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PROGRAM CERTYFIKACJI SZKÓŁEK PIŁKARSKICH PZPN

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

Program Certyfikacji Szkółek Piłkarskich to innowacyjny projekt skierowany do podmiotów
prowadzących szkolenie dzieci w zakresie piłki nożnej. Jego ideą jest wyznaczanie standardów
pracy z młodymi zawodnikami, pomoc w ich szkoleniu oraz weryfikacja szkółek. Przyznanie
danemu podmiotowi Certyfikatu PZPN na jednym z trzech poziomów (złotym, srebrnym lub
brązowym) jest równoznaczne ze spełnieniem przez niego szeregu kryteriów i gwarancją

odpowiedniej jakości szkolenia. Jednostki wyróżnione w ten sposób przez Polski Związek Piłki
Nożnej dołączą do elitarnego grona szkółek będących dla dzieci sprawdzonym miejscem do
rozwijania swoich piłkarskich umiejętności.
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POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

Fundamentalnym założeniem Programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich PZPN jest podniesienie
i ujednolicenie poziomu szkoleniowego w szkółkach piłkarskich.
Dzięki Programowi Certyfikacji Szkółek, rodzice i dzieci grające w piłkę nożną uzyskują pewność,
że certyfikowana szkółka piłkarska spełnia standardy szkoleniowe, jest bezpieczna, a jej kadra ma
kwalifikacje niezbędne do tego, aby szkolić zawodników.
W ramach Programu Certyfikacji szkółki otrzymają od Polskiego Związku Piłki Nożnej możliwość
bezpłatnego korzystania z systemów informatycznych do zarządzania procesami szkoleniowymi
oraz administracją szkółki.
Wysokie standardy przyjęte w Programie Certyfikacji Szkółek Piłkarskich gwarantują, iż szkółka
piłkarska, która otrzyma certyfikat PZPN, prezentuje odpowiedni poziom szkolenia weryfikowany
przez Polski Związek Piłki Nożnej.
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POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

Program Certyfikacji Szkółek Piłkarskich PZPN skierowany jest do:
✓ Klubów Piłkarskich uczestniczących w oficjalnych rozgrywkach krajowych na poziomie III ligi lub
niższym, prowadzących szkolenie dzieci w co najmniej jednej kategorii wiekowej Junior G – Junior D (U6-

U13) w okresie nie krótszym niż przez ostatnie dwa pełne sezony;
✓ Podmiotów współpracujących z klubami piłkarskimi uczestniczącymi w oficjalnych rozgrywkach
krajowych na poziomie II ligi lub wyższym, prowadzących szkolenie dzieci w co najmniej jednej kategorii
wiekowej Junior G – Junior D (U6-U13) w okresie nie krótszym niż przez ostatnie dwa pełne sezony;
✓ Podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pozaszkolnej formy edukacji sportowej
oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, działających w dowolnej formie prawnej, prowadzących szkolenie
dzieci w co najmniej jednej kategorii wiekowej Junior G – Junior D (U6-U13) w okresie nie krótszym niż przez
ostatnie dwa pełne sezony;
✓ Podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej, tj. stowarzyszeń, fundacji, Uczniowskich Klubów
Sportowych, klubów zrzeszonych w Ludowych Związkach Sportowych itp., posiadających numer
REGON i prowadzących szkolenie dzieci w co najmniej jednej kategorii wiekowej Junior G – Junior D (U6-U13)
w okresie nie krótszym niż przez ostatnie dwa pełne sezony;
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POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

Polski Związek Piłki Nożnej nadaje Certyfikaty na 3 poziomach:
CERTYFIKAT BRĄZOWY – oznaczany jest brązową gwiazdką. Beneficjentami tego Certyfikatu są
szkółki piłkarskie, które spełniają podstawowe kryteria dotyczące kwalifikacji trenerów Grassroots C,
liczby drużyn oraz programu szkoleniowego.

