
 
 

Załącznik numer 5 do Regulaminu 

Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich 
 

[Czynności sprawdzające podczas Audytu Rocznego w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej 

posiadającym Certyfikat PZPN, wykonywane przez Regionalnego Specjalistę ds. rozwoju piłki amatorskiej] 

 

 

1. Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej, posiadający Certyfikat PZPN na poziomie Brązowym, 

podczas Audytu Rocznego zostanie podjęty weryfikacji Kryteriów Programu Certyfikacji PZPN w obrębie: 

a. Kryterium trenerów: 

➢ Wszyscy trenerzy prowadzący zajęcia w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki 

Piłkarskiej, są przypisani do niego w Systemie zarządzania szkółką piłkarską; 

➢ Wszyscy trenerzy prowadzący zajęcia w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki 

Piłkarskiej, posiadają umowę podpisaną ze Szkółką Piłkarską na prowadzenie zajęć w 

Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej, która musi być okazana podczas 

Audytu Rocznego; 

➢  Wszyscy trenerzy prowadzący zajęcia w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki 

Piłkarskiej, posiadają aktualne zaświadczenia o niekaralności (z Krajowego Rejestru 

Karnego oraz Rejestru z dostępem ograniczonym) i muszą zostać okazane podczas 

Audytu Rocznego; 

b. Kryterium infrastruktury sportowej: 

➢ Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej musi okazać tytuł własności lub umowę 

na korzystanie z odpowiednich boisk przez cały okres obowiązywania Certyfikatu 

PZPN;  

➢ Boiska z których korzysta Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej spełniają 

wymaganie wymiary boiska do danej kategorii wiekowej; 

➢ Wszystkie obiekty treningowe i boiska z których korzysta Szkółka Piłkarska/Oddział 

Szkółki Piłkarskiej, wprowadzone są do Systemu Zarządzania Szkółką; 

c. Kryterium drużyn i partycypacji 

➢ Potwierdzenie wprowadzenia do Systemu Zarządzania Szkółką wszystkich Drużyn 

trenujących w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej; 

➢ Potwierdzenie Rejestracji w Systemie Zarządzania Szkółką wszystkich Zawodników 

trenujących w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej; 

d. Kryterium zapewnienia opieki medycznej Zawodnikom: 

➢ Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej musi okazać oświadczenia rodziców lub 

opiekunów prawnych o zgodzie na uczestnictwo dziecka w zajęciach sportowych w 

Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej oraz braku przeciwwskazań 

medycznych do uprawiania sportu, każdego Zawodnik w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale 

Szkółki Piłkarskiej a; 

e. Wymagania dotyczące posiadania sprzętu: 

➢ Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej musi wykazać iż posiada: 

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; 

 



 
 

 



 
 

2. Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej, posiadający Certyfikat PZPN na poziomie Srebrnym, 

zostanie podjęty weryfikacji Kryteriów Certyfikacji PZPN w obrębie: 

a. Kryterium trenerów: 

➢ Wszyscy trenerzy prowadzący zajęcia w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki 

Piłkarskiej, są przypisani do niego w Systemie zarządzania szkółką piłkarską; 

➢ Wszyscy trenerzy prowadzący zajęcia w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki 

Piłkarskiej, posiadają umowę podpisaną ze Szkółką Piłkarską na prowadzenie zajęć w 

Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej, która musi być okazana podczas 

Audytu Rocznego; 

➢  Wszyscy trenerzy prowadzący zajęcia w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki 

Piłkarskiej, posiadają aktualne zaświadczenia o niekaralności (z Krajowego Rejestru 

Karnego oraz Rejestru z dostępem ograniczonym) i muszą zostać okazane podczas 

Audytu Rocznego; 

b. Kryterium infrastruktury sportowej: 

➢ Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej musi okazać tytuł własności lub umowę 

na korzystanie z odpowiednich boisk przez cały okres obowiązywania Certyfikatu 

PZPN;  

➢ Boiska z których korzysta Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej spełniają 

wymaganie wymiary boiska do danej kategorii wiekowej; 

➢ Wszystkie obiekty treningowe i boiska z których korzysta Szkółka Piłkarska/Oddział 

Szkółki Piłkarskiej, wprowadzone są do Systemu Zarządzania Szkółką; 

➢ Obiekty sportowe z których korzysta Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej, 

posiadają zaplecze sanitarne (toaleta, prysznice) oraz szatnie, co wynika z tytułu 

własności lub umowy na korzystanie z obiektu oraz z Wizyt Monitorujących, które 

potwierdzają korzystanie z nich podczas zajęć treningowych; 

c. Kryterium drużyn i partycypacji 

➢ Potwierdzenie wprowadzenia do Systemu Zarządzania Szkółką wszystkich Drużyn 

trenujących w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej; 

➢ Potwierdzenie Rejestracji w Systemie Zarządzania Szkółką wszystkich Zawodników 

trenujących w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej; 

d. Kryterium zapewnienia opieki medycznej Zawodnikom: 

