
REGULAMIN 
WYDZIAŁU SZKOLENIA 

KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 
 
 
 
      §1 

Wydział Szkolenia K-PZPN jest organem wykonawczym Zarządu K-PZPN, 
działającym  na rzecz szkolenia i selekcji młodzieży do kadr wojewódzkich wszystkich 
kategorii wiekowych oraz współorganizacji turniejów dziecięcych i współzawodnictwa 
młodzieżowego na terenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. 

Do zakresu działalności Wydziału Szkolenia należy także tworzenie Zespołu ds. 
organizacji kursów trenerskich zgodnie z wytycznymi PZPN, Zespołu ds. licencjonowania 
trenerów, a także organizacja konferencji, warsztatów szkoleniowych i innych szkoleń dla 
trenerów K-PZPN. 
 
      §2 
Kadencja Wydziału Szkolenia jest równa kadencji Zarządu K-PZPN. 
 
      §3 
 
Działalność Wydziału Szkolenia bezpośrednio podlega Wiceprezesowi ds. Szkolenia K-PZPN 
oraz Zarządowi K-PZPN i prezesowi K-PZPN. 
 
      §4 
 
Przewodniczącego Wydziału Szkolenia powołuje Zarząd K-PZPN na wniosek Prezesa K-
PZPN. 
 
W skład Wydziału Szkolenia K-PZPN wchodzą: 
1. Maksymalnie 13 członków (w tym Przewodniczący, zastępca przewodniczącego, 

sekretarz, skarbnik i członkowie)  
2.  W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zarządu K-PZPN dopuszcza się rozszerzenie  
            składu osobowego Wydziału Szkolenia. 
3.  Członkiem Wydziału Szkolenia K-PZPN może być osoba z uprawnieniami i licencją 

minimum UEFA A lub UEFA Futsal B 
 
      §5     
Całokształtem prac i działalnością Wydziału Szkolenia kieruje Przewodniczący Wydziału, a 
w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. 
 
      §6 
Członkowie Wydziału Szkolenia pełnią funkcje społecznie. 
 

§7 
Każdy członek Wydziału Szkolenia zobowiązany jest do sumiennego i zgodnego z 
Regulaminem wykonywaniem przyjętych na siebie obowiązków.  
 
      §8   



Członek Wydziału Szkolenia, który będzie nieobecny – bez usprawiedliwienia – na trzech 
kolejnych posiedzeniach lub pięciu w ogóle, zostanie skreślony z listy członków Wydziału 
Szkolenia. 
    
      §9 
Posiedzenia Wydziału Szkolenia odbywają się wg potrzeb (wskazane min. 6 spotkań w roku - 
nie rzadziej jednak jak raz w kwartale). 
 
      §10 
Posiedzenia Wydziału Szkolenia są protokołowane i podpisywane przez Przewodniczącego 
Wydziału i Sekretarza Wydziału. 
 
      §11 
1. W posiedzeniach Wydziału Szkolenia mogą uczestniczyć członkowie  
    organów władzy K-PZPN oraz zaproszeni goście. 
2. W posiedzeniach Wydziału Szkolenia obowiązkowo uczestniczy Trener  
    Koordynator K-PZPN. 
 
      §12 
Do kompetencji Wydziału Szkolenia należy: 
1. Ustalanie głównych kierunków i zadań szkoleniowych . 
2. Dokonywanie oceny poziomu grup rozgrywkowych. 
3. Organizacja konferencji trenerskich, warsztatów szkoleniowych i innych akcji 

szkoleniowych dla trenerów i przyszłych trenerów.  
4. Organizacja kursów trenerskich zgodnie z wytycznymi PZPN.  
5. Udzielanie, wsparcia i porady merytorycznej w pracy szkoleniowej w klubach K-

