


ZASADY ORGANIZACYJNO-FINANSOWE SZKOLEŃ DLA TRENERÓW  
organizowanych przez Śląski Związek Piłki Nożnej  

 
 

 
1. Cel 

Zgodnie z wytycznymi konwencji UEFA każdy trener posiadający licencję jest zobowiązany do 
ustawicznego kształcenia poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach 
organizowanych przez PZPN lub Wojewódzkie Związki.  
Za udział w szkoleniach, trener otrzymuje punkty potrzebne do przedłużenia licencji. Licencję 
trener otrzymuje na trzy lata, aby ją przedłużyć musi uzyskać min. 15 pkt z ostatnich trzech lat. 
 
Tabela 1.  
Rodzaje szkoleń oraz ilość punktów możliwych do uzyskania za dane szkolenie zgodnie                    
z Uchwałą PZPN. 
 

 



 
Śląski Zawiązek Piłki Nożnej organizuje szkolenia w formułach: 

• stacjonarnej 
• online 
• hybrydowej 

 
 
Szkolenia na terenie Śląskiego Związku Piłki Nożnej organizują: 

• Podokręgi (Śląski Związek Piłki Nożnej) 
• Kluby 

 
 
 

2. Organizacja: 
 
W ramach organizacji szkolenia Śl. ZPN: 
 

• Zapewnia sale wykładowe (w porozumieniu z Podokręgiem) 
• opracowuje preliminarz konferencji 
• opracowuje harmonogram szkolenia 
• opiniuje wykładowców  
• weryfikuje uczestników szkolenia 
• zapewnienia osoby funkcyjne podczas trwania konferencji 
• zgłasza konferencję w systemie extranet 
• przyznaje punkty - zgodnie z uchwałą PZPN dotyczącą szkoleń  

 
 

3. Wykładowcy: 
 

Wykładowcami podczas szkoleń/konferencji są: 
• Trenerzy edukatorzy 
• Trenerzy Kadr Reprezentacji Młodzieżowych PZPN  
• Trenerzy pracujący na szczeblu centralnym w Polsce 
• Trenerzy Kadr Wojewódzkich 

 
Oraz specjaliści z zakresu:  

• motoryki 
• psychologii 
• analityki 
• dietetyki 
• pedagogiki   

 
 
 
 



4. Koszty 
 

• Aplikacja przez konto na PZPN24 
• Wpłaty na konto Śl.ZPN 

 
Rodzaj punkty Koszt ŚLZPN zapewnia 

konferencje 5 pkt 60 zł obiad + kawa 

konferencje 3 pkt 40 zł ciepły posiłek + kawa 

konferencje online 2 pkt 30 zł X 
warsztaty 2 pkt 20 zł X 

meeting młodych tr. 2 pkt bezpłatnie X 
Warsztaty ŚLAP 2 pkt  20 zł * X 

 

*Trenerzy klubów, które przekazały zawodników do ŚLAP zwolnieni z opłaty 
 
Dopuszcza się możliwość zwiększenia opłaty za szkolenia na podstawie preliminarza – w 
przypadku organizacji konferencji/szkoleń specjalistycznych. Decyzję w sprawie zgody – 
podejmuje Prezes Śl.ZPN. 
 
 