CERTYFIKAT SREBRNY – oznaczony jest srebrną gwiazdką. Beneficjentami tego Certyfikatu są
szkółki piłkarskie, które koncentrują się na ciągłym i systematycznym szkoleniu i rozwoju zawodnika,
prowadzone przez trenera z ważną licencją trenerską UEFA B lub wyższą w grupach liczących
maksymalnie 14 osób na jednego trenera.

CERTYFIKAT ZŁOTY – oznaczony jest złotą gwiazdką. Beneficjentami tego Certyfikatu są szkółki
piłkarskie, które zapewniają profesjonalne szkolenie zarówno chłopców, jak i dziewczynek, na
zajęciach prowadzonych przez trenerów z ważną licencją UEFA B lub wyższą w grupach liczących
maksymalnie 12 osób na jednego trenera.
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POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

Infrastruktura
sportowa

Program
szkoleniowy

Kwalifikacje
trenerów

Liczba
drużyn

Liczba
zawodników
na trenera

Sprzęt
treningowy
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POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

Trenerzy w szkółce z Certyfikatem na poziomie brązowym muszą posiadać licencję trenerską
albo wyższą lub PZPN A dla absolwentów AWF do końca okresu przejściowego (do końca roku 2019).

Grassroots

C

Na każdym treningu musi być minimum jeden trener z licencją Grassroots C albo wyższą lub PZPN A dla absolwentów
AWF, na maksymalnie 20 zawodników w grupie treningowej.
Gdy grupa treningowa liczy powyżej 20 zawodników, wymagany jest dodatkowo jeden trener z licencją Grassroots C albo
wyższą lub PZPN A dla absolwentów AWF, na każdą kolejną rozpoczętą 20 zawodników.
W szkółce z Certyfikatem na poziomie srebrnym, poza trenerami z licencją Grassroots C lub PZPN A dla absolwentów AWF, muszą
być zatrudnieni trenerzy posiadający licencję trenerską UEFA B albo wyższą.
Na każdym treningu musi być minimum jeden trener z licencją UEFA B albo wyższą, na pierwszą 14 zawodników.
Gdy grupa treningowa liczy powyżej 14 zawodników, wymagany jest dodatkowo jeden trener z licencją Grassroots C albo
wyższą lub PZPN A dla absolwentów AWF, na każdą kolejną rozpoczętą 14 zawodników.
W szkółce z Certyfikatem na poziomie złotym, poza trenerami z licencją Grassroots C lub PZPN A dla absolwentów AWF, muszą
być zatrudnieni trenerzy posiadający licencję trenerską UEFA B albo wyższą.
Na każdym treningu musi być minimum jeden trener z licencją UEFA B albo wyższą, na pierwszą 12 zawodników.
Gdy grupa treningowa liczy powyżej 12 zawodników, wymagany jest dodatkowo jeden trener z licencją Grassroots C albo
wyższą lub PZPN A dla absolwentów AWF, na każdą kolejną rozpoczętą 12 zawodników.
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POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

1. Szkółka musi wykazać, iż przez cały okres obowiązywania Certyfikatu, posiada dokument uprawniający do
korzystania z boiska, wykazać na treningi:
•
Kategorie wiekowe Junior G, F, E (U6-U11) – boisko przystosowane do właściwych kategorii wiekowych
(min. 50m x min. 26m)
•
Kategoria wiekowa Junior D (U12-U13) – boisko pełnowymiarowe lub przystosowane do właściwej
kategorii wiekowej (min. 70 m x min. 45m)
1. Szkółka musi wykazać, iż przez cały okres obowiązywania Certyfikatu, posiada dokument uprawniający do
korzystania z boiska, wykazać na treningi:
•
Kategorie wiekowe Junior G, F, E (U6-U11) – boisko przystosowane do właściwych kategorii wiekowych
(min. 50m x min. 26m)
•
Kategoria wiekowa Junior D ((U12-U13) – boisko pełnowymiarowe lub przystosowane do właściwej
kategorii wiekowej (min. 70 m x min. 45m)
2.
Obiekty sportowe, z których korzysta szkółka, muszą posiadać zaplecze sanitarne (toaleta, prysznice) oraz
szatnie.
1. Szkółka musi wykazać, iż przez cały okres obowiązywania Certyfikatu, posiada dokument uprawniający do
korzystania z boiska, wykazać na treningi:
•
Kategorie wiekowe Junior G, F, E (U6-U11) – boisko przystosowane do właściwych kategorii wiekowych
(min. 50m x min. 26m)
•
Kategoria wiekowa Junior D (U12-U13) – boisko pełnowymiarowe lub przystosowane do właściwej
kategorii wiekowej (min. 70 m x min. 45m)
2.
Obiekty sportowe, z których korzysta szkółka, muszą posiadać zaplecze sanitarne (toaleta, prysznice) oraz szatnie.
3.
Obiekty sportowe, z których korzysta szkółka, muszą posiadać magazyn sportowy.
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POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