PZPN.  
6. Stawianie wniosków w sprawie powoływania i odwoływania trenerów 

poszczególnych Reprezentacji Związku,  
7. Rejestrowanie, wydawanie i przedłużanie licencji trenerskich oraz wydawanie zgód 

warunkowych zgodnie z przyjętymi uchwałami PZPN i K-PZPN 
8. Wnioskowanie o nadanie odznaczeń i wyróżnień dla środowiska szkoleniowego 
9. Udostępnianie trenerom K-PZPN materiałów szkoleniowych przekazanych przez 

PZPN i K-PZPN. 
10. Współpraca z Wiceprezesem ds. Szkoleniowych Związku i Trenerem Koordynatorem. 
11. Uczestniczenie w innych zadaniach z zakresu spraw szkoleniowych zleconych przez  

Prezesa lub Wiceprezesów K-PZPN. 
12. Realizowanie innych zadań zleconych przez Zarząd lub Prezydium K-PZPN.  
13. Zatwierdzanie programów szkoleniowych na potrzeby piłkarstwa młodzieżowego w 

klubach zrzeszonych przy K-PZPN i innych podmiotów zajmujących się piłką nożną 
młodzieżową. 

14.  Współpraca w organizacji imprez piłkarskich młodzieżowych i dziecięcych w 
województwie. 

15.  Współpraca z Wydziałem Gier i Ewidencji K-PZPN przy opracowywaniu regulaminu 
rozgrywek młodzieżowych i dziecięcych w województwie (przekazywanie propozycji 
mających na celu poprawę szkolenia i zwiększenia atrakcyjności rozgrywek) 

16.  Współpraca ze wszystkimi komórkami działającymi w K-PZPN, a zwłaszcza z 
Wydziałem Dyscypliny w sprawach dyscyplinarnych dotyczących trenerów K-PZPN. 



17.  Nadzór i współpraca z innymi komórkami szkoleniowymi K-PZPN, szczególnie z 
Reprezentacjami K-PZPN, MAMO, Komisją Licencjonowania Trenerów, Wydziałem 
Piłki Kobiecej oraz Wydziałem Futsalu. 

18.  Współpraca z klubami sportowymi, stowarzyszeniami, akademiami piłkarskimi oraz 
szkołami z klasami sportowymi z rozszerzonym programem wychowania fizycznego o 
profilu piłka nożna 

19.  Organizowanie i prowadzenie zgrupowań i konsultacji szkoleniowych dla  
     utalentowanej młodzieży.  
20.  Współdziałanie ze Szkolnym Związkiem Sportowym, Ludowymi Zespołami  
     Sportowymi i innymi organizacjami w sprawach piłki młodzieżowej 
21. Inspirowanie młodzieżowych imprez piłkarskich 
22. Współpraca z kierownictwem i trenerami klubowymi, z których wywodzą się  
     kandydaci do reprezentacji młodzieżowych województwa, dotycząca ich  
    aktualnego poziomu sportowego i postawy moralnej.   
23. Wsparcie trenerów klubowych w pracy wychowawczej i szkoleniowej z zawodnikami 

drużyn młodzieżowych reprezentacji województwa. 
24. Opracowywanie programów i planów pracy z reprezentacjami młodzieżowymi 

województwa oraz kontrola ich realizacji 
25. Podejmowanie innych działań w zakresie piłkarstwa dziecięco - młodzieżowego. 
 
      §13 
Do podjęcia Uchwał konieczna jest obecność przynajmniej 50 + 1 % członków Wydziału Szkolenia 
w tym Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego członka. Uchwały Wydziału Szkolenia 
zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos 
Przewodniczącego. 
 
 

§ 14 
Zmiany w składzie Wydziału Szkolenia mogą być dokonywane na wniosek Przewodniczącego 
Wydziału Szkolenia oraz przez Prezydium Zarządu K-PZPN . 
 

§ 15 
 
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi K-PZPN i jego Prezydium. 
 

§ 16 
 
Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd K-PZPN w dniu 7 lipca 2021 r. i 
obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia 


