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Małopolski Związek Piłki Nożnej 
         PODOKRĘG PIŁKI NOŻNEJ NOWY SĄCZ 

UL. WINCENTEGO WITOSA 2           33-300 NOWY SACZ 
 

Ldz. 93/10/2022                                Nowy Sącz, dn. 17/10.2022 
 

 
Kluby Sportowe  
w/g rozdzielnika 
 

 

Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym 
Sączu oraz Komisja Szkoleniowa  uprzejmie informuje, iż ogłasza wstępny nabór 
kandydatów na Kurs trenerski UEFA B.  

Kurs Trenerski UEFA B  odbędzie się  w Nowym Sączu (planowany początek; 
styczeń/luty 2023). 
   W związku z powyższym, chętni proszeni są o przesyłanie na adres tut. podokręgu 
wypełniony wniosek (który jest w załączeniu) oraz skan wpłaty zaliczki w kwocie 200 zł - 
płatne przelewem na konto bankowe naszego podokręgu Nr:  12 1240 4748 1111 0000 
4869 9125 
 

 
Z poważaniem 

 
 
 

Wiceprezes MZPN Podokręgu Piłki Nożnej 
w Nowym Sączu 
Andrzej Kuźma 

                                           

           Prezes MZPN Podokręgu Piłki Nożnej 
                w Nowym Sączu 
               Paweł Cieślicki 

      
 

 
 
 
Do wiadomości 
- Podokręgi Piłki Nożnej w Małopolsce 
- Komisja Szkoleniowa MZPN 
- Komisja Szkoleniowa MZPN Podokręg Piłki Nożnej w Nowym Sączu 
- zainteresowane osoby  
 
W załączeniu:  
- wniosek/ankieta kandydata 
- wyciąg z regulaminu „Kryteria przyjęcia”  
- w razie pytań; Andrzej Kuźma; tel. 792 956 476 
 

 

 

 

 



WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA KURS UEFA „B” 
          

I.    DANE OGÓLNE KANDYDATA  

1. Imię i nazwisko   
 

2. Data i miejsce urodzenia 
 

 

3.  Nr PESEL  
 

4. Miejsce zamieszkania 
(adres z kodem pocztowym) 

 
 

5. Tel. domowy, komórkowy  
 

6. E-mail 

 
 

II.   WYKSZTAŁCENIE OGÓLNE 

1. Rodzaj wykształcenia 
średnie / matura / wyższe   

 

2. Nazwa ukończonej szkoły/uczelni  
Rok ukończenia szkoły/uczelni 

 
 

III.  WYKSZTAŁCENIE SPECJALISTYCZNE 

 
1. 

Kategoria posiadanego  
dyplomu trenera:  
 

 

2. Data i miejsce wydania  
dyplomu trenerskiego   

 
 

3. Dyplom trenera wydany przez:     

IV.  STAŻ ZAWODNICZY 

1. Reprezentacja Polski/Regionu 
/jaka, okres gry/     

 

 
2. 

Gra w klubach 
/nazwa, liga, klasa, okres gry/  

 
 
 

V.  STAŻ ZAWODOWY 

 
1. 

Miejsce, okres pracy,  
klasa prowadzonego zespołu 
(ostatnie 3 lata) 

 

           
  
 
Data:  ………………………………..…………                                     Podpis kandydata: ………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Wyciąg z Regulaminu 

 
§ 29 

Kryteria przyjęcia 
 
Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B  
1.  Z zastrzeżeniem postanowień § 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA B może być osoba, która 
spełnia następujące kryteria:  
  a/. posiada ważną licencję UEFA Futsal B,UEFA C lub GRASSROOTS C oraz  
  b/. posiada udokumentowane doświadczenie trenerskie po ukończeniu kursu dyplomowego UEFA  
       C lub Grassroots C lub PZPN C w okresie pełnych dwóch rund rozgrywkowych,  
  c/. lub zawodnik posiadający udokumentowany staż zawodniczy minimum 5 lat na co najmniej IV  

       poziomie rozgrywkowym (ma możliwość rozpoczęcia kształcenia bezpośrednio od kursu UEFA B),      
  d/. pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.  
  2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA B zobowiązany jest 
zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet. 
 

§ 4 
Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy 

 
Pkt. 3. Do wniosku, o którym mowa w pkt.  
1/, muszą być dołączone najpóźniej na dzień zakończenia składania wniosków:  
     a. skan świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej,  
     b. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany  
        kurs trenerski - w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,         
    c. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,     
    d. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za  
        przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w  
        szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,  
   e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,  
    f. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć  
       praktycznych na kursie trenerskim,(ważny do 1 roku od daty wystawienia dokumentu, lub do  
       daty ważności widniejącej na dokumencie),  
    g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy,  
    h. uzupełnienie aktualnego doświadczenia trenerskiego na PZPN24,  
    i. skan zaświadczenia ukończenia kursu online safegaurding children (dotyczy kursów Futsal C,  
       GRASSROOTS C/UEFA C, UEFA B, UEFA Elite Youth B). 
 
Szczegółowe informacje w: Uchwała nr III/29 z dnia 9 lutego 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej Zgodnie Z Wymogami 
Konwencji Trenerskiej UEFA 2020 oraz Karty Grassroots UEFA 
 
 
 


