
Uchwała nr VI/88 z dnia 20 maja 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów  

Ekstraklasy, I, II ligi i Młodej Ekstraklasy PZPN 
  
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
1. Niniejsza uchwała określa zasady przyznawania, odmowy przyznawania, przedłużania, 
zawieszania lub pozbawiania licencji uprawniających do prowadzenia przez trenerów 
zespołów Ekstraklasy, I, II ligi i Młodej Ekstraklasy piłki nożnej mężczyzn. 
 
2. Trenerem prowadzącym zespół Ekstraklasy, I, II ligi i Młodej Ekstraklasy piłki nożnej może 
byd wyłącznie osoba, która łącznie spełnia następujące warunki: 
a) posiada pełną zdolnośd do czynności prawnych, 
b) korzysta z pełni praw publicznych, 
c) jest trenerem klasy UEFA PRO w przypadku zespołów Ekstraklasy i I Ligi, 
d) jest trenerem klasy UEFA PRO, UEFA A, klasy Mistrzowskiej lub I-szej w przypadku 
zespołów II ligi i Młodej Ekstraklasy, 
e) posiada ważną licencję trenera uprawniającą do prowadzenia zespołu Ekstraklasy, I, II ligi i 
Młodej Ekstraklasy przyznaną w trybie niniejszej Uchwały. 
 
3.  Trenerem zagranicznym prowadzącym zespół Ekstraklasy lub I Ligi może byd wyłącznie 
osoba posiadająca dyplom i ważną licencję trenerską UEFA PRO, wydaną przez PZPN a 
trenerem zagranicznym II ligi lub Młodej Ekstraklasy osoba posiadająca dyplom i ważną 
licencję trenerską UEFA A, wydaną przez PZPN.   
 
4.  Prowadzenie zespołu Ekstraklasy, I, II ligi i Młodej Ekstraklasy piłki nożnej bez posiadania 
ważnej licencji trenerskiej jest zabronione i stanowi naruszenie dyscypliny związkowej. 
 
5. Licencją w rozumieniu niniejszej Uchwały jest zezwolenie udzielone trenerowi na 
prowadzenie zespołu Ekstraklasy, I, II ligi i Młodej Ekstraklasy, który uzyskał uprawnienia przy 
uwzględnieniu postanowieo uchwały nr X/231 z dnia 26/27 czerwca 2009 roku w sprawie 
upowszechniania systemu kształcenia animatorów i trenerów piłki nożnej kategorii PZPN C, 
UEFA B, UEFA A i UEFA PRO oraz stosownych przepisów paostwowych. 
 
6. Licencję trenera zespołu Ekstraklasy i I Ligi piłki nożnej mogą uzyskad następujące osoby: 
a) trenerzy, spełniający warunki o których mowa w pkt. 2, ust. a, b, c.     
b) trenerzy, będący słuchaczami  kursu kształcenia trenerów UEFA PRO. Licencja PZPN PRO 
przyznawana z tego tytułu może byd wydana warunkowo na jeden rok i maksimum na 
kolejny drugi rok. 
c) trenerzy, którzy w szczególnych i uzasadnionych przypadkach otrzymają licencję PZPN na 
wniosek Wydziału Szkolenia PZPN.     
  
7. Licencję trenera zespołu II ligi piłki nożnej i Młodej Ekstraklasy mogą uzyskad następujące 
osoby: 
a) trenerzy, spełniający warunki o których mowa w pkt. 2, ust. a, b i d, 
b) trenerzy, będący słuchaczami kursu kształcenia trenerów UEFA A.         



Licencja z tego tytułu może byd wydana warunkowo na jeden rok i maksimum na kolejny 
drugi rok. 
c) trenerzy, którzy w szczególnych i uzasadnionych przypadkach otrzymają licencję PZPN na 
wniosek Wydziału Szkolenia PZPN. 
 
8. Licencja trenera zespołu Ekstraklasy, I, II ligi i Młodej Ekstraklasy piłki nożnej jest 
przyznawana lub przedłużana na okres 3 lat, w trybie zwyczajnym przed rozpoczęciem 
sezonów rozgrywkowych, w terminach czerwiec - lipiec i grudzieo - luty każdego roku. 
 
9. Przedłużenie licencji trenera zespołu Ekstraklasy, I, II ligi i Młodej Ekstraklasy piłki nożnej 
mogą uzyskad osoby, o których mowa w pkt. 2 i które: 
a) w okresie posiadania licencji co najmniej 1 rok samodzielnie prowadziły zespoły 
Ekstraklasy, I, II lub III ligi i Młodej Ekstraklasy piłki nożnej oraz 
b) w okresie posiadania licencji dokształcały się na kursach PZPN, kursokonferencjach PZPN, 
względnie zamieszczały publikacje w czasopismach fachowych. 
 
