Zgodnie z wytycznymi Komisji Technicznej Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ustalenia
zasad wymiany uprawnień trenerskich, trenerzy posiadający uprawnienia instruktora sportu w
dyscyplinie piłka nożna oraz dyplomy Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej wydane
przed 23 sierpnia 2013 w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i
trenerów sportowych lub wydany po 23 sierpnia 2013 roku (pod warunkiem, że dyplom został
uzyskany na kursie rozpoczętym przed w/w terminem i organizowanym w ramach nadzorowanego
do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych)
powinni:
- 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 Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, a w opcji rodzaj Licencje Trenerski – Tryb Nadzwyczajny,
następnie - wyszukaj
- pojawi się KOMISJA LICENCJI TRENERSKICH MZPN - TRYB NADZWYCZAJNY (styczeń- grudzień
2022) – następnie - aplikuj
- pojawi się wykaz wymaganych dokumentów
W Państwa przypadku wymaganym dokumentem jest
• dyplom Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej lub uprawnienia instruktora sportu w
dyscyplinie piłka nożna,
• 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 WYMANIA UPRAWNIEŃ
TRENERSKICH,
w opcji WYBIERZ LICENCJĘ O JAKĄ WNIOSKUJESZ – Grassroots C
następnie należy pobrać OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KOMISJI, które należy wydrukować, podpisać
i załączyć
Po załączeniu oświadczenia wciskamy opcję ZAPISZ
Wnioski będą rozpatrywane po Uchwaleniu przez Zarząd PZPN odpowiednich przepisów.

