
 REGULAMIN 
KOMISJI PRZYZNAWANIA LICENCJI TRENERSKICH 

KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 
 
 
  
 

§1 
 

 Komisja Przyznawania Licencji Trenerskich K-PZPN jest organem  
wykonawczym Zarządu K-PZPN, powołanym do przyznawania licencji 
trenerskich zgodnie z Uchwałą nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających 
do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w 
Polsce. 
 

§2 
 

1.  W skład Wydziału wchodzi Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego,  
     Sekretarz. 
2.  Przewodniczącego Wydziału powołuje i odwołuje Zarząd K-PZPN. 
3.  Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza Komisji powołuje  
     i odwołuje na wniosek Przewodniczącego Zarząd K-PZPN. 
 

§3 
 

1.  Działalnością Komisji kieruje Przewodniczący a w razie jego nieobecności   
     zastępca lub osoba uprawniona przez Przewodniczącego. 
2.  Przewodniczący reprezentuje Komisję na zewnątrz, jest odpowiedzialny za  
     organizację posiedzeń i formalno-merytoryczną stronę podejmowanych  
     decyzji. 
 

§4 
 

1.  Do kompetencji Komisji Przyznawania Licencji Trenerskich K-PZPN 
należy: 
 
a) orzekanie wniosków o przyznanie i przedłużanie licencji trenerskich w Trybie 
Zwyczajnym zgodnie z Uchwałą nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu 
PZPN 
     



b) orzekanie wniosków o przyznanie i przedłużanie licencji trenerskich w Trybie 
Nadzwyczajnym zgodnie z Uchwałą nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku 
Zarządu PZPN      
 
c) orzekanie wniosków o przyznanie zgód warunkowych trenerom na 
prowadzenie zespołów klubowych zgodnie z Uchwałą nr IV/63 z dnia 20 
kwietnia 2017 roku Zarządu PZPN 
 
d) w szczególnych uzasadnionych wypadkach za zgodą Komisji i Prezesa K-
PZPN, mając na uwadze rozwój trenera oraz problemy organizacyjne klubu 
dopuszcza się przyznanie zgód warunkowych trenerom, którzy posiadają 
aktualne licencje trenerskie, są w trakcie kursu podnoszącego ich kwalifikacje 
do wymaganej licencji trenerskiej, która jest wymagana w danych rozgrywkach. 
 
 

§5 
 

1. Posiedzenia Komisji w Trybie Nadzwyczajnym zwoływane są przez 
Przewodniczącego w zależności  od potrzeb według składanych 
wniosków przez trenerów w systemie pzpn24. 
 

2. Posiedzenia Komisji w Trybie Zwyczajnym zwoływane są przez 
Przewodniczącego w styczniu dwa razy w pierwszym tygodniu stycznia 
oraz dwa razy w drugim tygodniu stycznia, a także według potrzeby w 
celu pełnej weryfikacji wniosków w Trybie Zwyczajnym do zamknięcia 
listy. 
 

 
§6 

 
1. Komisja przyznawania licencji trenerskich K-PZPN może odmówić 

przyznania lub przedłużenia licencji trenerskiej, jeżeli wnioskodawca nie 
spełnił warunków określonych w Uchwale nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 
2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji 
trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w 
rozgrywkach piłki nożnej w Polsce. 
 

2. Od decyzji Komisji przyznawania licencji trenerskich K-PZPN w sprawie 
zawieszenia lub pozbawienia licencji przysługuje trenerowi odwołanie do 
Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN wniesione w terminie 14 dni od 
daty otrzymania decyzji. 

 
 



§7 
 

Komisja Przyznawania Licencji Trenerskich K-PZPN ma prawo skierować 
wniosek do Wydziału Dyscypliny K-PZPN w sprawie zawieszenia licencji w 
szczególności w razie:  

a) naruszenia przez trenera postanowień Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN  

b) naruszenia norm etyczno-moralnych związanych z wykonywaniem 
zawodu trenera piłki nożnej 

c) naruszenie przysługującego prawa osobistego prowadzenia zespołu w 
trakcie meczu z wyznaczonej regulaminem rozgrywek strefy technicznej 
przy linii bocznej boiska, tj. dopuszczanie innego trenera do faktycznego 
prowadzenia zespołu w trakcie meczu, nie wpisanego do protokołu 
meczowego jako pierwszy trener 

d) naruszenie regulaminu pracy przez trenera w miejscu jego zatrudnienia 
e) stwierdzonego orzeczeniem właściwego organu jednostronnego, 

nieuzasadnionego rozwiązania przez trenera ważnego kontraktu 
trenerskiego 

§8 
 

Regulamin Komisji Przyznawania Licencji Trenerskich  K-PZPN został 
uchwalony przez Zarząd K-PZPN w dniu 7 lipca 2021 r. i obowiązuje od dnia 
jego uchwalenia. 