Szkółka musi zgłosić minimum 1 drużynę piłkarską* prowadzoną zgodnie
z wytycznymi Unifikacji PZPN z kategorii wiekowej Junior G/F/E/D (U6-U13).

Szkółka musi zgłosić minimum 4 drużyny piłkarskie prowadzone zgodnie
z wytycznymi Unifikacji PZPN z kategorii wiekowej Junior G/F/E/D (U6-U13) w co
najmniej 3 z kategorii wiekowych.
Szkółka musi zgłosić minimum 4 drużyny piłkarskie prowadzone zgodnie
z wytycznymi Unifikacji PZPN z kategorii wiekowej Junior G/F/E/D (U6-U13), co
najmniej po jednej w każdej z ww. kategorii wiekowych.
Szkółka ma obowiązek prowadzenia naborów dla obydwu płci w kategoriach
wiekowych Junior G/F/E (U6-U11).
* Drużyna piłkarska składa się z minimum 10 zawodników

PROGRAM CERTYFIKACJI SZKÓŁEK PIŁKARSKICH PZPN

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

Szkółka musi posiadać:
1. Minimum 1 piłkę na zawodnika na treningu.
2. Bramki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej.
3. Piłki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej.
4. Pozostały sprzęt treningowy: stożki, pachołki, oznaczniki, min. 2 mini bramki.

Szkółka musi posiadać:
1. Minimum 1 piłkę na zawodnika na treningu.
2. Bramki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej.
3. Piłki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej.
4. Pozostały sprzęt treningowy: stożki, pachołki, oznaczniki, min. 2 mini bramki.

Szkółka musi posiadać:
1. Minimum 1 piłkę na zawodnika na treningu.
2. Bramki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej.
3. Piłki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej.
4. Pozostały sprzęt treningowy: stożki, pachołki, oznaczniki, min. 2 mini bramki.
5. Jednakowe stroje treningowe.
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POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

Wszyscy zawodnicy uczestniczący w zajęciach treningowych w szkółce muszą być
zarejestrowani w elektronicznej bazie zawodników PZPN.
Szkółka musi prowadzić listę obecności na każdych zajęciach treningowych w formie
elektronicznej.
Wszyscy zawodnicy uczestniczący w zajęciach treningowych w szkółce muszą być
zarejestrowani w elektronicznej bazie zawodników PZPN.
Szkółka musi prowadzić listę obecności na każdych zajęciach treningowych w formie
elektronicznej.
Wszyscy zawodnicy uczestniczący w zajęciach treningowych w szkółce muszą być
zarejestrowani w elektronicznej bazie zawodników PZPN.
Szkółka musi prowadzić listę obecności na każdych zajęciach treningowych oraz na
meczach kontrolnych w formie elektronicznej.
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Realizowanie programu szkoleniowego Akademii Młodych Orłów.

