tj. U. nr V/75 z 25.05.2017 r.
zm. U. nr IX/146 z 4.11.2020 r.

Uchwała nr V/75 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej Zgodnie Z Wymogami
Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA
I. Na podstawie treści art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
ROZDZIAŁ I
§1
Cel Uchwały
1. Celem niniejszej uchwały jest prowadzenie w Polskim Związku Piłki Nożnej kursów kształcenia
trenerów piłki nożnej w systemie organizacyjnym zgodnym z wymogami Konwencji UEFA o
Wzajemnym Uznawaniu Kwalifikacji Trenerskich oraz Karty Grassroots UEFA.
2. Prowadzenie kursów kształcenia trenerów w ramach Programu Kształcenia Trenerów UEFA
(zwanym dalej: PKT UEFA) oraz wydawanie dyplomów i licencji kategorii: UEFA PRO, UEFA
ELITE YOUTH A, UEFA A, UEFA B+A, UEFA B i A ZINTEGROWANY, UEFA GOALKEEPER A,
UEFA B, UEFA B WYRÓWNAWCZY, UEFA FUTSAL B, GOALKEEPER B, GRASROOTS C,
FUTSAL C, GRASSROOTS D - przysługuje wyłącznie Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej.
3. Mając na uwadze ust. 1 niniejszego paragrafu Polski Związek Piłki Nożnej może udzielić
jednorazowej zgody na organizację kursu kształcenia trenerów: UEFA A, UEFA B i A
ZINTEGROWANY, UEFA B, UEFA B WYRÓWNAWCZY, UEFA FUTSAL B, GOALKEEPER B,
GRASROOTS C, FUTSAL C, GRASSROOTS D - Wojewódzkiemu Związkowi Piłki Nożnej pod
warunkiem, że pełny nadzór nad organizacją i realizacją programu w/w kursów przysługuje zgodnie
z wymogami Konwencji UEFA o Wzajemnym Uznawaniu Kwalifikacji Trenerskich oraz niniejszej
Uchwały - Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej.
4. WZPN-y mają obowiązek przygotowania i zarejestrowania w Extranet24 rocznego planu kursów.
5.Co do zasady, wymagane jest, aby uczestnik był obecny na 100% zajęć kursu trenerskiego
organizowanego na zasadach określonych w niniejszej uchwale. Na pisemną i uzasadnioną prośbę
organizator kursu może zezwolić uczestnikowi na odrobienie opuszczonych części kursu pod
warunkiem, że łączna nieobecność nie przekracza 10%. Wszystkie opuszczone zajęcia muszą
zostać odrobione w ciągu dwóch lat i nie mogą zostać rozdzielone na więcej niż jeden kurs
dodatkowy.
6. Dyplomy i licencje są wydawane bezpłatnie osobom, które ukończyły kurs oraz zdały egzamin
końcowy na okres minimum 3 lat, do 31 grudnia danego roku.
6.1. Uczestnicy kursów trenerskich organizowanych na zasadach określonych w niniejszej
uchwale otrzymują dyplom i licencje. Zakres publikowanych danych osobowych na
dyplomie oraz licencji musi być adekwatny, stosowny oraz ograniczony do tego, co

niezbędne do celów ich przetwarzania, zgodnie z art. 5 pkt. 1 lit c) RODO - „minimalizacja
danych”.
7. Uczestnik, o którym mowa ust. 5, ma prawo do dwukrotnej poprawki egzaminu końcowego w
przeciągu 2 lat od daty pierwotnego egzaminu końcowego. Koszt pierwszego egzaminu
poprawkowego wynosi 5% opłaty za dany kurs, a drugiego 10% opłaty za kurs.
8. W przypadku niezaliczenia egzaminów końcowych kursu, kandydat musi ponownie
ukończyć kurs. Dane osobowe kandydata, w tym informacje, o niezaliczeniu egzaminów
końcowych do czasu ponownego przystąpienia i ukończenia kursu przez kandydata, będą
przetwarzane i zabezpieczone w systemie Extranet24 Polskiego Związku Piłki Nożnej, jako
Administratora. Na podstawie Art. 32 RODO, Administrator systemu wdroży odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa adekwatny do
ryzyka w zakresie przetwarzania danych osób aplikujących i uczestniczących w kursach
trenerskich.
9. Okres ważności licencji osoby, o której mowa w ust.6 biegnie od daty zakończenia kursu, w
którym ta osoba uczestniczyła.
10. Zasady odbywania stażów trenerskich określa każdorazowo organizator kursu.
§2
Nadzór organizacyjno-merytoryczny kursów kształcenia trenerów
1. Organem Polskiego Związku Piłki Nożnej nadzorującym program kształcenia trenerów i
udzielającym zgody na organizację kursów kształcenia trenerów jest Komisja Techniczna PZPN
oraz działający w jej ramach Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN.
2. Nadzór nad zgodną z wymogami PKT UEFA realizacją kursów trenerskich, organizowanych
przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, sprawują osoby wyznaczane przez PZPN - w ramach
przeprowadzanych hospitacji.
3. Osoby, o których mowa w ust. 2., są zobowiązane do złożenia do Zespołu Kształcenia i
Licencjonowania Trenerów PZPN raportu z odbytej hospitacji w terminie do 7 dni po jej
przeprowadzeniu, zgodnie z regulaminem.
4. Z tytułu przeprowadzanych hospitacji, konsultacji organizacyjno-merytorycznych oraz złożonego
raportu, przedstawicielowi PZPN, o którym mowa w ust. 2 przysługuje zwrot kosztów podróży oraz
ekwiwalent w wysokości 600 zł za każdy dzień hospitacji. Powyższe koszty są pokrywane przez
PZPN. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT,
kwota ta jest powiększona o wysokość tego podatku.
5. Członkom Komisji Technicznej PZPN oraz działającym w jej ramach członkom Zespołu
Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN, oraz osobom wyznaczanym do
przeprowadzania hospitacji i innym osobom sprawującym nadzór nad realizacją kursów
trenerskich, zostaną nadane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, lub
stosownie do formy współpracy z tymi osobami (forma umowy) zawarte zostaną umowy
powierzenia przez Administratorów tj. Polski Związek Piłki Nożnej lub właściwy Wojewódzki
Związek Piłki Nożnej, zgodnie z zasadami obowiązującymi u Administratorów w zakresie
nadawania upoważnień lub powierzania danych osobowych do przetwarzania.

