
 
                                                                                                                                       Lublin, dnia 15.11.2010r. 
 
L.dz.  648/2010  
                                                                                
 
                     Kluby sportowe LZPN 
               wg. rozdzielnika  
 
                 Lubelski Związek Piłki Nożnej uprzejmie informuje, że w dniu 28 listopada 2010r. 
(niedziela) w Zespole Szkół nr 5 w   Lublinie,  ul. Elsnera 5 oraz na boisku ze sztuczną trawą  
w Gimnazjum nr 16 w Lublinie w godzinach 9.30-16.30 odbędzie się WOJEWÓDZKA 
KONFERENCJA SZKOLENIOWA  TRENERÓW I INSTRUKTORÓW  LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI 
NOŻNEJ.  
 

W programie szkolenia przewidziano wykłady i zajęcia praktyczne m.in. z zakresu: 
• kształtowania techniki biegu - znaczenie w treningu piłkarza, 
• nauki i doskonalenia techniki,  
• doskonalenia koordynacji,  
• szkolenia bramkarza, 
• doskonalenia taktyki i motoryki. 
 

 W związku z wprowadzaniem licencji dla trenerów w poszczególnych ligach  i klasach 
Lubelskiego ZPN i OZPN przypominamy szkoleniowcom: 

• składając wniosek o licencję należy koniecznie przedłożyć dokument potwierdzający udział 
 w szkoleniu (certyfikat, zaświadczenie). 

Udział w KONFERENCJI w dniu 28. bm. w kontekście licencji ma duże znaczenie. 
 Serdecznie zapraszamy (wejście do ZS nr 5 w dniu 28 bm. od godz. 9.00) 
 
Prosimy koniecznie o telefoniczne potwierdzenie ilości uczestników z klubu do 24 listopada br. do godz. 12.00 
 /ze względu na:organizację  szkolenia,  zabezpieczenie  konsumpcji/ 
           Stanisław Stańczyk, tel. 600 036 433 
              Zbigniew Bartnik, tel. 691 370 026  lub pocztą elektroniczną na adres: zbigniew.bartnik@wp.pl 
 
Szkoleniowcy otrzymają CERTYFIKATY uczestnictwa na zakończenie KONFERENCJI. 
Organizatorem KONFERENCJI jest Wydział Szkolenia i Rada Trenerów LZPN. 
Środki na realizację zadania pokrywa Województwo Lubelskie i LZPN. 
 

                                                   Ze sportowym pozdrowieniem 
 

                    
    
  
 
 
 
 
 
Otrzymują : 

1. Kluby Sportowe z terenu województwa lubelskiego: I liga, II liga, III liga, IV liga, klasa Okręgowa 
- Lublin, klasa A – Lublin. 

2. Kluby Sportowe j/w: I Ligi Wojewódzkiej Juniorów, II Ligi Woj. Juniorów, Wojewódzkiej Ligi Trampkarzy,  Wojewódzkiej Ligi 
Młodzików. 

3. Kluby Sportowe posiadające drużyny piłki nożnej kobiet: Ekstraliga, I liga, II liga, III ligi. 
4. Okręgowe Związki Piłki Nożnej – BOZPN, CHOZPN,  ZOZPN, które powiadamiają kluby OZPN.  
5. Związki Piłki Nożnej: Małopolski ZPN, Świętokrzyski ZPN, Podkarpacki ZPN, Mazowiecki ZPN. 
 

    Zespół Szkól nr 5 usytuowany jest w Dzielnicy Czechów, w pobliżu supermarketu REAL 
    Gimnazjum nr 16 usytuowane jest w odległości 400 m od ZS nr 5  
 
 
 
 
 

 
Wiceprezes ds. szkolenia                  

Lubelskiego Związku Piłki Nożnej 
/-/ Zbigniew Bartnik 

 

 
Prezes 

      Lubelskiego Związku Piłki Nożnej 
 /-/ Marian Rapa 

 
 



 

Lublin, dnia 15.11.2010r. 
Komunikat  

dotyczący licencji dla szkoleniowców od s. 2010/2011 
 

I. KOMISJA  Licencji Trenerskich Lubelskiego Z P N  jest upoważniona  do przyznania trenerom licencji: 
PZPN A, PZPN B, UEFA B, PZPN C. 

