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NA SEZON 2021/2022 

 
 

  
 

 

(zatwierdzone Uchwałą elektroniczną Zarządu ŁZPS z dnia 9 września 2021 r.) 

 

 

 



 Na podstawie Uchwały elektronicznej nr 8 Zarządu Łódzkiego Związku Piłki 

Siatkowej z dnia 9 września 2021 r., w sprawie wydania warunkowej zgody na prowadzenie 

zespołów w rozgrywkach prowadzonych przez ŁZPS, do Komunikatu Organizacyjnego nr 1 

ŁZPS, wprowadza się następujące zmiany: 

 

Do § 5 dodaje się pkt. 5 o następującej treści: 

 

 

§ 5 

Trenerzy, masażyści 
 

5. Dla wszystkich chętnych osób, posiadających uprawnienia trenerskie, które od dnia  

1 października 2021 r, tracą prawo do prowadzenia zespołu w systemie rozgrywek, 

zgodnie z Komunikatem Organizacyjnym PZPS na sezon 2021/2022 (zatwierdzony 

Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 64/2021 z dnia 28 maja 2021 

roku) tj. osób: 

 posiadających tytuł instruktora sportu z piłki siatkowej;  

 posiadających klasy trenerskie II, I, M, (drugiej, pierwszej, mistrzowskiej), 

które rozpoczęły kształcenie i uzyskały tytuł trenerski po 23.08.2013 r.; 

 z wyłączeniem osób określonych Uchwałą Zarządu PZPS nr 125/2019 z dnia 

17 grudnia 2019 r., tj. osób, które w roku 2020 roku, ukończyły 60 lat –  

w przypadku kobiet i 65 lat – w przypadku mężczyzn, a które są zwolnione  

z obowiązku zdawania egzaminu na „Trenera Piłki Siatkowej PZPS; 

Łódzki Związek Piłki Siatkowej wyda warunkową zgodę na prowadzenie zespołów  

w rozgrywkach prowadzonych przez ŁZPS, do finałów wojewódzkich włącznie, na 

zasadach i warunkach określonych poniżej: 

a. jedynym dokumentem stwierdzającym prawo do warunkowego prowadzenia 

zespołu jest pismo z ŁZPS, które wydaje Dyrektor biura. Odpowiedni wniosek 

należy kierować do biura ŁZPS; 

b. osoba musi spełnić warunki określone w § 5 pkt 47 Regulaminu Rozgrywek 

ŁZPS na sezon 2021/2022 

c. opłata za warunkową zgodę na prowadzenie zespołu jest identyczna jak za 

licencje trenerską, zgodnie z § 5 Komunikatu Organizacyjnego ŁZPS nr 1 na 

sezon 2021/2022  

Warunkowa zgoda ma charakter doraźny do momentu  ponownego określenia  przez 

PZPS warunków otrzymania licencji trenerskich dla w/w osób. 

 

 

 

                                                                                       Za Zarząd 