§3
Kwalifikacje kadry wykładowców na kursach kształcenia trenerów
1. Zgodnie z art. 19 Konwencji Trenerskiej UEFA, na każdym kursie organizowanym w ramach
PKT UEFA mogą wykładać wyłącznie osoby stanowiące wykwalifikowaną kadrę Trenerów
Edukatorów.
2. Kwalifikowany Trener Edukator jest upoważniony do prowadzenia wykładów na wszystkich
kursach w ramach Programu Kursów Trenerskich UEFA i PZPN.
3. Dla uzyskania statusu kwalifikowanego Trenera Edukatora niezbędne jest spełnienie
następujących warunków:
a. legitymowanie się znacznym doświadczeniem i dorobkiem w pracy trenerskiej,
b. wykazanie się aktywnością w sferze kształcenia i dokształcania kadr trenerskich,
c. posiadanie ważnej licencji trenera UEFA PRO, UEFA ELITE YOUTH A lub UEFA A,
d. ukończenie kursu dla Trenerów Edukatorów,
e. posiadanie ważnej licencji Trenera Edukatora.
3.1. Dla potrzeb uzyskania statusu kwalifikowanego Trenera Edukatora, przetwarzane są
dane osobowe, o których mowa w pkt. 3 a-e) niniejszego paragrafu. Zgodnie z art. 5 ust. 1
lit f) RODO, ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a ich przetwarzanie musi
być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne dla celów, w których są
przetwarzane.
3.2. Adekwatnie do pkt. 3.1, zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych stosuje się
względem
wykładowców
nie
posiadających
wymaganych
licencji
UEFA
i nieposiadających licencji Trenera Edukatora, gdzie na prowadzenie wykładów na kursach
trenerskich PZPN udzieliła zezwolenia Komisja Techniczna PZPN na wniosek Zespołu
Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN.
4. Licencja Trenera Edukatora jest wydawana po zakończonym kursie dla Trenerów Edukatorów
organizowanym przez PZPN lub UEFA i ważna przez minimum 3 lata - do 31 grudnia danego roku.
W celu przedłużenia licencji Trenera Edukatora wnioskodawca jest zobowiązany do udziału w
specjalistycznym kursie dla Trenerów Edukatorów organizowanym przez UEFA lub PZPN w
wymiarze min. 20 godz. (raz na 3 lata).
5. Komisja Techniczna PZPN na wniosek Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN,
może zezwolić na prowadzenie wykładów na kursach trenerskich PZPN przez wykładowców nie
posiadających wymaganych licencji UEFA i nieposiadających licencji Trenera Edukatora.
ROZDZIAŁ II
§4
Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy
1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa - za pośrednictwem systemu
informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl - wniosek
zawierający:

a. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i Email wnioskodawcy,
b. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z
wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich
wnioskodawca wykonywał swój zawód,
c. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej - podanie przebiegu kariery
zawodniczej,
d. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
z pełni praw publicznych,
e. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN
obowiązków trenera piłki nożnej.
2. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, powinny być dołączone:
a. skan świadectwa ukończenia 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,
g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.
3. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa za pośrednictwem systemu
informatycznego PZPN24 wniosek oraz załączniki, zawierające określony zestaw danych
osobowych zbieranych przez Administratora. Wskazany został on w pkt.1 i 2 niniejszego
paragrafu. Aplikujący na kurs wyraża stosowne zgody oraz akceptuje obowiązek
informacyjny Art.13 RODO.
4. Zawarte we wniosku oraz załącznikach dane osobowe szczególnych kategorii oraz dane
dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych przetwarzane są na podstawie
przepisów szczególnych tj. Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. oraz Art. 9 ust. 2
lit. a) i b), oraz Art. 10 w związku z Art. 6 ust. 1 RODO.
ROZDZIAŁ III - KURSY
§5
Uprawnienia do organizacji Kursu Trenerów UEFA PRO
Prawo organizowania kursów kształcenia trenerów UEFA PRO przysługuje wyłącznie Szkole
Trenerów PZPN. Maksymalna liczba uczestników kursu to 24 osoby.

