
Polski Związek Piłki Nożnej



Wizyta monitorująca składa się z dwóch obszarów:

1. Obszar merytoryczny dotyczy obserwacji zajęć

treningowych, w skład którego wchodzą: obszar

dokumentacji procesu szkoleniowego, metodyczno-

-coachingowy treningu i organizacyjny treningu.

2. Obszar kryteriów programu jest ściśle związany

z Regulaminem Programu Certyfikacji.

Aby zaliczyć wizytę monitorującą, należy zaliczyć

wszystkie punkty obszaru Kryteriów Programu oraz

uzyskać min. 60% z obszaru merytorycznego.
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Obszar Kryteriów Programu

Regulamin Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek

piłkarskich reguluje prawa, obowiązki i zakres

odpowiedzialności wszystkich podmiotów

zaangażowanych w Program Certyfikacji PZPN oraz

definiuje minimum wymagań dotyczących kryteriów

sportowych, infrastrukturalnych, personalnych,

administracyjnych oraz prawnych. Zgodnie z przyjętym

Regulaminem, każda szkółka powinna dostosować się

do przyjętych zasad i zasady te weryfikowane są

podczas zajęć treningowych.



Aby zaliczyć ten obszar, należy spełnić wszystkie punkty, które podlegają jego ocenie:

✓ Weryfikacja harmonogramu treningów w systemie zarządzania szkółką

✓ Weryfikacja czy wszystkie grupy treningowe zostały utworzone w systemie zarządzania szkółką

✓ Weryfikacja zasad tworzenia i prowadzenia drużyny w ramach definicji nakreślonej w Regulaminie

✓ Weryfikacja obecności członków sztabu zgodnie z przydziałem do drużyn w systemie zarządzania

szkółką

✓ Weryfikacja licencji trenerów zgodnie z kryteriami programu oraz weryfikacja aktywnego udziału

trenerów na zajęciach treningowych

✓ Weryfikacja obecności zawodników drużyn zgodnie z przydziałem w systemie zarządzania szkółką

✓ Weryfikacja infrastruktury sportowej

✓ Weryfikacja sprzętu treningowego na zajęciach
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Każda szkółka ma obowiązek wprowadzić harmonogram do systemu zarządzania szkółką zgodny

z założeniami Programu Szkolenia PZPN na bazie AMO.
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Liczba jednostek treningowych, a także zachowanie struktury czasowej jest niezbędne do

prawidłowej realizacji Programu Szkolenia PZPN na bazie AMO.

Kategorie Liczba jednostek 

treningowych

Czas jednostki treningowej

Skrzat 2 60 – 75 min

Żak 3 75 – 90 min

Orlik 3 90 – 100 min

Młodzik 4 90 – 100 min



• Oddzielny trening motoryczny czy inne zajęcia uzupełniające (np. aerobik, judo, gimnastyka,

basen) są zajęciami dodatkowymi, podnoszą jakość szkolenia, jednak nie pozwalają na zrealizowanie

treści programowych, dlatego nie są uwzględniane jako jedną z jednostek treningowych

wymaganych na dany poziom Certyfikatu.

• Jeśli szkółka piłkarska prowadzi autorski program szkolenia, który przeszedł pomyślnie

weryfikację przez PZPN, wprowadza harmonogram treningowy dla każdej drużyny zgodny

z założeniami własnego programu szkolenia.
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W myśl tej zasady każda szkółka ma obowiązek:

• zgłosić do programu certyfikacji wszystkich zawodników,

• przypisać ich do drużyn w kategorii od Skrzata G do Młodzika D (spełniając warunki zapisane

w kryteriach programu),

• każda drużyna musi znaleźć się w systemie zarządzania szkółką - zarówno ta naborowa, jak również

drugie drużyny w danych kategoriach wiekowych, do których przynależą zawodnicy o słabszych

umiejętnościach piłkarskich na dany moment.

* Jeśli wizyta monitorująca wykaże naruszenie jednego z punktów, wizyta nie zostanie zaliczona.
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Podczas danej jednostki treningowej, liczba trenerów musi spełniać założenia Kryteriów Programu

Certyfikacji PZPN. W pierwszej kolejności Trener Monitorujący ocenia, czy matematyczna proporcja

liczby Zawodników do Trenerów na treningu jest zgodna z Regulaminem:

Poziom brązowy - 1 Trener na 20 zawodników

Poziom srebrny - 1 Trener na 14 zawodników

Poziom złoty – 1 Trener na 12 zawodników
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Szkółka piłkarska otrzymała srebrny certyfikat. W drużynie przypisanych jest 16 zawodników. Wobec

tego szkółka musiała przypisać do drużyny dwóch trenerów:

• I Trenera licencją UEFA B

• II Trenera z minimum licencją Grassroots C.

ILU TRENERÓW MUSI BYĆ OBECNYCH NA ZAJĘCIACH?

Na każdym treningu tej drużyny musi być obecnych 2 trenerów. Nawet jeżeli na trening przyjdzie

2 zawodników, bo 4 zawodników zachorowało, to nadal obowiązkowo na treningu obecnych jest dwóch

trenerów.

Liczba trenerów powinna być również uwzględniona w konspekcie treningowym przygotowanym na

trening (w szczególności w przypadku szkółek srebrnych i złotych, gdzie obowiązek przygotowania

konspektu treningowego nakazuje jego posiadanie już 7 dni przed treningiem);
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Szkółka piłkarska otrzymała srebrny certyfikat. W drużynie przypisanych jest 12 zawodników oraz

2 trenerów z odpowiednimi uprawnieniami (I Trener UEFA B i II Trener Grassroots C).

