
 
OFERTA KURSU UEFA B WYRÓWNAWCZY 

 
 

 
Kryteria przyjęcia na kurs UEFA B WYRÓWNAWCZY:  
Kandydatem na kurs trenerów UEFA B WYRÓWNAWCZY może być osoba, która spełnia następujące kryteria:  
- posiada legitymację instruktora sportu w piłce nożnej wydaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i 
Turystyki lub wcześniejszymi rozporządzeniami państwowymi obowiązującymi do 23 sierpnia 2013 roku 
- pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej 
- przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na  
wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie, 
- złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych3 
 
Uwaga: Kursy Wyrównawcze UEFA B będą organizowane do 31.12.2019. 
 

Kandydaci na w/w kurs przyjmowani są decyzją Komisji Kształcenia Lubuskiego ZPN. Osoby, które w 
trakcie kursu przekroczą nieobecności na zajęciach (w wymiarze 10 %) zostaną skreślone z listy 

uczestników kursu. W przypadku skreślenia z listy uczestników w kursie wpłacona kwota nie będzie 
podlegać zwrotowi.  
 
Aby pomyślnie ukończyć kurs kandydat winien:  
- wykazać się 100% obecnością (dopuszcza się 10% nieobecność z powodu uzasadnionych poważnych 
przyczyn pod warunkiem odrobienia zaległości w wyznaczonym terminie)  
- prowadzić dziennik kursu,  
- napisać i złożyć konspekty lekcji treningowych z odbytych praktyk w wyznaczonym klubie piłkarskim,  
- napisać i złożyć analizę gry meczowej,  
- zdać pisemny test (uzyskać minimum 50 % możliwych do uzyskania punktów),  
- zdać przed Komisją Egzaminacyjną wojewódzkiego ZPN praktyczny egzamin przeprowadzenia jednostki 
treningowej z juniorami lub seniorami zgodnie z przygotowanym konspektem,  
- zdać przed Komisją Egzaminacyjną wojewódzkiego ZPN ustny egzamin końcowy.  
 

 
Dopuszcza się drugi termin egzaminu wyłącznie po uiszczeniu opłaty w wysokości 100 zł.  

 
Termin rozpoczęcia kursu planowany jest od czerwca 2016 roku.  
Kurs UEFA B WYRÓWNAWCZY  zostanie zorganizowany w regionie województwa lubuskiego, z którego 

pochodzić będzie najwięcej kandydatów na kurs pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby uczestników.  
Liczba godzin dydaktycznych podczas kursu:  120 godzin. ( V-VI zjazdów weekendowych) 
 

Cena kursu: 1650 zł. 
 
Do dnia 15 czerwca 2016 r. należy dokonać płatności przelewem, tj. 1650zł  na podane niżej 

konto: 
 

 
Dane do przelewu:  

LZPN w Zielonej Górze 

Ul. Ptasia 2a 

65-514 Zielona Góra 

Konto: Bank Zachodni WBK S. A. I/O Zielona Góra Nr: 74109015350000000053019188 

w tytule przelewu proszę wpisać: „ kurs UEFA B WYRÓWNAWCZY, – imię i nazwisko” 

 
UWAGA: W przypadku rezygnacji z kursu wpłacona kwota  nie podlega zwrotowi. 
Art. 53, pkt 4, Konwencji Trenerskiej UEFA. 
 



 

LUBUSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ  

W ZIELONEJ GÓRZE 
ul. Ptasia 2a  

65-514 Zielona Góra 6 skr. poczt. 7 

NIP  929 -14-18-239                              REGON  970044118            

      tel./fax 0 -68  452  82  00 ,  452 82 02 , fax. 0 -68  452 82 01  

           www.lubuskizpn.pl         e-mail: biuro@lubuskizpn.pl; wydzial.szkolenia@lubuskizpn.pl 

Konto: Bank Zachodni WBK S. A. I/O Zielona Góra Nr: 74109015350000000053019188  

               

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA KURS UEFA B WYRÓWNAWCZY 

I.    DANE OGÓLNE KANDYDATA  

1. Nazwisko i imię  
2. Data i miejsce urodzenia  
3.  Nr PESEL  

4. Miejsce zamieszkania 
(Adres z kodem pocztowym ulica, 

miasto) 