§6
Szczegółowe kryteria przyjęć na Kurs Trenerów UEFA PRO
Z zastrzeżeniem postanowień par. 4 kandydatem na kurs trenerów UEFA PRO może być osoba,
która spełnia następujące kryteria:
1.1 posiada ważną licencję trenera UEFA ELITE YOUTH A lub UEFA A,
1.2 ukończyła kurs i posiada dyplom UEFA A minimum 1 (jeden) rok przed rozpoczęciem kursu
UEFA PRO,
1.3 pozytywnie zaliczyła egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej
oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
§7
Kryteria egzaminacyjne Kursu Trenerów UEFA PRO
Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

100% obecność na zajęciach kursu,
prowadzenie dziennika kursu uczestnika,
odbycie zagranicznego stażu trenerskiego,
przygotowanie i obrona przed Komisją Egzaminacyjną PZPN pracy dyplomowej,
zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i
praktyczna).
§8
Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich UEFA PRO

Dyplomy i licencje UEFA PRO dla absolwentów kursu wydaje PZPN.
§9
Uprawnienia do organizacji Kursu Trenerów UEFA Elite Youth A
Prawo organizowania kursów kształcenia trenerów UEFA Elite Youth A przysługuje wyłącznie
Szkole Trenerów PZPN. Maksymalna ilość uczestników kursu to 24 osoby.
§ 10
Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA Elite Youth A
1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA Elite Youth A może
być osoba, która spełnia następujące kryteria:
1.1 posiada ważną licencję trenera UEFA A,
1.2 ukończyła kurs i posiada dyplom UEFA A minimum 1 (jeden) rok przed rozpoczęciem kursu
UEFA Elite Youth A,
1.3 pozytywnie zaliczyła egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.
2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA Elite Youth A zobowiązany
jest zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.

§ 11
Kryteria egzaminacyjne Kursu Trenerów UEFA Elite Youth A
Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:
1.1 100% obecność na zajęciach kursu,
1.2 prowadzenie dziennika kursu uczestnika,
1.3 odbycie stażu trenerskiego,
1.4 przygotowanie i obrona przed Komisją Egzaminacyjną PZPN pracy dyplomowej,
1.5 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i
praktyczna).
§ 12
Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich UEFA Elite Youth A
Dyplomy i licencje UEFA ELITE YOUTH A dla absolwentów kursów wydaje PZPN.
§ 13
Uprawnienia do organizacji Kursu Trenerów UEFA A
Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej Uchwały, PZPN może udzielić jednorazowej zgody na
organizację kursu trenerów UEFA A przez Wojewódzki ZPN, pod warunkiem spełnienia
następujących warunków:
1.Złożenia w terminie 60 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany Wojewódzki
ZPN do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN formalnego wniosku o
uruchomienie, poprzez system Extranet24, kursu kształcenia trenerów wraz z niżej
wymienionymi dokumentami:
a. listą wykładowców spełniających wymagane przepisami niniejszej Uchwały warunki,
posiadających licencję Trenera Edukatora,
b. harmonogramem zajęć na kursie, zawierającym: datę i czas trwania zajęć, miejsca i
tematy zajęć, imiona i nazwiska prowadzących zajęcia,
c. listą maksymalnie 24 uczestników kursu. Lista może być uzupełniania do 2 tygodni przed
kursem.
2.Uzyskania decyzji akceptującej wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania
Trenerów PZPN.
§ 14
Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA A
1.Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA A może być osoba,
która spełnia następujące kryteria:
1.1 posiada ważną licencję trenera UEFA B,
1.2 ukończyła kurs i posiada dyplom UEFA B minimum 1 (jeden) rok przed rozpoczęciem kursu
UEFA A,
1.3 pozytywnie zaliczyła 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.