10. Opłata za przyznanie lub przedłużenie licencji trenerskiej zespołu Ekstraklasy i I ligi w 
trybie zwyczajnym wynosi 1350 PLN za 3 lata. 
Opłata za przyznanie lub przedłużenie licencji trenerskiej zespołu II ligi i Młodej Ekstraklasy w 
trybie zwyczajnym wynosi 600 PLN za 3 lata. 
 
11. Licencja trenera zespołu Ekstraklasy, I, II ligi i Młodej Ekstraklasy może byd wydana w 
trakcie sezonu rozgrywkowego w trybie nadzwyczajnym. 
Przyznanie lub przedłużenie licencji trenera zespołu Ekstraklasy, I, II ligi i Młodej Ekstraklasy 
w trybie nadzwyczajnym uwarunkowane jest spełnieniem przez trenera wymogów 
zawartych w pkt 6 i 7 oraz dokonaniem dodatkowej opłaty w wysokości 10 000 PLN (dziesięd 
tysięcy zł). 
 
12. Komisja Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN może w przypadku zaprzestania 
prowadzenia zespołu Ekstraklasy lub I Ligi przez trenera posiadającego licencję UEFA PRO, na 
wniosek Wydziału Szkolenia PZPN, przyznad licencję na prowadzenie zespołu Ekstraklasy lub I 
ligi przez dotychczasowego II trenera lub asystenta posiadającego ważną licencję trenerską 
UEFA A uprawniającą do prowadzenia zespołów II ligi i Młodej Ekstraklasy.   
Licencja na prowadzenie danego zespołu Ekstraklasy lub I ligi może byd wydana na okres 
maksimum do kooca sezonu rozgrywkowego i uwarunkowana jest spełnieniem przez trenera 
wymogów zawartych w pkt. 6 oraz dokonaniem dodatkowej opłaty w wysokości 10 000 PLN 
(dziesięd tysięcy zł.). 
13. O przyznaniu, odmowie przyznania oraz przedłużeniu na dalszy okres licencji trenerskiej 
decyduje Komisja Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN, działająca w ramach 
Wydziału Szkolenia PZPN, na podstawie jego regulaminu. 
  
14. Osoba ubiegająca się o przyznanie lub przedłużenie licencji trenera Ekstraklasy, I, II ligi i 
Młodej Ekstraklasy piłki nożnej składa do Komisji Kształcenia i Licencjonowania Trenerów 
PZPN pisemny wniosek na obowiązującym formularzu PZPN zawierający: 
a) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PSL oraz adres zamieszkania wnioskodawcy, 



b) określenie wykształcenia ogólnego i wykształcenia specjalistycznego wnioskodawcy, 
określenie stażu zawodowego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas 
rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca  wykonywał swój zawód,   
c) datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy. 
 
15. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 14 powinny byd dołączone: 
a) kopia dyplomu trenera klasy: UEFA PRO, UEFA A, Mistrzowskiej lub I-szej,  
b) kopie zaświadczeo o uczestnictwie w trenerskich konferencjach szkoleniowych 
organizowanym przez PZPN. 
c) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z 
pełni praw publicznych, 
d) zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN 
obowiązków trenera piłki nożnej,    
e) 1 fotografia.   
  
16. Licencja trenerska zawiera: 
a) imię i nazwisko trenera,  
b) datę i miejsce urodzenia trenera,  
c) zdjęcie trenera 
d) rodzaj i numer licencji, 
e) okres ważności licencji, 
f) określenie rodzaju ligi rozgrywek piłki nożnej, do prowadzenia których uprawnia licencja 
trenerska. 
   
17. W przypadku licencji UEFA PRO, UEFA A obowiązuje wzór licencji zatwierdzony przez 
UEFA, zgodny z Konwencją UEFA o Wzajemnym Uznawaniu Kwalifikacji Trenerskich. 
 
18. W przypadku licencji PZPN PRO obowiązuje wzór licencji zatwierdzony przez Zarząd 
PZPN. 
  
19. Komisja Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN przyznaje licencję trenera 
Ekstraklasy, I, II ligi i Młodej Ekstraklasy piłki nożnej w drodze decyzji. 
 
20. Komisja Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN może odmówid przyznania licencji 
trenera Ekstraklasy, I, II ligi lub Młodej Ekstraklasy piłki nożnej, jeżeli wnioskodawca nie 
spełnił warunków określonych w pkt pkt 2, 14 i 15 niniejszej Uchwały, a braki formalne we 
wniosku nie zostały usunięte mimo wezwania w wyznaczonym terminie. 
 
21.  Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia. 
 
22. Od decyzji Komisji Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN w sprawie odmowy 
przyznania lub przedłużenia licencji przysługuje trenerowi odwołanie do Związkowego 
Trybunału Piłkarskiego wniesione w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 
 
23. Kierownik drużyny zobowiązany jest do wpisania numeru aktualnej licencji trenera 
zespołu Ekstraklasy, I, II ligi lub Młodej Ekstraklasy do załącznika do protokołu meczowego.  



