
Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że planuje uruchomienie w 2015 roku kolejnej edycji kursów 

kształcenia trenerów piłki nożnej w Szkole Trenerów PZPN zlokalizowanej na terenie AWF w Białej 

Podlaskiej. 

Poniżej zamieszczamy informacje organizacyjno-programowe dotyczące poszczególnych kursów 

zaplanowanych na rok 2015: 

  

 

1. Kurs kształcenia trenerów UEFA PRO 

Kurs jest przeznaczony dla trenerów posiadających dyplom UEFA A i określony wymogami PZPN staż 

zawodowy*. 

Obowiązuje egzamin wstępny pisemny i praktyczny oraz rozmowa kwalifikacyjna. 

Program obejmuje 360 godzin - 15 trzydniowych sesji oraz 1 tydzień stażu trenerskiego w zagranicznym 

klubie zawodowym. 

Termin I sesji: styczeń 2016 

Koszt kursu:   14.000 zł. + VAT 

Absolwenci otrzymują trenerski Dyplom UEFA PRO oraz licencję UEFA PRO z ważnością na 3 lata.   

Termin składania wniosków o przyjęcie na kurs do 15 października 2015r. 

 

 

2. Kurs kształcenia trenerów UEFA Elite Youth A 

Kurs jest przeznaczony dla trenerów posiadających dyplom UEFA A i określony wymogami PZPN staż 

zawodowy.  

Obowiązuje egzamin wstępny pisemny i praktyczny. 

Program kursu obejmuje 160 godzin (4 czterodniowe sesje w Szkole Trenerów oraz 3 trzydniowe sesje 

wyjazdowe w klubach Ekstraklasy oraz OSSM) 

Termin I sesji kursu:  termin rozpoczęcia kursy zostanie podany po akceptacji obecnie trwającego kursu 

przez UEFA. 

Koszt kursu:  4.000 zł. + VAT 

Absolwenci otrzymują trenerski Dyplom UEFA Elite Youth A oraz licencję UEFA Elite Youth A z 

ważnością na 3 lata.   

Termin składania wniosków o przyjęcie na kurs do 31 sierpnia 2015r.  

  

 



 3. Kurs kształcenia trenerów UEFA B+A - Kurs zintegrowany dla byłych wybitnych piłkarzy 

profesjonalnych    

Kurs jest przeznaczony dla piłkarzy z minimalnym stażem 7 lat gry w zespołach byłej I Ligi i Ekstraklasy.  

Program obejmuje 250 godzin (8 trzydniowych sesji oraz 50 godz. stażu w zawodowym klubie 

piłkarskim). 

Termin I sesji kursu:  sierpień 2015 

Koszt kursu:  8.000 zł.  + VAT 

Absolwenci otrzymują trenerski Dyplom UEFA  A  oraz licencję UEFA A z ważnością na 3 lata. 

Termin składania wniosków o przyjęcie na kurs do 30 maja 2015r. 

  

 

4. Kurs kształcenia trenerów UEFA A Wyrównawczy 

Kurs jest przeznaczony dla trenerów posiadających państwowy dyplom trenera II lub I Klasy.  

Obowiązuje egzamin wstępny pisemny i praktyczny. 

Program kursu obejmuje 130 godzin (3 czterodniowe stacjonarne sesje oraz 30 godz. stażu w klubie 

piłkarskim).  

Termin I sesji kursu:  Maj 2015 

Koszt kursu:  4.000 zł. + VAT 

Absolwenci otrzymują trenerski Dyplom UEFA  A oraz licencję UEFA A z ważnością na 3 lata. 

Termin składania wniosków o przyjęcie na kurs - zakończono rekrutację. 

  

 

5. Kurs kształcenia trenerów bramkarzy UEFA Goalkeeper A   

Kurs jest przeznaczony dla trenerów posiadających dyplom UEFA B lub bramkarzy z minimalnym 

stażem 5 lat gry w zespołach byłej I Ligi i Ekstraklasy. 

Obowiązuje praktyczny egzamin wstępny.  

Program obejmuje 110 godzin (4 czterodniowe sesje w Szkole Trenerów i 4 jednodniowe spotkania 

mikro grup w klubach uczestników kursu).  

Termin I sesji kursu: termin rozpoczęcia kursy zostanie podany po akceptacji obecnie trwającego kursu 

przez UEFA. 

Koszt kursu:  5.000 zł. + VAT 

Absolwenci otrzymają trenerski Dyplom UEFA Goalkeeper A.     

Termin składania wniosków o przyjęcie na kurs do 31 sierpnia 2015r. 



W celu zgłoszenia się na wybrany kurs trenerski w Szkole Trenerów PZPN należy wypełnić 

komputerowo formularz wniosku o przyjęcie na kurs, który  znajduje się na 

https://www.pzpn.pl/szkolenie/ksztalcenie-trenerow-w-pzpn/dokumenty  i przesłać pocztą wraz z 

wymaganymi załącznikami na adres: Szkoła Trenerów PZPN, 00-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 

1920r. 7. 

 

 

Uwaga! 

Kursy kształcenia trenerów UEFA C, UEFA B oraz UEFA A są organizowane przez Wojewódzkie 

Związki Piłki Nożnej. 

https://www.pzpn.pl/szkolenie/ksztalcenie-trenerow-w-pzpn/dokumenty