§ 15
Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA A
Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:
1.1 100% obecność na zajęciach kursu,
1.2 prowadzenie dziennika kursu uczestnika,
1.3 odbycie stażu trenerskiego,
1.3 przygotowanie i obrona przed Komisją Egzaminacyjną PZPN pracy dyplomowej,
1.4 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i
praktyczna). W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy osoba reprezentująca PZPN
wyznaczona przez Komisję Techniczną PZPN.
§ 16
Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich UEFA A
Dyplomy i licencje UEFA A dla absolwentów kursów wydają właściwe Wojewódzkie Związki Piłki
Nożnej.
§ 17
Uprawnienia do organizacji Kursu Trenerów UEFA B + A dla byłych profesjonalnych
zawodników
Prawo organizowania kursów kształcenia trenerów UEFA B+A dla byłych zawodników przysługuje
wyłącznie Szkole Trenerów PZPN. Maksymalna ilość uczestników kursu to 20 osób.
§ 18
Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B+A dla byłych profesjonalnych zawodników
Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA B+A dla byłych
profesjonalnych zawodników może być były zawodnik posiadający udokumentowany staż
zawodniczy (minimum 7 lat na poziomie Ekstraklasy lub dawnej I ligi).
§ 19
Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA B+A dla byłych profesjonalnych
zawodników
Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:
1.1 100% obecność na zajęciach kursu,
1.2 prowadzenie dziennika kursu uczestnika,
1.3 odbycie dwóch stażów trenerskich,
1.3 przygotowanie i obrona przed Komisją Egzaminacyjną PZPN pracy dyplomowej,
1.4 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i
praktyczna).

§ 20
Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich UEFA A

Dyplomy i licencje UEFA A dla absolwentów kursów wydaje PZPN.
§ 21
Uprawnienia do organizacji Kursu Trenerów UEFA B i A ZINTEGROWANY
Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej Uchwały, PZPN może udzielić jednorazowej zgody na
organizację kursu trenerów UEFA B i A ZINTEGROWANY przez Wojewódzki ZPN, pod warunkiem
spełnienia następujących warunków:
1. Złożenia w terminie 60 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany Wojewódzki
ZPN do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN formalnego wniosku o
uruchomienie, poprzez system Extranet24, kursu kształcenia trenerów wraz z niżej
wymienionymi dokumentami:
a. listą wykładowców spełniających wymagane przepisami niniejszej Uchwały warunki,
posiadających licencję Trenera Edukatora,
b. harmonogramem zajęć na kursie, zawierającym: datę i czas trwania zajęć, miejsca i
tematy zajęć, imiona i nazwiska prowadzących zajęcia,
c.listą maksymalnie 32 uczestników kursu. Lista może być uzupełniania do 60 dni przed
kursem.
2.Uzyskania decyzji akceptującej wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania
Trenerów PZPN.
§ 22
Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B i A ZINTEGROWANY
1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4 kandydatem na kurs trenerów UEFA A może być osoba,
która spełnia następujące kryteria:
1.1 posiada dyplom Trenera klasy M lub klasy I-szej, lub klasy II-giej,
1.2 w przypadku trenerów posiadających dyplom Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy IIgiej, wydany przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu
kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydany po 23 sierpnia 2013 roku pod
warunkiem, że dyplom został uzyskany na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku
i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu
kształcenia instruktorów i trenerów sportowych - osoba ubiegająca się o uznanie przez
PZPN uzyskanych uprawnień trenerskich jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia
wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu,
1.3 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.
2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu wyrównawczego UEFA B i A
ZINTEGROWANY zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla
kobiet.
§ 23
Kryteria egzaminacyjne Kursu Trenerów UEFA B i A ZINTEGROWANY
1.Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:
1.1 100% obecność na zajęciach kursu,
1.2 prowadzenie dziennika kursu uczestnika,
1.3 odbycie stażu trenerskiego,
1.4 przygotowanie i obrona przed Komisją Egzaminacyjną PZPN pracy dyplomowej,

1.5 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i
praktyczna).
2.W pracach Komisji Egzaminacyjnej musi brać udział w charakterze przewodniczącego Komisji
- przedstawiciel PZPN wyznaczony przez Komisję Techniczną PZPN.
§ 24
Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich UEFA A
Dyplomy i licencje UEFA A dla absolwentów kursów organizowanych przez Wojewódzkie Związki
Piłki Nożnej wydają właściwe WZPN.
§ 25
Uprawnienia do organizacji kursu trenerów UEFA GOALKEEPER A
Prawo organizowania kursów kształcenia trenerów UEFA GOALKEEPER A przysługuje wyłącznie
Szkole Trenerów PZPN. Maksymalna ilość uczestników kursu to 16 osób.
§ 26
Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA GOALKEEPER A
Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA Goalkeeper A może
być osoba, która spełnia następujące kryteria:
1.1 posiada ważną licencję trenera UEFA B,
1.2 ukończyła kurs i posiada dyplom UEFA B minimum 1 (jeden) rok przed rozpoczęciem kursu
UEFA Goalkeeper A oraz
1.3 legitymuje się co najmniej 5 letnim stażem gry na pozycji bramkarza w najwyższej klasie
rozgrywkowej (dawniej I liga) i rozegrała 10 meczy w Reprezentacji A,
1.4 lub legitymuje się co najmniej 3 letnim stażem pracy jako trener bramkarzy w trzech
najwyższych klasach rozgrywkowych (w obecnym systemie: ESA, I Liga, II Liga),
1.5 lub ukończyła kurs i posiada dyplom Goalkeeper B minimum 2 (dwa) lata rzed rozpoczęciem
kursu UEFA Goalkeeper A i
1.6 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny.

