Zgodnie z Uchwałą nr V/89 z dnia 25 maja 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie ustalenia zasad ubiegania się o uznanie kompetencji i przyznanie licencji trenerskich dla
absolwentów wyższych uczelni posiadających mistrzowską, I lub II klasę trenerską osoby
spełniające wymogi Uchwały powinny:
- założyć konto w aplikacji https://pzpn24.pzpn.pl (jeśli go nie posiadają)
- dodać funkcję trener bez wpisywania numeru licencji (jeśli jej nie posiadają)
Po zalogowaniu się na konto pzpn24 należy:
Opcja menu - funkcje i organizacje / funkcja trener
- wchodzimy w zakładkę wydarzenia / kursy licencje i konferencje , następnie w opcji organizacja
wybrać Polski Związek Piłki Nożnej, a w opcji rodzaj Licencje Trenerski – Tryb Nadzwyczajny,
następnie - wyszukaj
- pojawi się KOMISJA LICENCJI TRENERSKICH PZPN - TRYB NADZWYCZAJNY (styczeń- grudzień 2022)
– następnie - aplikuj
- pojawi się wykaz wymaganych dokumentów
W Państwa przypadku wymaganym dokumentem jest
• poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i
uzyskania stosownych uprawnień,
• zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego – ważne 6 miesięcy od daty wystawienia,
Aby załączyć dokumenty można skorzystać z opcji:



wybierz – wtedy te dokumenty wybieracie spośród wcześniej załączonych w swoim koncie
na pzpn24
wybierz z dysku - wtedy te dokumenty wybieracie ze swojego dysku / komputera

Przy każdym z dokumentów należy wcisnąć opcję ZAPISZ
Po załączeniu dokumentów wciskamy opcję AKCEPTUJ
Następnie DANE DODATKOWE : w opcji WNIOSKUJĘ O – wybieramy UZNANIE KOMPETENCJI
TRENERSKICH,
w opcji WYBIERZ LICENCJĘ O JAKĄ WNIOSKUJESZ – wybieramy typ licencji zgodnie z spełnieniem
wymaganiań Uchwały PZPN w zakresie stażu pracy
następnie należy pobrać OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KOMISJI, które należy wydrukować, podpisać
i załączyć
Po załączeniu oświadczenia wciskamy opcję ZAPISZ
Do wniosku osoba zainteresowana uzyskaniem licencji trenerskiej zobowiązana jest dołączyć
następujące dokumenty:
• życiorys wraz przebiegiem kariery trenerskiej,
• zaświadczenia o wymaganym uchwałą stażu pracy trenerskiej w klubach piłkarskich,
Te dokumenty załączamy w: Opcja menu - funkcje i organizacje / funkcja trener / edytuj / dyplomy
trenerskie i dokumenty / dodaj dokument

