
 

 

 

INSTRUKCJA PRZEDŁUŻENIA LICENCJI TRENERSKICH 
 
Tryb zwyczajny – termin składania do 31.12.2020 r. 
 
 
KAŻDY TRENER MUSI POSIADAĆ AKTUALNE KONTO TRENERSKIE NA PORTALU www.pzpn24.pzpn.pl 
 
Składanie wniosków możliwe jest wyłącznie drogą elektroniczną na portalu PZPN 24 – gdzie należy 
wykonać następujące czynności: 
 
Krok nr 1: 
- W zakładce dane personalne sprawdzamy, czy na naszym koncie widnieją aktualne dane kontaktowe 
oraz zdjęcie 

 
 
- Wchodzimy w zakładkę FUNKCJE I ORGANIZACJE / pod imieniem i nazwiskiem należy kliknąć edytuj 
 

 
 
- Wchodzimy w zakładkę dyplomy trenerskie i dokumenty , gdzie klikając w dodaj dokument załączamy 
aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego „KRK” (ważne 180 dni) 
- W zakładce konferencje trenerskie sprawdzamy liczbę uzyskanych godzin: 

▪ W przypadku uzyskania 15 godzin(punktów) licencja będzie przedłużona na 3 lata. 
▪ W przypadku braku uzyskania 15 godzin (punktów) zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPN w związku 

z pandemią COVID – 19 licencja zostanie przedłużona na rok 

 
 
 



 

 

 
 
Krok nr 2  
- Wybieramy następujące zakładki: „wydarzenia / kursy, licencje i konferencje / organizacje – należy 
wybrać Wielkopolski ZPN (w przypadku licencji UEFA PRO, UEFA A, UEFA A Elite Youth należy wybrać 
Polski Związek Piłki Nożnej)/ rodzaj – licencje trenerskie / wyszukaj” 
 

 

 
 
Krok nr 3 
- Należy wybrać aktualną komisję licencyjną / kliknąć aplikuj / wybrać wnioskuje o przedłużenie licencji 
trenerskiej/ wydrukować, podpisać, zeskanować oświadczenie antykorupcyjne/ załączyć oświadczenie 
antykorupcyjne/ kliknąć zapisz 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Krok nr 4 
 
- Po otrzymaniu wiadomości e-mail z pozytywną weryfikacją wniosku należy dokonać opłaty na konto 
Wielkopolskiego ZPN: 
25 1020 4027 0000 1402 1395 9442  Tytuł przelewu: Imię i nazwisko + nazwa licencji 
- Potwierdzenie przelewu załączamy na konto pzpn24 (patrz krok nr 1) 
- Opłaty za przedłużenie licencji: 
 

Licencja Przedłużenie licencji na 1 rok Przedłużenie licencji na 3 lata 

UEFA PRO Brak opłaty Brak opłaty 

UEFA A Brak opłaty  Brak opłaty 

UEFA B 100 zł 300 zł 

GRASSROOTS C 50 zł 150 zł 

GRASSROOTS D 25 zł 75 zł 

FUTSAL B Brak opłaty Brak opłaty 

FUTSAL C 50 zł 150 zł 

 
 
Kontakt  z Wydziałem Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego: 
 
blazej.czyzewski@wielkopolskizpn.pl tel. 501 557 643 
jakub.wojtkowiak@wielkopolskizpn.pl tel. 501 557 561 
marcin.drajer@wielkopolskizpn.pl  tel. 510 262 358 
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