§ 27
Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA GOALKEEPER UEFA A
Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:
1.1 100% obecność na zajęciach kursu,
1.2 prowadzenie dziennika kursu uczestnika,
1.3 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego - egzamin
praktyczny w warunkach klubowych.
§ 28
Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich UEFA GOALKEEPER A
Dyplomy i licencje UEFA GOALKEEPER A dla absolwentów wydaje PZPN.

§ 29
Uprawnienia do organizacji kursu trenerów UEFA B
Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej Uchwały, PZPN może udzielić jednorazowej zgody na
organizację kursu trenerów UEFA B przez Wojewódzki ZPN, pod warunkiem spełnienia
następujących warunków:
1. Złożenia w terminie 60 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany Wojewódzki
ZPN do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN formalnego wniosku o
uruchomienie, poprzez system Extranet24, kursu kształcenia trenerów wraz z niżej
wymienionymi dokumentami:
a. listą wykładowców spełniających wymagane przepisami niniejszej Uchwały warunki,
posiadających licencję Trenera Edukatora,
b. harmonogramem zajęć na kursie, zawierającym: datę i czas trwania zajęć, miejsca i
tematy zajęć, imiona i nazwiska prowadzących zajęcia,
c.listą maksymalnie 32 uczestników kursu. Lista może być uzupełniania do 2 tygodni przed
kursem.
2.Uzyskania decyzji akceptującej wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania
Trenerów PZPN.
§ 30
Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B
1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA B może być osoba,
która spełnia następujące kryteria:
1.1 posiada ważną licencję UEFA Futsal B, UEFA C lub GRASSROOTS C oraz
1.2 ukończyła kurs i posiada dyplom Grassroots C, UEFA C lub UEFA Futsal B minimum 1
(jeden) rok przed rozpoczęciem kursu UEFA B,
1.3 lub Zawodnik posiadający udokumentowany staż zawodniczy minimum 5 lat na poziomie
III ligi lub dawnej IV ligi (ma możliwość rozpoczęcia kształcenia bezpośrednio od kursu
UEFA B) i
1.4 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.
§ 31
Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA B
Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:
1.1 100% obecność na zajęciach kursu,
1.2 prowadzenie dziennika kursu uczestnika,
1.3 odbycie stażu trenerskiego,
1.4 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i
praktyczna). W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy osoba reprezentująca PZPN
wyznaczona przez Komisję Techniczną PZPN.

§ 32
Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich UEFA B
Dyplomy i licencje UEFA B dla absolwentów kursów organizowanych przez Wojewódzkie Związki
Piłki Nożnej wydają właściwe WZPN.
§ 33
Uprawnienia do organizacji Kursu Trenerów UEFA B WYRÓWNAWCZY
Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej Uchwały, PZPN może udzielić jednorazowej zgody na
organizację kursu trenerów UEFA B Wyrównawczy przez Wojewódzki ZPN, pod warunkiem
spełnienia następujących warunków:
1. Złożenia w terminie 60 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany Wojewódzki
ZPN do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN formalnego wniosku o
uruchomienie, poprzez system Extranet24, kursu kształcenia trenerów wraz z niżej
wymienionymi dokumentami:
a. listą wykładowców spełniających wymagane przepisami niniejszej Uchwały warunki,
posiadających licencję Trenera Edukatora,
b. harmonogramem zajęć na kursie, zawierającym: datę i czas trwania zajęć, miejsca i
tematy zajęć, imiona i nazwiska prowadzących zajęcia,
- listą maksymalnie 32 uczestników kursu. Lista może być uzupełniania do 2 tygodni
przed kursem.
2.Uzyskania decyzji akceptującej wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania
Trenerów PZPN.
§ 34
Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B WYRÓWNAWCZY
1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4 kandydatem na kurs trenerów UEFA B Wyrównawczy
może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
1.1 posiada legitymację instruktora sportu w piłce nożnej wydaną zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Sportu i Turystki lub innymi przepisami powszechnie obowiązującymi - do 23
sierpnia 2013 roku,
1.2 W przypadku trenerów posiadających legitymację Instruktora sportu w dyscyplinie piłka
nożna, wydaną przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu
kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydaną po 23 sierpnia 2013 roku pod
warunkiem, że legitymacja została uzyskana na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013
roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT
systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych - osoba ubiegająca się o uznanie
przez PZPN uzyskanych uprawnień jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia
wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu,
1.3 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.
2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA B WYRÓWNAWCZY
zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.