 

5. Tel. domowy, komórkowy  

6. E-mail  

II.   WYKSZTAŁCENIE OGÓLNE 

1. Rodzaj wykształcenia 

szkoła /średnie / matura / wyższe   
 

2. Nazwa ukończonej szkoły / uczelni  

Rok ukończenia szkoły / uczelni 
 

III.  STAŻ ZAWODNICZY 

1. Reprezentacja Polski / Regionu 

/jaka, okres gry/     
- 

2. Kluby 
/nazwa, liga, klasa, okres gry/  

 

IV.  STAŻ ZAWODOWY 

1. Miejscowość i klub, okres pracy,  

klasa prowadzonego zespołu 

(ostatnie 3 lata) 

 

         V.  LICENCJA TRENERSKA. DYPLOM TRENERA. 

1. Rodzaj licencji ( PZPN C lub PZPN B)  

2. Ważność licencji   

3. Rodzaj dyplomu  (instruktor lub trener II klasa)  

4. Data i miejsce wydania dyplomu.  

 

 VI. Rozmiar sprzętu treningowego JAKO: XXL, XL, L, M, S, XS – odpowiednie zaznaczyć. 

  VII.  Oświadczam, iż zapoznałem się  z ofertą kursu UEFA B WYRÓWNAWCZY oraz akceptuję 

fakt, iż  wpłacona kwota nie będzie podlegać zwrotowi. 
 VIII.   Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność wynikającą z ubezpieczenia się od następstw 

ewentualnych nieszczęśliwych wypadków w trakcie zajęć programowych podczas kursu. 

OBOWIĄZKOWO Dołączyć dokumenty wypisane na drugiej stronie wniosku! 
 

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

 

mailto:biuro@lubuskizpn.pl


 

c.d. wniosku  Kurs UEFA GRASSROOTS C: 

 

 

 

Wykaz załączników: 

 

1. Kserokopia świadectwa ukończenie szkoły / uczelni potwierdzająca posiadane wykształcenie 

średnie/ wyższe 

2. Kserokopia legitymacji instruktora sportu w piłce nożnej lub trenera II klasy wydaną zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki lub wcześniejszymi rozporządzeniami 

państwowymi obowiązującymi do 23 sierpnia 2013 roku  

3. Kserokopia aktualnej licencji trenerskiej. 

4. Opinia macierzystego ZPN lub klubu dotycząca piłkarskiego stażu zawodniczego lub staż pracy 

pedagogicznej z dziećmi potwierdzony przez pracodawcę 

5. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w zajęciach treningowych                         

i wykonywanie zawodu trenera. 

6. Oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych(dokument do 

pobrania na stronie związku) 

7. 1 fotografia.  

8. Wymagane potwierdzenie I raty w wysokości 700zł. (1650 zł. opłata za cały kurs wraz ze 

sprzętem treningowym: (koszulka, spodenki, getry, dres) oraz nośnik danych z materiałami.  

II rata wymagana w dniu rozpoczęcia kursu.) 

 

 

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami proszę dostarczyć  

osobiście do LZPN lub przesłać listem poleconym na adres: 

 Lubuski Związek Piłki Nożnej 

 Komisja Kształcenia i Licencjonowania Trenerów 

 ul. Ptasia 2a 

 65-514 Zielona Góra skr. poczt. 7  

Dane do przelewu: 

Konto: Bank Zachodni WBK S. A. I/O Zielona Góra Nr: 74109015350000000053019188  

w tytule przelewu proszę wpisać: „ kurs UEFA B WYRÓWNAWCZY – imię i nazwisko” 

 

 

 

 

DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ LZPN w Zielonej Górze 

 

 

1. Zaakceptowano wniosek o przyjęcie na kurs UEFA B WYRÓWNAWCZY 

 

Data posiedzenia Komisji.                    Podpis ........................................  

 

 

 

 

2. Nie zaakceptowano wniosku o przyjęcie na kurs ................................................... 

 

Data posiedzenia Komisji..............................     Podpis .........................................  

 