/podst.: uchwała Zarządu PZPN nr. VII/190  z dnia  6 maja 2009 r. oraz uchwała Zarządu PZPN nr XVI/382  
z dnia 19/20 listopada 2009 r./. 

 

   1. Licencja PZPN A, upoważnia do prowadzenia wszystkich zespołów piłki nożnej seniorów do III ligi    
      (włącznie), wszystkich zespołów kobiecych /do ekstraklasy włącznie/, wszystkie  zespoły   juniorów    
      starszych i juniorów  młodszych oraz  wszystkie  pozostałe  zespoły młodzieżowe: 
     -  licencję mogą otrzymać  szkoleniowcy posiadający minimum  dyplom/uprawnienia  trenera II klasy piłki 
nożnej  
 
   2. Licencja PZPN B, upoważnia do prowadzenia zespołów seniorów do klasy A włącznie/, zespołów    
       juniorów starszych i młodszych /do II Ligi Wojewódzkiej Juniorów włącznie/, I i II ligi kobiet oraz   
       wszystkich zespołów młodzieżowych; 
      - licencję mogą  otrzymać szkoleniowcy posiadający minimum uprawnienia instruktora.  
 

   3. Licencja UEFA B, upoważnia jak wyżej wg  pkt. 2;  
       - licencję mogą otrzymać szkoleniowcy posiadający dyplom UEFA B. 
 

   4. Licencja PZPN C, upoważnia do prowadzenia zespołów dziecięcych do lat 12;  
      - licencję mogą otrzymać osoby, które ukończyły lub uczestniczą w kursie kształcenia na licencję  PZPN C. 
 

II. DOKUMENTACJA 
1. Termin składania wniosków w zakresie Licencji PZPN A – podawany będzie do klubów poszczególnych 

lig/klas Lubelskiego ZPN w tym BOZPN, ChOZPN, ZOZPN w 2010 i 2011r. 
2. Dokumenty: 

• wypełniony wniosek;  
• poświadczony (za zgodność z oryginałem) odpis dyplomu trenera lub książeczki instruktora piłki no żnej; 
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania  z pełni praw 

obywatelskich; 
• zaświadczenie o uczestnictwie w kursach doszkalających, kursokonferencjach trenerskich 

organizowanych przez ZPN  lub  PZPN (xero dokumentu, poświadczony); 
• opinia z ostatniego lub aktualnego miejsca pracy w klubie sportowym; 
• 2 zdjęcia; 
• poświadczenie opłaty licencyjnej na konto LZPN:  

BANK MILLENIUM 63 1160 2202 0000 0000 9853 0330 
      
    4.  przedłużenie posiadanej licencji trenera może uzyskać osoba, która w okresie  posiadania licencji 
          co najmniej: 
           a) jeden rok/sezon samodzielnie prowadziła zespół piłki nożnej odpowiedniego szczebla, 
           b) dokształcała się na kursach licencyjnych, kursokonferencjach ogólnopolskich, wojewódzkich   
                /minimum 15 godz./ 
                      
 III.OPŁATY  
   1. Za wydanie lub przedłużenie licencji trenerskiej w trybie zwyczajnym obowiązuje opłata:  
              - w przypadku licencji PZPN A - kwota 100,00 zł., 
              - w przypadku licencji PZPN B /UEFA B/PZPN C - kwota 50,00 zł. 
   2. Na wniosek trenera/jeśli spełnia wymogi licencyjne /licencja może być przyznana lub przedłużona  
       w dowolnym momencie, jest to tzw. tryb nadzwyczajny i podlega specjalnej opłacie, która wynosi: 
              - w III lidze - kwota 3 000,00 zł. 
              - w IV lidze - 2 000,00 zł. 
              - w niższych klasach rozgrywkowych seniorów opłata jest pobierana zgodnie decyzją  Zarządu LZPN 



              - w rozgrywkach młodzieżowych i dziecięcych nie ma opłat z tego tytułu, a opłata jest  pobierana jak        
                w trybie zwyczajnym. 