§ 35
Kryteria egzaminacyjne Kursu Trenerów UEFA B WYRÓWNAWCZY
Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:
1.1 100% obecność na zajęciach kursu,
1.2 prowadzenie dziennika kursu uczestnika,
1.3 odbycie stażu trenerskiego,
1.3 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i
praktyczna). W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy w charakterze przewodniczącego
osoba reprezentująca PZPN wyznaczona przez Komisję Techniczną PZPN.
§ 36
Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich UEFA B
Dyplomy i licencje UEFA B dla absolwentów kursów organizowanych przez Wojewódzkie Związki
Piłki Nożnej wydają właściwe WZPN.
§ 37
Uprawnienia do organizacji kursu trenerów UEFA FUTSAL B
Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej Uchwały, PZPN może udzielić jednorazowej zgody na
organizację kursu trenerów UEFA Futsal B przez Wojewódzki ZPN, pod warunkiem spełnienia
następujących warunków:
1. Złożenia w terminie 60 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany Wojewódzki
ZPN do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN formalnego wniosku o
uruchomienie, poprzez system Extranet24, kursu kształcenia trenerów wraz z niżej
wymienionymi dokumentami:
a. listą wykładowców spełniających wymagane przepisami niniejszej Uchwały warunki,
posiadających licencję Trenera Edukatora,
b. harmonogramem zajęć na kursie, zawierającym: datę i czas trwania zajęć, miejsca i
tematy zajęć, imiona i nazwiska prowadzących zajęcia,
c.listą maksymalnie 30 uczestników kursu. Lista może być uzupełniania do 2 tygodni przed
kursem.
2.Uzyskania decyzji akceptującej wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania
Trenerów PZPN.
§ 38
Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA FUTSAL B
1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA Futsal B może być
osoba, która spełnia następujące kryteria:
1.1 posiada ważna licencję UEFA C, GRASSROOTS C lub Futsal C,
1.2 ukończyła kurs i posiada dyplom GRASSROOTS C, UEFA C lub FUTSAL C minimum 1
(jeden) rok przed rozpoczęciem kursu UEFA Futsal B,
1.3 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.
2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA FUTSAL B zobowiązany
jest zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.

§ 39
Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA FUTSAL B
Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:
1.1 100% obecność na zajęciach kursu,
1.2 prowadzenie dziennika kursu uczestnika,
1.3 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i
praktyczna). W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy w charakterze przewodniczącego
osoba reprezentująca PZPN wyznaczona przez Komisję Techniczną.
§ 40
Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich UEFA FUTSAL B
Dyplomy i licencje UEFA FUTSAL B dla absolwentów kursów organizowanych przez Wojewódzkie
Związki Piłki Nożnej wydaje PZPN.
§ 41
Uprawnienia i warunki organizacji kursów Goalkeeper B
Prawo organizowania kursów kształcenia trenerów Goalkeeper B przysługuje wyłącznie Szkole
Trenerów PZPN. Maksymalna ilość uczestników kursu to 24 osoby.
§ 42
Kryteria przyjęć na kurs trenerów Goalkeeper B
Z zastrzeżeniem postanowień par. 4 kandydatem na kurs trenerów Goalkeeper B może być osoba,
która spełnia następujące kryteria:
1.1 posiada ważną licencję UEFA C lub GRASSROOTS C,
1.2 ukończyła kurs i posiada dyplom Grassroots C lub UEFA C minimum 1 (jeden) rok przed
rozpoczęciem kursu Goalkeeper B,
1.3 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny.
§ 43
Kryteria egzaminacyjne ukończenia kursu trenerów Goalkeeper B
Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:
1.1 100% obecność na zajęciach kursu,
1.2 prowadzenie dziennika kursu uczestnika,
1.3 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego. W składzie Komisji
Egzaminacyjnej uczestniczy w charakterze przewodniczącego osoba reprezentująca PZPN
wyznaczona przez Komisję Techniczną.
§ 44
Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich Goalkeeper B
Dyplomy i licencje Goalkeeper B dla absolwentów kursu wydaje PZPN.

§ 45
Uprawnienia i warunki organizacji kursów Grasroots C
Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej Uchwały, PZPN może udzielić jednorazowej zgody na
organizację kursu trenerów Grassroots C przez Wojewódzki ZPN, pod warunkiem spełnienia
następujących warunków:
1. Złożenia w terminie 60 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany Wojewódzki
ZPN do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN formalnego wniosku o
uruchomienie, poprzez system Extranet24, kursu kształcenia trenerów wraz z niżej
wymienionymi dokumentami:
a. listą wykładowców spełniających wymagane przepisami niniejszej Uchwały warunki,
posiadających licencję Trenera Edukatora,
b. harmonogramem zajęć na kursie, zawierającym: datę i czas trwania zajęć, miejsca i
tematy zajęć, imiona i nazwiska prowadzących zajęcia,
c.listą maksymalnie 32 uczestników kursu. Lista może być uzupełniania do 2 tygodni przed
kursem.
2.Uzyskania decyzji akceptującej wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania
Trenerów PZPN.
§ 46
Kryteria przyjęć na kurs trenerów Grasroots C
Kandydatem na kurs trenerów Grasroots C może być osoba, która spełnia warunki formalne
określone w par. 4 niniejszej Uchwały. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
§ 47
Kryteria egzaminacyjne ukończenia kursu trenerów Grasroots C
Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:
1.1 100% obecność na zajęciach kursu,
1.2 prowadzenie dziennika kursu uczestnika,
1.3 odbycie stażu trenerskiego,
1.4 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna
i praktyczna). W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy w charakterze
przewodniczącego osoba reprezentująca PZPN wyznaczona przez Komisję Techniczną.
§ 48
Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich Grasroots C
Dyplomy i licencje Grasroots C dla absolwentów kursów organizowanych przez Wojewódzkie
Związki Piłki Nożnej wydają właściwe WZPN.
§ 49
Uprawnienia i warunki organizacji kursów Futsal C
Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej Uchwały, PZPN może udzielić jednorazowej zgody na
organizację kursu trenerów Futsal C przez Wojewódzki ZPN, pod warunkiem spełnienia
następujących warunków:

