
INSTRUKCJA ZAMIESZCZANIA DOKUMENTÓW LICENCYJNYCH W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE 

ZARZĄDZANIA ROZGRYWKAMI ZPRP 

 

 

1. Wchodzimy na stronę: www.baza.zprp.pl 

2. Logujemy się na stronę poprzez podanie loginu i hasła. 

3. Następnie wciskamy przycisk "osoby towarzyszące" i wyszukujemy daną osobę towarzyszącą. 

3a. W przypadku, gdy danej osoby jeszcze nie ma w bazie wciskamy przyciski "Nowy" i wpisujemy 

podstawowe dane i wciskamy "Zapisz" - nowa osoba towarzysząca jest dodana do bazy. 

4. Po znalezieniu odpowiedniej osoby w kolumnie "Aktywność" wciskamy przycisk "Szczegóły" 

5. Po wciśnięciu ww. przycisku pojawiają się nam dane konkretnej osoby. W tabeli "Kopie 

elektroniczne dokumentów" powinien pojawić się przycisk "Dodaj załącznik" - wówczas po wciśnięciu 

przycisku rozwija się lista z konkretnymi nazwami dokumentów, jakie chcemy załączyć dla konkretnej 

osoby towarzyszącej - wciskamy przycisk przeglądaj i wybieramy z dysku komputera / telefonu plik, 

który chcemy załączyć, zaznaczymy odpowiedni opis dokumentu i wciskamy przycisk "zapisz". 

6. W przypadku gdyby nie pojawił się przycisk "dodaj załącznik" to znaczy, że daną osobę 

towarzyszącą trzeba przypisać do konkretnej drużyny i wówczas ww. przycisk pojawi się i będzie 

możliwe dodawanie dokumentów dla poszczególnych osób towarzyszących. 

7. Po dodaniu wszystkich wymaganych dokumentów *) ostatnim krokiem jest wciśniecie przycisku 

"wniosek o nadanie" lub "wniosek o przedłużenie". 

 

*) DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO WYDANIA NOWEJ LICENCJI KAT. „C” : 

1. wniosek o wydanie licencji ( do pobrania z ESZR) 

2.uwierzytelniona kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej, policealnej lub dyplomu ukończenia 

studiów wyższych; 

2. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego, że wnioskodawca nie został skazany 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, wyszczególnione w art.41 ust.3 pkt 4 ustawy o 

sporcie; 

3. zaświadczenie o uczestnictwie z wynikiem pozytywnym w kursie trenerów piłki ręcznej/ poziom 

I/zatwierdzonym przez ZPRP; 

4. zaświadczenie o uczestnictwie w aktualnej kursokonferencji dokształcającej trenerów  piłki ręcznej, 

organizowanej przez ZPRP lub inne podmioty upoważnione przez Związek; 

5. zdjęcie  wnioskodawcy o wymiarach paszportowych 

6. potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie licencji trenerskiej ( 150 zł) 

Osoba ubiegająca się o wydanie licencji trenera piłki ręcznej C może – zamiast zaświadczenia, o 

którym mowa  w pkt.3 – przedstawić odpis dyplomu trenera lub kopię legitymacji instruktora piłki 

ręcznej, uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 23 sierpnia 2013r. 

 

 

 

http://www.baza.zprp.pl/


 

 

*) DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO WYDANIA NOWEJ LICENCJI KAT. „D” : 

1. wniosek o wydanie licencji ( do pobrania z ESZR) 

2.uwierzytelniona kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej, policealnej lub dyplomu ukończenia 

studiów wyższych; 

2. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego, że wnioskodawca nie został skazany 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, wyszczególnione w art.41 ust.3 pkt 4 ustawy o 

sporcie, art.200 §1 i §2 Kk; 

3. zaświadczenie o uczestnictwie z wynikiem pozytywnym w kursie trenerów piłki ręcznej 

zatwierdzonym przez ZPRP lub zaświadczenie o zatrudnieniu w placówkach oświatowych w 

charakterze nauczyciela lub uczestnictwo jako wolny słuchacz w części kursu trenerów piłki ręcznej 

poziom I (zajęcia z pedagogiki lub psychologii) 

4. zaświadczenie o uczestnictwie w aktualnej kursokonferencji dokształcającej trenerów  piłki ręcznej, 

organizowanej przez ZPRP lub inne podmioty upoważnione przez Związek; 

5. zdjęcie  wnioskodawcy o wymiarach paszportowych 

6. potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie licencji trenerskiej ( 100 zł) 

Osoba ubiegająca się o wydanie licencji trenera piłki ręcznej C może – zamiast zaświadczenia, o 

którym mowa  w pkt.3 – przedstawić odpis dyplomu trenera lub kopię legitymacji instruktora piłki 

ręcznej, uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 23 sierpnia 2013r. 

 

*) DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZEDŁUŻENIA LICENCJI TRENERSKICH : 

1.wniosek o wydanie licencji ( do pobrania z ESZR) 

2.oświadczenie wnioskodawcy, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa 

umyślne, wyszczególnione w art.41 ust.3 pkt 4 ustawy o sporcie ( do pobrania z ESZR) 

2.dokumenty potwierdzające udział wnioskodawcy w aktualnych kursokonferencjach 

dokształcających, organizowanych przez ZPRP, EHF lub inne upoważnione podmioty ( certyfikaty, 

dyplomy, zaświadczenia, itp.); 

3. potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie licencji trenerskiej odpowiedniej kategorii; 

4. zdjęcie wnioskodawcy o wymiarach paszportowych. 

Uwaga! W ESZR  proszę również umieścić skany dyplomów potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe – takie jak przy wydaniu nowej licencji ( dot. osób, które pierwszy raz będą składać 

wniosek o jej przedłużenie przez ESZR) 

PO SPEŁNIENIU WW. WARUNKÓW LICENCJA TRENERSKA WRAZ                                                                                 

Z ODPOWIEDNIM WPISEM ZOSTANIE ELEKTRONICZNIE ZAEWIDENCJONOWANA                          

W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE ZARZĄDZANIA ROZGRYWKAMI ZPRP ( ZZPR nada licencji 

numer na dany sezon rozgrywkowy). 