W sytuacjach wątpliwych sędzia zawodów ma prawo zażądad okazania licencji i fakt ten 
opisad w sprawozdaniu meczowym. 
 
24. Niedopuszczalne jest wpisywanie do załącznika do protokołu zawodów trenera 
posiadającego licencję, który nie prowadzi zespołu w czasie danego meczu i jest nieobecny 
na ławce trenerskiej podczas tego meczu. 
 
25. Naruszenie treści pkt 23 i 24 niniejszej uchwały oraz prowadzenie zespołu Ekstraklasy, I, II 
ligi lub Młodej Ekstraklasy piłki nożnej podczas rozgrywek mistrzowskich i pucharowych 
przez trenera nie posiadającego ważnej licencji trenerskiej PZPN powoduje zastosowanie 
następujących kar dyscyplinarnych w stosunku do klubu: 

a)  pierwszy mecz            -   kara pieniężna 15.000 złotych dla klubu Ekstraklasy, 
                                           -   kara pieniężna 10.000 złotych dla klubu I ligi, 
                                          -  kara pieniężna 5.000 złotych dla klubu II Ligi i Młodej   
                                           Ekstraklasy, 
b)  drugi mecz             -  kara pieniężna 30.000 złotych dla klubu Ekstraklasy, 
                                           -   kara pieniężna 20.000 złotych dla klubu I ligi, 
                                           -  kara pieniężna 10.000 złotych dla klubu II Ligi i Młodej  
                                             Ekstraklasy, 
c) trzeci mecz i kolejne       -  kara pieniężna jak w ust. b, pkt 25 oraz weryfikacja   
                                           zawodów jako walkower 3:0 dla zespołu przeciwnego. 
                                               
  
26. Realizacja treści  przepisu pkt 25 należy do Wydziału Dyscypliny PZPN, działającego w tej 
sprawie na wniosek Wydziału Szkolenia PZPN. 
 
27. Działając na wniosek Wydziału Szkolenia PZPN Wydział Dyscypliny PZPN może zawiesid 
korzystanie z licencji trenera Ekstraklasy, I, II ligi lub Młodej Ekstraklasy w szczególności w 
razie: 
a) istnienia podejrzenia naruszenia przez trenera postanowieo Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN, 
b) naruszenia norm etyczno – moralnych związanych z wykonywaniem zawodu trenera,  
c) naruszenia regulaminu pracy przez trenera w miejscu jego zatrudnienia, 
d) jednostronnego nieuzasadnionego rozwiązania przez trenera ważnego kontraktu 
trenerskiego, 
e) nieusprawiedliwionej, powtarzającej się nieobecności na kursokonferencjach trenerów 
Ekstraklasy, I, II ligi i Młodej Ekstraklasy, 
f) powtarzających się przypadków nie spełniania wymagao Wydziału Szkolenia PZPN. 
  
28.  Decyzja w sprawie zawieszenia wymaga pisemnego uzasadnienia. 
 
29. Działając na wniosek Wydziału Szkolenia PZPN Wydział Dyscypliny PZPN pozbawia 
trenera w drodze decyzji, licencji trenera Ekstraklasy, I, II ligi lub Młodej Ekstraklasy w razie: 

a) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych lub 
ograniczenia korzystania z tych praw, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym, 
b) orzeczenia sankcji dyscyplinarnej lub prawnej uniemożliwiającej wykonywanie zawodu 
trenera, 



c) stwierdzenia pełnienia przez trenera funkcji menadżera zawodników w sprawach 
transferowych. 
d) odmowy lub zaprzestania uczestnictwa trenera w procesie szkolenia i podnoszenia 
kwalifikacji trenerskich. 
e) naruszenia podstawowych obowiązków trenera, wynikających z przepisów wewnętrznych 
PZPN  
 
30. Decyzja w sprawie pozbawienia trenera licencji trenera Ekstraklasy, I, II ligi lub Młodej 
Ekstraklasy wymaga pisemnego uzasadnienia. 
 
31. Od decyzji Wydziału Dyscypliny PZPN w sprawie zawieszenia lub pozbawienia licencji 
przysługuje trenerowi odwołanie do Związkowego Trybunału Piłkarskiego wniesione w 
terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

32. Organ pozbawiający trenera licencji orzeka o ewentualnym zwrocie opłaty uiszczonej 
wzwiązku z uzyskaniem licencji. 

33. Ewidencję licencji trenerów Ekstraklasy, I, II ligi i Młodej Ekstraklasy piłki nożnej prowadzi 
Wydział Szkolenia PZPN. 

 
34. Dotychczas wydane licencje dla trenerów Ekstraklasy, I, II ligi piłki nożnej zachowują moc 
prawną do upływu terminu ich ważności. 
 
35. Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN. 
 
36. Traci moc Uchwała VIII/96 z 3 czerwca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji dla 
trenerów Ekstraklasy, I, II ligi piłki nożnej. 

37. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.     

   
Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 