1. Złożenia w terminie 60 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany Wojewódzki
ZPN do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN formalnego wniosku o
uruchomienie, poprzez system Extranet24, kursu kształcenia trenerów wraz z niżej
wymienionymi dokumentami:
a. listą wykładowców spełniających wymagane przepisami niniejszej Uchwały warunki,
posiadających licencję Trenera Edukatora,
b. harmonogramem zajęć na kursie, zawierającym: datę i czas trwania zajęć, miejsca i tematy
zajęć, imiona i nazwiska prowadzących zajęcia,
c.listą maksymalnie 32 uczestników kursu. Lista może być uzupełniania do 2 tygodni przed
kursem.
2.Uzyskania decyzji akceptującej wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania
Trenerów PZPN.
§ 50
Kryteria przyjęć na kurs trenerów Futsal C
Kandydatem na kurs trenerów Futsal C może być osoba, która spełnia warunki formalne określone
w par. 4 niniejszej Uchwały. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
§ 51
Kryteria egzaminacyjne ukończenia kursu trenerów Futsal C
Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:
1.1 100% obecność na zajęciach kursu,
1.2 prowadzenie dziennika kursu uczestnika,
1.3 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną WZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna
i praktyczna).
§ 52
Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich Futsal C
Dyplomy i licencje Futsal C dla absolwentów kursów organizowanych przez Wojewódzkie Związki
Piłki Nożnej wydają właściwe WZPN.
§ 53
Uprawnienia i warunki organizacji kursu Grasroots D
Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej Uchwały, PZPN może udzielić jednorazowej zgody na
organizację kursu trenerów Grassroots D przez Wojewódzki ZPN, pod warunkiem spełnienia
następujących warunków:
1. Złożenia w terminie 60 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany Wojewódzki
ZPN do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN formalnego wniosku o
uruchomienie, poprzez system Extranet24, kursu kształcenia trenerów wraz z niżej
wymienionymi dokumentami:
a. listą wykładowców spełniających wymagane przepisami niniejszej Uchwały warunki,
posiadających licencję Trenera Edukatora,
b. harmonogramem zajęć na kursie, zawierającym: datę i czas trwania zajęć, miejsca i tematy
zajęć, imiona i nazwiska prowadzących zajęcia,
c.listą maksymalnie 32 uczestników kursu. Lista może być uzupełniania do 2 tygodni przed
kursem.

2.Uzyskania decyzji akceptującej wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania
Trenerów PZPN.
§ 54
Kryteria przyjęć na kurs trenerów Grasroots D
Kandydatem na kurs trenerów Grasroots D może być osoba, która spełnia warunki formalne.
określone w par. 4 niniejszej Uchwały. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
§ 55
Kryteria egzaminacyjne ukończenia kursu trenerów Grasroots D
Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:
1.1 100% obecność na zajęciach kursu,
1.2. zdanie przed Komisją Egzaminacyjną WZPN egzaminu końcowego (część
pisemna – test).
§ 56
Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich Grasroots D
Dyplomy i licencje Grasroots D dla absolwentów kursów organizowanych przez wojewódzkie
Związki Piłki Nożnej wydają właściwe WZPN.
§ 57
Załączniki
Schemat kształcenia oraz szczegółowe zasady dot. wysokości odpłatności za poszczególne kursy,
wysokości stawek dla wykładowców, zostały określone w Załącznikach do niniejszej Uchwały:
nr 1
– Schemat kształcenia trenerów
nr 2
– Wysokość opłat za kursy
nr 3
– Stawki wynagrodzeń wykładowców
nr 4
– Stawki egzaminatorów na kursach
nr 5
– Czas trwania kursu i liczba kursów w danym ZPN
nr 6 – Wzór zgody oraz realizacja obowiązku informacyjnego Art. 13 i 14 RODO.
II. Traci moc Uchwała Zarządu PZPN nr IV/74 z dnia 23 kwietnia 2014 roku dot. organizacji kursów
kształcenia trenerów piłki nożnej zgodnie z wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty
Grassroots UEFA).
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2017.
IV. W przypadku braku w niniejszej uchwale regulacji dotyczących bezpieczeństwa
i ochrony w przetwarzaniu danych osobowych, stosuje się odpowiednio:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

