
 

 

REGULAMIN WYDZIAŁU SZKOLENIA 

ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

§ 1 

Wydział Szkolenia ZZPN jest organem wykonawczym Zachodniopomorskiego Związku Piłki 

Nożnej powołanym do projektowania oraz realizacji zadań w zakresie szkolenia 

w szczególności dzieci i młodzieży, kształcenia i dokształcania kadry trenerskiej oraz innych 

działań związanych z rozwojem i popularyzacją piłki nożnej.  

§ 2 

1. W skład Wydziału Szkolenia ZZPN wchodzi od 5 do 8 członków w tym: 

Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz. 

2. Działalnością Wydziału Szkolenia ZZPN kieruje Wiceprezes ds. szkolenia                            

i piłkarstwa młodzieżowego ZZPN pełniący rolę Przewodniczącego. 

3. Przewodniczącego Wydziału Szkolenia ZZPN powołuje lub odwołuje Zarząd ZZPN.  

4. W spotkaniach i posiedzeniach Wydziału Szkolenia ZZPN mogą brać udział 

członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej ZZPN oraz inne osoby lub trenerzy 

powoływani i odwoływani przez Przewodniczącego.  

5. Podczas nieobecności Przewodniczącego Wydziału Szkolenia ZZPN jego uprawnienia 

wykonuje Zastępca Przewodniczącego. 

6. Pozostałych Członków Wydziału Szkolenia ZZPN powołuje i odwołuje na wniosek 

Przewodniczącego Zarząd ZZPN w drodze uchwały.  

§ 3 

Wydział Szkolenia ZZPN działa na podstawie opracowanego rocznego planu pracy zgodnie 

z określonym budżetem i preliminarzem kosztów wszystkich akcji szkoleniowych. Roczny 

plan pracy Wydziału Szkolenia ZZPN zatwierdza Prezydium Zarządu ZZPN. 

§ 4 

Do kompetencji Wydziału Szkolenia ZZPN należy: 

1. Realizacja ustalonych przez PZPN i ZZPN głównych priorytetów i kierunków szkolenia 

oraz projektowanie strategii rozwoju piłki nożnej,  

2. Realizacja uchwał i wniosków ZZPN w zakresie szkolenia oraz wspieranie i ocena kadr 

szkoleniowych w klubach zrzeszonych w Zachodniopomorskim Związku Piłki Nożnej, 

3. Przygotowanie i realizacja planu finansowego Wydziału Szkolenia ZZPN, 

4. Szkolenie i dokształcanie kadry trenerskiej ZZPN oraz pomoc w organizacji staży 

trenerskich, 

5. Organizacja i opracowywanie programów konferencji, warsztatów, kursów trenerskich 

i pozostałych form szkoleniowych, 

6. Opiniowanie wniosków kandydatów na kursy trenerskie oraz inne akcje szkoleniowe 

organizowane przez PZPN i ZZPN, 

7. Publikowanie i przekazywanie materiałów szkoleniowych dla kadr trenerskich ZZPN,  



 

 

8. Współorganizowanie imprez i turniejów piłki nożnej dla grup dziecięco-

młodzieżowych, 

9. Analiza i zatwierdzanie rocznych planów pracy dla kadr wojewódzkich i Reprezentacji 

ZZPN, 

10. Ocena wyników uzyskiwanych przez kadry wojewódzkie i Reprezentacje ZZPN 

w rozgrywkach młodzieżowych oraz opracowywanie wniosków do dalszej pracy,  

11. Opiniowanie kandydatów i wnioskowanie do Prezydium ZZPN w sprawach 

powoływania i odwoływania trenerów oraz osób funkcyjnych na stanowiska 

w Reprezentacjach ZZPN, 

12. Opiniowanie kandydatów i wnioskowanie do Prezydium ZZPN o powołanie 

i odwołanie zatrudnionych w ramach działalności Wydziału Szkolenia m.in.: Trenera 

Koordynatora ZZPN, Koordynatora ds. turnieju „Z podwórka na stadion”, Trenerów 

Mobilnej AMO, Wojewódzkiego Koordynatora Kształcenia i Licencjonowania 

Trenerów oraz  innych osób funkcyjnych, 

13. Współpraca z koordynatorami i trenerami klubów sportowych delegujących swoich 

zawodników do drużyn reprezentujących ZZPN i PZPN, 

14. Współpraca merytoryczna z Radą Trenerów, Wydziałami i Komisjami, Trenerem 

Koordynatorem oraz pozostałymi osobami zatrudnionymi przez Wydział Szkolenia.  

15. Współpraca z Wydziałami Szkolenia Wojewódzkich ZPN i PZPN oraz pozostałymi 

ośrodkami, organizacjami sportowymi i samorządami lokalnymi,  

16. Współpraca z instytucjami i uczelniami w sprawach kształcenia kadr trenerskich oraz 

rozwoju i popularyzacji piłki nożnej, 

17. Organizacja i prowadzenie akcji marketingowych i promocyjnych związanych 

z działalnością Wydziału Szkolenia ZZPN.  

18. Wnioskowanie do Prezydium ZZPN o wyróżnienia i nagrody dla trenerów lub innych 

osób funkcyjnych zaangażowanych w działalność Wydziału Szkolenia. 