 
IV. ZASADY i KARY 
1. Trener prowadzący zespół piłki nożnej zobowiązany jest do okazania ważnej licencji trenerskiej sędziemu     

zawodów w celu odnotowania w załączniku do protokołu z zawodów /numeru, kategorii licencji/. 
 2. Nie dopuszczalne jest wpisywanie trenera posiadającego licencję, a nie prowadzącego zespołu  
      i nieobecnego na ławce trenerskiej/ławce zawodników rezerwowych w czasie zawodów. 
 3. Naruszenie tej zasady oraz prowadzenie zespołu podczas zawodów pucharowych  i mistrzowskich powoduje   
     zastosowanie kar w stosunku do: 
    - klubu III ligi: 
                               1-szy mecz kara pieniężna 1 500,00 zł  
                               2-gi mecz            „              3 000,00 zł 
                               3-ci mecz, weryfikacja zawodów jako walkower /3-0/ dla zespołu przeciwnego 
   - klubu IV ligi:      
                               1-szy mecz kara pieniężna 1 000,00 zł 
                               2-gi mecz              „            2 000,00 zł 
                               3-ci mecz, weryfikacja zawodów jako walkoweru /3-0/ dla zespołu przeciwnego. 
   - w pozostałych ligach i klasach rozgrywkowych opłaty będą nakładane zgodnie z uchwałą  Zarządu LZPN,   
     natomiast w rozgrywkach młodzieżowych i dziecięcych nie ma opłat  z tego tytułu, dopuszcza się inną   
     formę kar zgodnie z uchwałą Zarządu LZPN.   
  
V. TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW 
  1. Drogą pocztową-polecony z poświadczeniem odbioru. 
  2. Osobiście w siedzibie Związku.  
  3.Wnioski nie kompletne nie będą rozpatrywane. 
  4. Nie będą również rozpatrywane wnioski przesłane faxem.  
 

VI. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
1. Obowiązkiem licencyjnym  objęte są zespoły seniorów III, IV, klasa okręgowa, klasa A oraz zespoły klas         
     niższych, wszystkie zespoły młodzieżowe i dziecięce. 
2. Trenerowi od decyzji Komisji Licencyjnej przysługuje prawo odwołania się do Komisji Licencyjnej   
    Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
3. Pełny tekst Uchwały Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w zakresie licencji umieszczony będzie  
    na stronie internetowej LZPN. 
   Tam także inne informacje, druki związane z licencjami, kursem instruktorskim i trenerskim oraz 
rozgrywkami   
     Lubelskiego ZPN  na stronie www.lzpn.pl MENU GŁÓWNE w zakładce Do pobrania 

 
Trenerzy prowadzący drużyny z terenu Lubelskiego ZPN – III ligi, Ekstraligi kobiet, I, II ligi kobiet złożyli już wnioski o licencję wraz  
z załącznikami. Niektórzy po wstępnej weryfikacji dokumentów uzupełniają załączniki. Po końcowej weryfikacji  dokumentów przez 
KOMISJĘ LICENCYJNĄ LZPN trenerzy otrzymają licencję uprawniającą do prowadzenia drużyn.  
W dalszej kolejności wymóg posiadania licencji dotyczyć będzie szkoleniowców IV ligi, którzy wnioski wraz  
z załącznikami składać będą w okresie styczeń-luty 2011r., aby otrzymać licencję przed rundą wiosenną.  
Kluby IV ligi otrzymają właściwe powiadomienia w grudniu br.  
Pozostali szkoleniowcy z klubów mogą skorzystać z dokumentacji i składać wcześniej wnioski o licencję. 
 