➢ Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej musi okazać oświadczenia rodziców lub 

opiekunów prawnych o zgodzie na uczestnictwo dziecka w zajęciach sportowych w 

Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej oraz braku przeciwwskazań 

medycznych do uprawiania sportu, każdego Zawodnika Oddziału Szkółki Piłkarskiej; 

➢ Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej  musi okazać badania lekarskie wszystkich 

zawodników, wykonanych na podstawie bilansu zdrowia przez lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019; 

e. Wymagania dotyczące posiadania sprzętu: 

➢ Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej  musi wykazać iż posiada: 

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; 

f. Kryterium transparentności i udzielania informacji o Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki 

Piłkarskiej: 



 
 

➢ Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej  posiada i prowadzi własną stronę 

internetową; 

 

 

 

3. Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej , posiadający Certyfikat PZPN na poziomie Złotym, zostanie 

podjęty weryfikacji Kryteriów Certyfikacji PZPN w obrębie: 

a. Kryterium trenerów: 

➢ Wszyscy trenerzy prowadzący zajęcia w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki 

Piłkarskiej, są przypisani do niego w Systemie zarządzania szkółką piłkarską; 

➢ Wszyscy trenerzy prowadzący zajęcia w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki 

Piłkarskiej, posiadają umowę podpisaną ze Szkółką Piłkarską na prowadzenie zajęć w 

Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej, która musi być okazana podczas 

Audytu Rocznego; 

➢  Wszyscy trenerzy prowadzący zajęcia w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki 

Piłkarskiej, posiadają aktualne zaświadczenia o niekaralności (z Krajowego Rejestru 

Karnego oraz Rejestru z dostępem ograniczonym) i muszą zostać okazane podczas 

Audytu Rocznego; 

b. Kryterium infrastruktury sportowej: 

➢ Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej  musi okazać tytuł własności lub umowę 

na korzystanie z odpowiednich boisk przez cały okres obowiązywania Certyfikatu 

PZPN;  

➢ Boiska z których korzysta Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej  spełniają 

wymaganie wymiary boiska do danej kategorii wiekowej; 

➢ Wszystkie obiekty treningowe i boiska z których korzysta Szkółka Piłkarska/Oddział 

Szkółki Piłkarskiej , wprowadzone są do Systemu Zarządzania Szkółką; 

➢ Obiekty sportowe z których korzysta Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej , 

posiadają zaplecze sanitarne (toaleta, prysznice) oraz szatnie, co wynika z tytułu 

własności lub umowy na korzystanie z obiektu oraz z Wizyt Monitorujących, które 

potwierdzają korzystanie z nich podczas zajęć treningowych; 

➢ Obiekty sportowe z których korzysta Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej , 

posiadają magazyn sportowy co wynika z tytułu własności lub umowy na korzystanie 

z obiektu, a w magazynie sportowym znajduje się sprzęt z którego korzysta Szkółka 

Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej  podczas zajęć treningowych; 

c. Kryterium drużyn i partycypacji 

➢ Potwierdzenie wprowadzenia do Systemu Zarządzania Szkółką wszystkich Drużyn 

trenujących w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej; 

➢ Potwierdzenie Rejestracji w Systemie Zarządzania Szkółką wszystkich Zawodników 

trenujących w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej; 

d. Kryterium zapewnienia opieki medycznej Zawodnikom: 

➢ Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej  musi okazać oświadczenia rodziców lub 

opiekunów prawnych o zgodzie na uczestnictwo dziecka w zajęciach sportowych w 

Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej oraz braku przeciwwskazań 

medycznych do uprawiania sportu, każdego Zawodnika Oddziału Szkółki Piłkarskiej; 



 
 

➢ Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej  musi okazać badania lekarskie wszystkich 

zawodników, wykonanych na podstawie bilansu zdrowia przez lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019; 

➢ Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej  musi okazać dokument potwierdzający 

stałą współpracę z lekarzem medycyny sportowej; 

➢ Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej  musi okazać dokument potwierdzający 

stałą współpracę z fizjoterapeutą; 

e. Wymagania dotyczące posiadania sprzętu: 

➢ Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej  musi wykazać iż posiada: 

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. Dokumenty potwierdzające wydanie jednakowego sprzętu treningowego 

Zawodnikom trenującym w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej; 

f. Kryterium transparentności i udzielania informacji o Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki 

Piłkarskiej: 

➢ Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej  posiada i prowadzi własną stronę 

internetową; 

g. Wymagania formalno-prawne: 

➢ Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej  musi przedstawić do wglądu przy Audycie 

Rocznym: 

1. Potwierdzenie właścicielstwa / formy prawnej poprzez okazanie wyciągu z 

Krajowego Rejestru Sądowego, aktualnej umowy spółki lub stowarzyszenia, 

aktualnej listy wspólników, osób uprawnionych do reprezentowania 

podmiotu, w tym prokurentów i pełnomocników zarządu lub członków 

stowarzyszenia; 

2. Oświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami przez 

właściciela Szkółki Piłkarskiej oraz Oświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych o niezaleganiu ze składkami właściciela Szkółki Piłkarskiej;  

3. Umowę zatrudnienia osoby do zarządzania działaniami Oddziału Szkółki 

Piłkarskiej; 

 


