencji.
2. Niedopuszczalne jest wpisywanie do załącznika do protokołu zawodów trenera
posiadającego licencję, a nie prowadzącego zespołu w czasie meczu i nieobecnego na
ławce trenerskiej podczas tego meczu.
3. Prowadzenie zawodów pucharowych i mistrzowskich przez trenerów nie posiadających
licencji powoduje zastosowanie następujących kar dyscyplinarnych w stosunku do
klubów:
a. klubu III ligi :
- pierwszy mecz, kara pieniężna…. 1 500,00 zł
- drugi mecz, kara pieniężna………..3 000,00 zł
- trzeci mecz i następny, weryfikacja zawodów jako walkower (3-0 ) dla zespołu
przeciwnego
b. klubu IV ligi
- pierwszy mecz, kara pieniężna …….. 1 000,00 zł
- drugi mecz, kara pieniężna……………..2 000,00 zł
- trzeci mecz i następny, weryfikacja zawodów jako walkower (3-0 ) dla zespołu
przeciwnego,
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c. klubu V ligi :
- pierwszy mecz, upomnienie
- drugi mecz, kara pieniężna ……………… 100,00 zł
- trzeci mecz i następny, kara pieniężna …… 200,00 zł
d. klubu VI ligi :
- pierwszy mecz, upomnienie
- drugi mecz, kara pieniężna ………………100,00 zł
- trzeci mecz i następny, kara pieniężna……. 200,00 zł
e. klubu A klasy :
- pierwszy mecz, upomnienie
- drugi mecz, kara pieniężna ……….…… . 50,00 zł
- trzeci mecz i następny, kara pieniężna …… 100,00 zł
f .kluby młodzieżowe :
- pierwszy mecz, upomnienie
- drugi mecz i kolejny, kara pieniężna ……… 50,00 zł
4. Realizacja treści niniejszego przepisu należy do Wydziału Dyscypliny MZPN lub
Komisja Dyscyplinarna Okręgu i Podokręgu w zależności od klasy rozgrywkowej.
V. TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW
1. Wniosek o przyznanie licencji trenerskiej należy składać:
a) drogą pocztową - polecony za poświadczeniem odbioru,
b) osobiście w siedzibie MZPN w Krakowie.
Uwaga! : wnioski niekompletne oraz przesłane faxem nie będą rozpatrywane.
VI. POSTANOWIENNIA KOŃCOWE
1.Obowiązkiem licencyjnym objęte są zespoły seniorów III ligi, IV ligi, V ligi, Okręgowej
ligi, A klasy, B klasy, C klasy, wszystkie zespoły młodzieżowe i dziecięce, zespoły
piłkarstwa kobiecego oraz zespoły Futsalu.
2. Od decyzji Komisja Licencji Trenerskich Małopolskiego Związku Piłki Nożnej
przysługuje prawo odwołania się do Związkowej Komisji Odwoławczej MZPN.
wniesione w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymują :
- a/a
- strona internetowa
- okręgi i podokręgi MZPN
- kluby

Przewodniczący Komisji Licencyjnej MZPN
Zbigniew Lach