Realizowanie programu szkoleniowego Akademii Młodych Orłów albo posiadanie i realizowanie autorskiego programu
szkoleniowego zgodnego z założeniami programu szkolenia Akademii Młodych Orłów i Narodowego Modelu Gry, który spełnia
następujące wytyczne:
• Program musi zawierać: ogólne cele szkoleniowe dla każdej kategorii wiekowej, szczegółowe cele szkoleniowe na 3 miesiące
w przód (struktura zajęć – tygodniowa lub dwutygodniowa lub miesięczna lub inna), regulamin Szkółki, 4-miesięczny
harmonogram treningowy i meczowy / turniejowy.
• Dziennik treningowy: wymagany dla każdego zespołu z informacjami na temat ewidencji zawodników (dane teleadresowe),
terminów ważności badań lekarskich, listy obecności zawodników na zajęciach, wyników testów piłkarsko – motorycznych,
statystyk z zawodów, wykazu kontuzji / chorób, tematów zajęć treningowych na minimum 1 tydzień w przód.
• Trener musi posiadać konspekty treningowe na minimum 1 tydzień w przód.
Realizowanie programu szkoleniowego Akademii Młodych Orłów albo posiadanie i realizowanie autorskiego programu
szkoleniowego zgodnego z założeniami programu szkolenia Akademii Młodych Orłów i Narodowego Modelu Gry, który spełnia
następujące wytyczne:
• Program musi zawierać: ogólne cele szkoleniowe dla każdej kategorii wiekowej, szczegółowe cele szkoleniowe na 6 miesięcy
w przód (struktura zajęć – tygodniowa lub dwutygodniowa lub miesięczna lub inna), regulamin Szkółki, 6-miesięczny
harmonogram treningowy i meczowy / turniejowy.
• Dziennik treningowy: wymagany dla każdego zespołu z informacjami na temat ewidencji zawodników (dane teleadresowe),
terminów ważności badań lekarskich, listy obecności zawodników na zajęciach, wyników testów piłkarsko-motorycznych, statystyki
zawodów, wykazu kontuzji / chorób, tematów zajęć treningowych na minimum 1 tydzień w przód.
• Trener posiadać musi konspekty treningowe na minimum 1 tydzień w przód.
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1.

Szkółka ma obowiązek utrzymywania aktualnych informacji o szkółce (nazwa, lokalizacja, liczba
drużyn, kadra szkoleniowa, harmonogram treningów) na minimum 3 miesiące w przód na
oficjalnym portalu PZPN ŁączyNasPiłka.pl

1.

Szkółka ma obowiązek utrzymywania aktualnych informacji o szkółce (nazwa, lokalizacja, liczba
drużyn, kadra szkoleniowa, harmonogram treningów) na minimum 6 miesięcy w przód na
oficjalnym portalu PZPN ŁączyNasPiłka.pl
Szkółka ma obowiązek prowadzenia własnej strony internetowej oraz eksponowania informacji
o przyznanym Certyfikacie na stronie startowej.

2.
1.

2.

Szkółka ma obowiązek utrzymywania aktualnych informacji o szkółce (nazwa, lokalizacja, liczba
drużyn, kadra szkoleniowa, harmonogram treningów) na minimum 6 miesięcy w przód na
oficjalnym portalu PZPN ŁączyNasPiłka.pl
Szkółka ma obowiązek prowadzenia własnej strony internetowej oraz eksponowania informacji
o przyznanym Certyfikacie na stronie startowej.
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Nie dotyczy

Szkółka ma obowiązek zorganizowania lub współzorganizowania turnieju co najmniej na
poziomie lokalnym (gmina/dzielnica) dla min. 4 drużyn spoza Szkółki co najmniej raz
podczas okresu obowiązywania Certyfikatu.
Szkółka ma obowiązek zorganizowania lub współzorganizowania turnieju co najmniej na
poziomie regionalnym (powiat / województwo) dla min. 6 drużyn co najmniej raz
podczas okresu obowiązywania Certyfikatu.
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1. Szkółka musi posiadać oświadczenie rodzica o zgodzie na uczestnictwo dziecka w zajęciach
sportowych w szkółce oraz braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu.

1. Szkółka musi posiadać oświadczenie rodzica o zgodzie na uczestnictwo dziecka w zajęciach
sportowych w szkółce oraz braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu.
2. Szkółka piłkarska zobowiązana jest do przeprowadzenia testów motorycznych na podstawie ćwiczeń
przygotowanych przez PZPN co najmniej raz na semestr.
3. Szkółka zobowiązania jest do posiadania badań medycznych wszystkich zawodników potwierdzonych
przez lekarza medycyny sportowej.

