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Regulamin przyznawania licencji trenerskich PZPS na sezon 2019/2020 

(opracowany na podstawie „Założeń systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego trenerów i 

instruktorów w PZPS”) 

 

1. Licencja przyznana przez PZPS uprawnia do prowadzenia zajęć szkoleniowych w klubach 

sportowych oraz prowadzenia zespołów klubowych i reprezentacji w systemie współzawodnictwa 

prowadzonym przez PZPS. 

2. Licencja zostanie przyznana wszystkim trenerom i instruktorom sportu w piłce siatkowej po 

spełnieniu następujących warunków: 

• umieszczenie w „Profilu użytkownika” (trenera) Ogólnopolskiego Systemu Ewidencji Klubów i 

Zawodników skanu dyplomu Trenera II klasy/I klasy/Mistrzowskiej wydanych przed 

23.08.2013 r., skanu legitymacji instruktora sportu w piłce siatkowej wydanych przed 

23.08.2013 r. lub skanu dyplomu „Trenera piłki siatkowej PZPS”. Dołączenie skanu 

dyplomu/legitymacji jest warunkiem koniecznym otrzymania licencji na sezon 2019/2020 

 

• skan dyplomu musi zostać umieszczony w Ogólnopolskim Systemie Ewidencji Klubów i 

Zawodników, a oświadczenie o jego zamieszczeniu podpisane na zgłoszeniu udziału w 

konferencji licencyjnej 

 

• potwierdzonego certyfikatem udziału w konferencjach licencyjnych lub warsztatach 

szkoleniowych organizowanych przez PZPS na sezon 2019/2020   

Trenerzy, którzy z różnych, istotnych powodów nie wezmą udziału w konferencjach / warsztatach 

szkoleniowych wskazanych w ogłoszeniu mogą otrzymać licencję na podstawie jednego z poniższych 

warunków: 

• potwierdzonego certyfikatem udziału w kursach, klinikach organizowanych przez FIVB i CEV;  

• ukończenia kształcenia zawodowego i zdania egzaminu na stopień „Trenera piłki siatkowej 

PZPS”. 

3. Licencja zostanie przyznana na sezon rozgrywkowy 2019/2020. 

4. Koszt wydania Licencji na sezon 2019/2020 – zgodnie z Komunikatem Organizacyjnym PZPS na 

sezon 2019/2020. 

5. Trenerom, którzy rozpoczynają pracę szkoleniową po raz pierwszy, a nie uczestniczyli w 

konferencjach licencyjnych na sezon 2019/2020, może zostać przyznana licencja po przedstawieniu 

dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji w roku 2019. Licencja zostanie przyznana na 

sezon rozgrywkowy 2019/2020. Kolejna licencja zostanie przyznana po spełnieniu wymogów 
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zawartych w Regulaminie na następny sezon rozgrywkowy. Koszt wydania Licencji – zgodnie z 

Komunikatem Organizacyjnym PZPS na sezon 2019/2020. 

6. Trenerom zagranicznym, którzy rozpoczynają pracę w Polsce, a nie uczestniczyli w 

konferencjach licencyjnych na sezon 2019/2020, przyznawana będzie Licencja PZPS na podstawie 

licencji wydanej przez ich Federację Narodową lub jeśli takiej nie posiadają, dokumentu 

potwierdzającego ich kwalifikacje zawodowe uzyskane w innym kraju. Koszt wydania takiej Licencji 

– 4.000 zł. Kolejna licencja zostanie przyznana po spełnieniu wymogów zawartych w Regulaminie na 

następny sezon rozgrywkowy jak dla trenerów polskich. 

7. Trenerom, którzy uczestniczyli w konferencjach/warsztatach szkoleniowych w swojej grupie 

rozgrywkowej i posiadających certyfikat, może być przyznana licencja w wyższej lub niższej grupie 

rozgrywkowej w przypadku późniejszego uzyskania przez nich klubowego angażu. 

8.  Koszt Licencji dla trenerów polskich i z zagranicy, którzy nie posiadają certyfikatu uczestnictwa 

w konferencji/warsztatach szkoleniowych wynosi: 

• Pion Męski 

PlusLiga – 10.000 zł 

I Liga – 5.000 zł 

II Liga – 1.500 zł 

• Pion Żeński 

LSK – 10.000 zł 

I Liga – 5.000 zł 

II Liga – 1.500 zł  

9. Trenerzy klubowi pełniący funkcję trenerów Reprezentacji Narodowych PZPS, którzy w czasie 

trwania konferencji/warsztatów szkoleniowych uczestniczą w zgrupowaniach bądź zawodach 

reprezentacyjnych zwolnieni są z obowiązku uczestniczenia w konferencjach licencyjnych. Koszt 

wydania licencji naliczany jest zgodnie z Komunikatem Organizacyjnym PZPS na sezon 2019/2020. 

10. Wniosek o przyznanie licencji, bez uzyskania certyfikatu, z powodu ważnych przyczyn losowych, 

rozpatrzy PZPS. Decyzja będzie wiążąca i ostateczna w sprawie otrzymania licencji trenerskiej. 