ILU TRENERÓW MUSI BYĆ OBECNYCH NA ZAJĘCIACH?

W takiej sytuacji na treningu może przebywać jeden z dwóch trenerów.

Jednak każdorazowo musi być to I Trener, gdyż tylko on posiada odpowiednią licencję do

samodzielnego prowadzenia Drużyny na poziomie srebrnego certyfikatu.

Taka okoliczność musi zostać uwzględniona w konspekcie treningowym.
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Szkółka piłkarska otrzymała srebrny certyfikat. W drużynie przypisanych jest 12 zawodników

oraz 2 trenerów z odpowiednimi uprawnieniami (I Trener UEFA B i II Trener UEFA B).

ILU TRENERÓW MUSI BYĆ OBECNYCH NA ZAJĘCIACH?

W takiej sytuacji na treningu może przebywać jeden z dwóch trenerów.

Nie musi to być I Trener, gdyż jeden i drugi posiadają równoważną licencję, odpowiednią do

prowadzenia Drużyny na poziomie srebrnego certyfikatu.

Taka okoliczność musi zostać uwzględniona w konspekcie treningowym.
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• Weryfikacja czy w zajęciach uczestniczą trenerzy wskazani w sztabie drużyny jako pełniący funkcje

I lub II trenera.

• Treningi prowadzić mogą tylko trenerzy, którzy potwierdzili współpracę ze szkółką w systemie

Certyfikacji, a szkółka posiada ich aktualne zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru

Karnego oraz oświadczenia o niefigurowaniu w rejestrze przestępstw na tle seksualnym.

• Jeżeli na treningu przebywa osoba, która nie jest stałym członkiem sztabu drużyny,

a np. przebywa na treningu w wyniku zastępstwa stałego członka sztabu drużyny i taka osoba nie

została wskazana w jednostce treningowej w systemie, Trener Monitorujący zobowiązany jest

oznaczyć tej punkt jako niezaliczony.
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• W szkółce brązowej każdy trener pełniący funkcję I albo II Trenera w drużynie musi mieć minimum

licencję UEFA Grassroots C.

• W szkółkach srebrnych i złotych trenerzy pełniący funkcję I Trenera muszą mieć minimum licencją

UEFA B lub wyższą, a II Trener musi mieć minimum licencję UEFA Grassroots C lub wyższą.

• Trenerzy biorący udział w zajęciach muszą w nich brać aktywny udział.

* Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy trener przypisany do drużyny spóźnia się lub opuszcza zajęcia

przed czasem. Za takie sytuacje Trenerzy monitorujący zobowiązani są wystawić oceny negatywne.

** Jeżeli w drużynie 12 osobowej przypisanych jest 2 trenerów z odpowiednimi uprawnieniami:

I trener UEFA B i II trener UEFA Grassroots C – wtedy na treningu musi przebywać przynajmniej

I Trener.
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• Na treningu muszą być obecni zawodnicy przypisani do danej jednostki treningowej, którzy są

dodani do drużyny w systemie zarządzania szkółką.

• Zawodnicy zapraszani na testy lub naborowi, którzy nie są przypisani do żadnej drużyny,

a tylko potwierdzeni w szkółce piłkarskiej mogą uczestniczyć w treningach drużyn pod warunkiem,

że zostaną zaproszeni na trening i dopisani do listy zawodników na wybranym treningu (co należy

uczynić w trybie edycji treningu).
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• Każda szkółka, przystępując do Programu Certyfikacji, wykazała dostępną infrastrukturę zaplecza

sanitarnego i szatniowego obiektu treningowego, a w przypadku szkółek złotych, również

dostępność przez szkółkę do magazynu sportowego.

• Jeśli na obiekcie nie znajduje się wymagana infrastruktura lub z wywiadu środowiskowego wynika,

że szkółka zupełnie nie korzysta z wymaganej infrastruktury, ten punkt arkusza wizyty nie zostanie

zaliczony.
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• Nadrzędnym obowiązkiem jest posiadanie piłki dla każdego zawodnika w odpowiednim rozmiarze

zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej.

• Pozostały sprzęt powinien być zapewniony na podstawie konspektu i środków treningowych

zaplanowanych na treningu.

• W zależności od celów treningowych wskazane jest używanie bramek o rozmiarze zgodnym

z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej.
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Przykład 1:

Szkółka posiada w konspekcie treningowym informację, że w treningu kat. wiekowej orlik będzie

korzystać z bramek o rozmiarze 5x2. Podczas zajęć szkółka korzysta z bramek o rozmiarze 3x2.

W takiej sytuacji punkt ten nie zostanie zaliczony.

Przykład 2:

Szkółka nie dała informacji w konspekcie treningowym, z jakich bramek będzie korzystać podczas

zajęć. kat. wiekowej orlik. Trener korzysta z bramek o rozmiarze 3x2.

W takiej sytuacji punkt ten nie zostanie zaliczony – ponieważ powinny być bramki zgodne z rozmiarem

wskazanym w Unifikacji PZPN.
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Należy pamiętać także o tym, że szkółka złota musi posiadać jednakowe stroje treningowe.

Przez jednakowy komplet strojów należy rozumieć całkowicie podstawowy i niezbędny element ubioru

piłkarza tj. koszulki oraz spodenki zawodników z emblematami/logotypami szkółki piłkarskiej. Nie ma

wymogu posiadania strojów identycznych, przez co należy rozumieć, iż dopuszcza się stroje na przykład

z dwóch różnych sezonów różniące się krojem lub odcieniem kolorów.

Na tym etapie Programu Certyfikacji PZPN nie jest konieczne ujednolicenie wszystkich elementów

ubioru zawodnika jak getry, dresy czy kurtki.
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