1. Szkółka musi posiadać oświadczenie rodzica o zgodzie na uczestnictwo dziecka w zajęciach
sportowych w szkółce oraz braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu.
2. Szkółka piłkarska zobowiązana jest do przeprowadzenia testów motorycznych na podstawie ćwiczeń
przygotowanych przez PZPN co najmniej raz na semestr.
3. Szkółka zobowiązania jest do posiadania badań medycznych wszystkich zawodników potwierdzonych
przez lekarza medycyny sportowej.
4. Szkółka musi posiadać stałą współpracę z lekarzem medycyny sportowej oraz fizjoterapeutą.
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Szkółka musi przedstawić do wglądu przy wizycie kontrolnej i cyklicznym audycie Szkółki:
1. Aktualne zaświadczenie o niekaralności każdego trenera szkółki.
2. Potwierdzenie prowadzenia szkolenia dzieci w co najmniej jednej kategorii wiekowej
Junior G – Junior D (U6-U13) w okresie nie krótszym niż przez ostatnie dwa pełne sezony.
Szkółka musi przedstawić do wglądu przy cyklicznym audycie Szkółki:
1. Aktualne zaświadczenie o niekaralności każdego trenera szkółki.
2. Potwierdzenie prowadzenia szkolenia dzieci w co najmniej jednej kategorii wiekowej
Junior G - Junior D (U6-U13) w okresie nie krótszym niż przez ostatnie dwa pełne sezony.
Szkółka musi przedstawić do wglądu przy cyklicznym audycie Szkółki:
1. Aktualne zaświadczenie o niekaralności każdego trenera szkółki.
2. Potwierdzenie prowadzenia szkolenia dzieci w co najmniej jednej kategorii wiekowej
Junior G - Junior D (U6-U13) w okresie nie krótszym niż przez ostatnie dwa pełne sezony.
3. Potwierdzenie właścicielstwa / formy prawnej.
4. Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami przez właściciela Szkółki.
5. Zatrudnioną osobę do zarządzania działaniami Szkółki.
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OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

Dla szkółek przystępujących do Programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich PZPN:
Najwcześniej od 1 września każdego roku (w zależności od terminu spełnienia
kryteriów Certyfikacji) do 30 czerwca

Dla szkółek przedłużających Certyfikat na kolejny sezon:

Od 1 lipca do 30 czerwca
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1 marca
–
31 maja

1 kwietnia – 30
czerwca

1 kwietnia
– 30 czerwca

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

Składanie wniosków o przedłużenie lub przyjęcie do Programu na kolejny sezon

Audyt roczny szkółek posiadających Certyfikat w kończącym się sezonie

Nadawanie Certyfikatów na kolejny sezon szkółkom posiadającym Certyfikat w kończącym się sezonie, po pozytywnym
raporcie Audytu rocznego

Nadawanie certyfikatów szkółkom przystępującym do Programu
1-30 września
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Krok 1

Krok 1

Krok 2

Krok 3

Krok 4

Krok 5

Krok 6

Krok 7

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

Krok 7

1-14 dni

Rejestracja konta na ŁNP i stworzenie profilu administratora
Rejestracja nowego podmiotu (szkółki piłkarskiej)
Wejście do systemu zarządzania szkółką piłkarską
Utworzenie oddziałów szkółki
Formularz zgłoszeniowy do programu certyfikacji

Weryfikacja nowego podmiotu
Zatwierdzenie formularza zgłoszeniowego
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Krok 8

Krok 10

Krok 11

Przypisywanie trenerów do drużyn
Przyjęcie do programu certyfikacji

Krok 12

Krok 14

Krok 15

1-14 dni

Potwierdzenie współpracy z trenerami

Krok 9

Krok 13

Krok 11

Dodawanie drużyn

Krok 8

Krok 12

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

Krok 15

1-21 dni

Rejestracja zawodników
Zatwierdzanie zawodników w szkółce
Wizyta Regionalnego Specjalisty ds. rozwoju piłki amatorskiej
Nadanie Certyfikatu
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