• Kolejne działania w tym zakresie w 2011r. obejmą szkoleniowców I Ligi Wojewódzkiej Juniorów, a następnie szkoleniowców  
klas Okręgowych i niższych lig, a także pozostałych lig/klas młodzieżowych.  
 
WARTO PODJĄĆ SZYBKA DECYZJĘ CO DO UCZESTNICTWA W KURSACH: 
 KURS  INSTRUKTORSKI w tym uzyskanie uprawnień UEFA B,  
KURS TRENERSKI – TRENER II KLASY.  
KURSY prowadzi  Lubelski ZPN. Wiadomość o kursach i właściwe druki/dokumentacja na stronie www.lzpn.pl  
Aby rozpocząć kurs grupa musi liczyć minimum 24 uczestników. 
Aktualnie ilość zgłoszeń na kurs instruktorski – 16 osób, na kurs trenerski 12 osób. 

 
 

 



                         
 
                          Załącznik 1  

                                      za PZPN 
  
 

Kategorie licencji trenerskich PZPN 
i wytyczne do procedury ich przyznawania i przedłużania okresu ważności 

 
 
Licencja UEFA PRO – trenerzy z dyplomem UEFA PRO, przy przedłużeniu spełniający ponadto wymóg 
odbycia 15 godzin dokształcania się na konferencjach szkoleniowych PZPN. Przyznawana jest na max. 3 lata, 
wyłącznie przez Komisję Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN. 
                                  
 
Licencja PZPN PRO - słuchacze kursu UEFA PRO 
 Przyznawana na 1 rok, wyłącznie przez Komisję Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN. 
  
 
Licencja UEFA A - trenerzy z dyplomem UEFA A, słuchacze kursu UEFA A, 
przy przedłużeniu spełniający ponadto wymóg odbycia 15 godzin dokształcania się na konferencjach 
szkoleniowych PZPN lub ZPN. Przyznawana jest na max. 3 lata, wyłącznie przez Komisję  Kształcenia  
i Licencjonowania Trenerów PZPN. 
 
                                  
Licencja PZPN A - trenerzy z dyplomem I klasy trenerskiej, trenerzy z dyplomem II klasy trenerskiej, 
  przy przedłużeniu spełniający ponadto wymóg odbycia 15 godzin dokształcania się na konferencjach 
szkoleniowych PZPN lub ZPN.  Przyznawana jest na 3 lata, przez Komisję Licencji Trenerskich ZPN 
 
Licencja UEFA B - trenerzy z dyplomem UEFA B, przy przedłużeniu spełniający ponadto wymóg odbycia  
15 godzin dokształcania się na konferencjach szkoleniowych ZPN.  Przyznawana jest na 3 lata, przez 
Komisję Licencji Trenerskich PZPN i ZPN 
 
Licencja PZPN B - instruktorzy piłki nożnej, przy przedłużeniu spełniający ponadto wymóg odbycia  
15 godzin dokształcania się na konferencjach szkoleniowych ZPN. Przyznawana jest na 3 lata, przez 
 Komisję Licencji Trenerskich ZPN 
 
Licencja PZPN C - absolwenci kursów licencji C, przy przedłużeniu spełniający ponadto wymóg odbycia  
15 godzin dokształcania się na konferencjach szkoleniowych ZPN. Przyznawana jest na 3 lata, przez  
Komisję Licencji Trenerskich ZPN 
 
                                                                                                                Tekst do klubów Lubelskiego ZPN 
                                                                                                          - na podstawie uchwały Zarządu PZPN 
 /podst.: uchwała Zarządu PZPN nr. VII/190  z dnia  6 maja 2009 r. oraz uchwała Zarządu PZPN nr XVI/382  
z dnia 19/20 listopada 2009 r./.  
                                                                
                                /-/ Zbigniew Bartnik 
           
                                          Wiceprezes ds. szkolenia  
                                   Lubelskiego Związku Piłki Nożnej  

 
 

 
 