Prezes PZPN Zbigniew Boniek

Zał. 1
Schemat kształcenia trenerów

Zał. 2
Wysokość opłat za kursy

Zał.3
Stawki wynagrodzeń wykładowców

Zał.4
Stawki egzaminatorów na kursach

Zał.5
Czas trwania kursu i liczba kursów w danym ZPN

Zał. 6
Wzór zgody oraz realizacja obowiązku informacyjnego Art. 13 i 14 RODO.
ZGODY OBLIGATORYJNE:
TAK

NIE
W rozumieniu art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej
1920 r. nr 7, 02-366 Warszawa (dalej PZPN) moich danych osobowych w związku
z udziałem w Kursie Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej zgodnie z Wymogami
Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA (dalej Kurs), w tym w
celach elektronicznej rejestracji na Kurs w systemie Extranet/PZPN24 oraz portalu
www.laczynaspilka.pl, prowadzenia komunikacji elektronicznej związanej z
Kursem
a
także
w celu informowania mnie o projektach PZPN realizowanych w ramach działań
statutowych.

TAK

NIE
W rozumieniu art. 6 ust.1 lit. a RODO oraz przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej Prawo autorskie) wyrażam
zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku podczas Kursu oraz udzielam
nieodpłatnej licencji nie ograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie na
wykorzystanie utrwalonego wizerunku dla celów Kursu oraz działalności
statutowej PZPN, poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej.

TAK

NIE
W rozumieniu Prawa autorskiego wyrażam zgodę na używanie, obróbkę,
powielanie
i wielokrotne rozpowszechnianie materiałów fotograficznych i filmowych
zawierających mój wizerunek i moje wypowiedzi, utrwalonych podczas realizacji
Kursu jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach, wyłącznie na potrzeby
promocji Kursu oraz PZPN. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona
ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

TAK

NIE
W rozumieniu Prawa autorskiego wyrażam zgodę, aby dla potrzeb realizacji
działań informacyjno-promocyjnych Kursu oraz PZPN, mój wizerunek mógł być
użyty w różnego rodzaju formach elektronicznego i poligraficznego
przetwarzania,
kadrowania
i
kompozycji
(obraz,
dźwięk
i nagrania), a także zestawiony z wizerunkami innych osób, mógł być uzupełniony
towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe i dźwiękowe z moim
udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych
materiałów powstających na potrzeby wydarzenia - bez obowiązku akceptacji
produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie pola eksploatacji w sieciach
telefonii komórkowej oraz w Internecie.

ZGODY DOBROWOLNE:
TAK

NIE
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Polskiego Związku Piłki Nożnej z
siedzibą
w
Warszawie
przy

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa informacji handlowych drogą
elektroniczną.
TAK

NIE
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą
elektroniczną, pochodzących od podmiotów współpracujących z Polskim Związkiem
Piłki Nożnej. Przez podmioty współpracujące rozumie się w szczególności podmioty,
z którymi Polski Związek Piłki Nożnej ma zawarte umowy na świadczenie usług drogą
elektroniczną.
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679
z
dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119,
s.1) informuję, że:
1) Administratorem Danych Osobowych jest Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w

Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 7, 02-366 Warszawa (dalej jako „PZPN”).
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować

z wyznaczonym przez PZPN inspektorem ochrony danych:


mailowo: daneosobowe@pzpn.pl,



korespondencyjnie: Polski Związek Piłki Nożnej, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 7, 02366 Warszawa.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu

realizacji umowy (umowy o świadczenie usługi Kursu), której Pan/Pani jest stroną lub
do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

−

wyrażona przez Panią/Pana zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

−

konieczność realizacji przez Administratora danych obowiązków i uprawnień
wynikających z umowy zawartej między stronami – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

−

konieczność wypełnienia przez Administratora danych obowiązków prawnych
wynikających
z ustawy Kodeks cywilny oraz obowiązków związanych z rozliczeniami finansowymi,
w tym podatkowymi – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

−

prawnie uzasadniony interes Administratora danych związany z ewentualną
koniecznością odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych - art. 6 ust. 1 lit. f
RODO.

5) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych szczególnych kategorii oraz

danych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych przetwarzane są na
podstawie przepisów szczególnych tj. Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. oraz
Art. 9 ust. 2 lit. a) i b), oraz Art. 10 w związku z Art. 6 ust. 1 RODO
6) Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych

do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów wspierających nas
w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym

zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których
są przetwarzane Pani/Pana dane.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do

spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa,
jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym
związanych, a więc przez co najmniej 6 lat od rozwiązania lub zakończenia umowy –
zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane,
mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych.
8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
9) Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o
ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne, w zakresie w jakim

przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi umowa lub przepis prawa
(wymóg ustawowy).
11) W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda

Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