§ 5 

1. Spotkania i posiedzenia Wydziału Szkolenia ZZPN odbywają się przynajmniej 1 raz na 

kwartał i są protokołowane przez Sekretarza Wydziału Szkolenia lub oddelegowanego 

pracownika ZZPN. 

2. Dokumentacja z działalności Wydziału Szkolenia ZZPN jest przechowywana w Biurze 

ZZPN przez wyznaczonego pracownika ZZPN oraz nadzorowana i prowadzona przez 

Sekretarza Wydziału Szkolenia. 

3. Spotkania i posiedzenia Wydziału Szkolenia ZZPN odbywają się na wniosek 

Przewodniczącego w formie stacjonarnej lub online przy pomocy urządzeń 

elektronicznych.  

§ 6 

1. Decyzje Wydziału Szkolenia ZZPN zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy Członków Wydziału, a wśród nich Przewodniczącego 

lub Zastępcy Przewodniczącego. 



 

 

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający głos należy do Przewodniczącego 

Wydziału Szkolenia ZZPN lub Zastępcy Przewodniczącego.  

§ 7 

1. W ramach Wydziału Szkolenia ZZPN działa Komisja ds. Licencji Trenerskich ZZPN. 

2. Pracami Komisji ds. Licencji Trenerskich kieruje Przewodniczący powoływany przez 

Zarząd ZZPN. 

3. W skład Komisji ds. Licencji Trenerskich wchodzi od 3 do 5 członków, w tym 

Wiceprzewodniczący i Sekretarz, powoływani i odwoływani przez Prezydium ZZPN. 

4. Komisja upoważniona jest do przyznawania i przedłużania licencji trenerskich zgodnie  

z uchwałami Zarządu PZPN oraz w oparciu o elektroniczny system PZPN24. 

5. Decyzje Komisji są ważne tylko i wyłącznie gdy podczas posiedzenia Komisji 

obecnych jest co najmniej 50%  jej członków z prawem głosu.  

6. Decyzje, o których mowa w ust. 5 wymagają zwykłej większości głosów. W przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.  

7. Przewodniczący Komisji może zwołać posiedzenie Komisji w zależności od potrzeb                       

w składzie niezbędnym do wypracowania decyzji zgodnej z ust. 4. 

8. Posiedzenia Komisji odbywają się na wniosek Przewodniczącego w formie stacjonarnej 

lub online przy pomocy urządzeń elektronicznych.  

§ 8 

1. W ramach Wydziału Szkolenia ZZPN działa Komisja ds. piłki seniorskiej ZZPN. 

2. Pracami Komisji ds. piłki seniorskiej kieruje Przewodniczący powoływany przez 

Zarząd ZZPN. 

3. W skład Komisji ds. piłki seniorskiej wchodzi od 3 do 5 członków, powoływanych i 

odwoływanych przez Prezydium ZZPN. 

4. Komisja działa w zakresie organizacji rozgrywek, szkolenia i projektów w piłce 

seniorskiej. 

5. Decyzje Komisji są ważne tylko i wyłącznie gdy podczas posiedzenia Komisji 

obecnych jest co najmniej 50% jej członków z prawem głosu.  

6. Decyzje, o których mowa w ust. 5 wymagają zwykłej większości głosów. W przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.  

7. Posiedzenia Komisji odbywają się na wniosek Przewodniczącego w formie stacjonarnej 

lub online przy pomocy urządzeń elektronicznych.  

§ 9 

1. W ramach Wydziału Szkolenia ZZPN działa Komisja ds. piłki młodzieżowej ZZPN. 

2. Pracami Komisji ds. piłki młodzieżowej kieruje Przewodniczący powoływany przez 

Zarząd ZZPN. 



 

 

3. W skład Komisji ds. piłki młodzieżowej wchodzi od 3 do 5 członków, powoływanych 

i odwoływanych przez Prezydium ZZPN. 

4. Komisja działa w zakresie organizacji rozgrywek, szkolenia i projektów w piłce 

młodzieżowej. 

5. Decyzje Komisji są ważne tylko i wyłącznie gdy podczas posiedzenia Komisji 

obecnych jest co najmniej 50% jej członków z prawem głosu.  

6. Decyzje, o których mowa w ust. 5 wymagają zwykłej większości głosów. W przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.  

7. Posiedzenia Komisji odbywają się na wniosek Przewodniczącego w formie stacjonarnej 

lub online przy pomocy urządzeń elektronicznych.  

§ 10 

Wydział Szkolenia ZZPN jest uprawniony do wydawania komunikatów dotyczących swojej 

działalności, które mogą być publikowane na stronie internetowej lub innych mediach ZZPN.  

§ 11 

Decyzje Wydziału Szkolenia ZZPN wydawane są w formie pisemnej i podpisywane przez 

Przewodniczącego lub upoważnionego przez niego członka Wydziału. 

§ 12 

Kadencja Wydziału Szkolenia ZZPN jest równa kadencji Zarządu Zachodniopomorskiego 

Związku Piłki Nożnej. 

§ 13 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Zachodniopomorskiego 

Związku Piłki Nożnej.  

§ 14 

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd ZZPN w dniu 28.07.2021 r.                               

i obowiązuje od dnia jego uchwalenia.  

 

Prezes Zachodniopomorskiego ZPN 
Maciej Mateńko 

 


