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Warszawa, 14.lf.2013

Pan Pľezes

Wo|ewódrkiego Związku P|łki Nołnej
wg. rozdrĺcln|ka

Szanowny Panie Prezesie,

W nawiązaniu do treścipisľna PZPN z dnia 28 slerpnia 20t3 ľoku, dotyczącego sytuacji prawne1 w

obszärze kształcenĺakadr trenersklch w Polsce, w śwlet|e noweJ ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku
o zrnianie ustew regu|ujących wykonywanie niektórych zawodów w tym zawodu InstruktÔľa i treneľa
pi|ki rlożnej, która wesz|a w życie z dniem 23 sierpnia 2013 roku, wyJaśniamyi podkreślamy w|aściwą

interpretecję punktu 3 te6o pisľna, dotyczącego warunków honoľowania przez PZPN dokumentow

stwierdzających uprawntenia |nstruktorskle lub trenerskie w piłce nożneJ'

Po p|enłsze, PZPN będzie honorowa| |egitymacje instruktora sportu w pitce nożnej, dyp|omy trenera
ll K|asy, l K|asy, K|asy Mlstrzowskiej w piłce nożnej wydane prred 23 s|erpnta 2o13 roku w ramach
nadzoŕowanego przez Mlnlsterstwo Sportu i Turystykí systeľnu kształcenla trenerów l instruktorów
sportowych.
Po drugie, PZPN będz|e honoľowaľ |egitymacJe lnstruktora sportu w plłce nożnej, dyplomy trenera |l
Klasy, lK|asy, K|asy Mistrzowskĺej w piłce ĺlożnejwydane po 23 slerpnia 20t3 roku pod warunklem, że
zostaly uzyskane na kursach rozporzętych przed Z3 sierpnla 2013 roku l organizowarrych w ramach

nadzorowanego do 23 slerpnia 2013 roku przez Mĺnisterstwo Sportu iTurystykl systemu kszta|cenla
instruktorów l trerrerów spoľtowych. W tym pľzypadku osoba ubiegajéca się o uznanle przez PZPN

uzyskanych uprawnień instruktorskich Iub trenerskich jest zobowiązaná
pľzedtożenia
zaświadczenla wydanego przez organ|zatora kursu stwlerdzaJącego datę rozpoczęcia tego kursu.

do

Po trzecle, PZPN nle będzie honorowal żadnych dokumentów stw|erdzaJących posiadanle
Jak|chkolwlek upľawnień |nstruktorskich Iub trenerskich uzyskiwanych na kursach oľganizowanych
poza strukturami PZPN, ktoľe rozpoczęty się po 23 sierpn|a 20t3 ľoku'
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Stefan ľvlajeívski
Dyrektor Sportowy PZPN
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