
 
 

 

Proces Aplikacyjny oraz zmiany  

w Programie Certyfikacji PZPN na rok 2023 

Najczęściej zadawane pytania 

 

 

KRYTERIA PROGRAMU CERTYFIKACJI 

 

HARMONOGRAM - PROCESU APLIKACJI 2022 

1. Szkółka posiadająca już certyfikat zielony zaczyna rekrutację od rejestracji 

formularza zgłoszeniowego? 

 

Szkółka na poziomie zielonym (Grassroots), która chce przedłużyć certyfikat, składa tylko 

Formularz Zgłoszeniowy.  

Jeżeli szkółka na poziomie zielonym (Grassroots) chciałaby podnieść poziom swojego certyfikatu, 

przechodzi przez proces aplikacyjny bez składania Formularza Rejestracyjnego. 

 

2. Czy w przypadku posiadania certyfikatu zielonego i aplikowaniu na brązowy 

wymagane jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, czy tylko formularza 

zgłoszeniowego? 

 
Szkółka, która posiada certyfikat zielony (Grassroots) i będzie aplikowała na wyższy poziom 

przechodzi proces aplikacyjny bez składania Formularza Rejestracyjnego.  

 

KRYTERIA PODMIOTOWE 

1. W naszym regionie jest bardzo duży problem z trenerami UEFA B, którzy byliby 

zainteresowani pracą z dziećmi. Pozwalacie na pracę na poziomie srebrnym 

trenerce z kwalifikacjami UEFA C, która uczestniczy w kursie na UEFA B. Dlaczego 

nie można tego zrobić w przypadku trenerów? Pozwoliłoby to nam na 

aplikowanie na poziom srebrny, gdyż jest to jedyna bariera. 

Kryteria Programu są jasno i przejrzyście określone. Szkółka powinna aplikować na poziom,  

na który spełnia wszystkie kryteria. Umożliwienie prowadzenia zajęć trenerkom z UEFA C będącym 



 
na kursie UEFA B dotyczy wyłącznie drużyn dziewczęcych i jest spowodowane chęcią promowania 

piłki kobiecej oraz zachęcanie Pań Trenerek do podnoszenia kwalifikacji. 

KRYTERIUM DOTYCZĄCE DRUŻYN 

1. Czy aplikując na certyfikat brązowy wymagane jest zgłoszenie wszystkich 

zawodników grających w klubie i trenerów pracujących w klubie do Certyfikacji 

czy tylko drużyny i trenerów, które będzie obejmowała Certyfikacja? 

 
Szkółka ma obowiązek zgłosić wszystkie drużyny oraz zawodników w Certyfikowanych 

kategoriach wiekowych (U6-U13). Trenerzy, którzy będą brać czynny udział przy certyfikowanych 

grupach czy drużynach także muszą zostać zgłoszeni przez szkółkę piłkarską.  

 

KRYTERIUM DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY 

1. Jako klub korzystamy z obiektów gminnych i mamy podpisaną umowę dzierżawy 

czy taka umowa jest wystarczająca? 

Umowa na obiekt, niezależnie od jej formy (umowa dzierżawy, umowa wynajmu itd.) musi spełniać 

następujące kryteria: 

- Zawierać datę zawarcia umowy 
- Określać dokładnie strony umowy (w szczególności numer REGON lub KRS Szkółki Piłkarskiej) 
- Dokładnie wskazać przedmiot umowy (w szczególności zawierać informacje na temat 

udostępnionych boisk i infrastruktury wymaganej na dany poziom Certyfikatu) 
- Określać warunki czasowe wykorzystywania boisk piłkarskich udostępnianych w ramach umowy 

(dokładny harmonogram z podaniem dni i godzin dostępności tych boisk) * 
- Wskazywać na jaki czas umowa została zawarta 
- Zawierać podpisy osób składających oświadczenia woli w imieniu obu stron umowy (zgodne z 

zasadą reprezentacji tych podmiotów) 

*W przypadku umów, z których konkretnie wynika, iż obiekt jest udostępniony na wyłączność 

szkółce (bez ograniczeń czasowych) lub szkółka nim w pełni zarządza nie jest wymagany 

harmonogram. 

 

2. Czy hala o wymiarach 22x18 może spełniać kryterium na certyfikat brązowy? 

Minimalny wymiar boiska (tylko podczas okresu zimowego) to 28x15 lub 20x20m. Tak więc hala 

22x18m nie spełnia kryteriów (w Certyfikacji Elite). Zachęcamy do zapoznania się z tabelą 

dotyczącą wymiarów boisk, która znajduje się w przesłanych materiałach. 

3. W przypadku infrastruktury w okresie letnim jesteśmy w komfortowej sytuacji, 

gdyż dzierżawione przez nas boisko jest tylko do naszej dyspozycji. Gorzej jest z 

obiektami zamkniętymi w zimie. W większości są to obiekty szkolne, które 

funkcjonują tak jak funkcjonują. Niekiedy 1-2 dni przed treningiem otrzymujemy 

informację o zamknięciu obiektu z różnych powodów. Niekiedy dotyczy to całego  



 
 

dnia, a niekiedy określonych godzin. Jest możliwość znalezienia czegoś 

zastępczego, lecz nie zawsze zgodnego z wymiarami. Także procedura podpisania 

umowy na 1-3 treningi jest wydłużona. W przypadku obiektu szkolnego umowa 

musi być parafowana przez skarbnika miasta. Trwa to niekiedy od kilku do 

kilkunastu dni. 

Szkółka musi spełniać kryterium infrastruktury podczas każdego wydarzenia (treningu czy meczu) 

w ramach Certyfikacji Elite (poziom Brązowy, Srebrny oraz Złoty). Oczywiście, jeżeli zaistnieje 

wyjątkowa okoliczność, która spowoduje, iż szkółka musi odwołać trening z powodów 

niezależnych, staramy się podchodzić do tego ze zrozumieniem. Mówimy jednak o sytuacji 

jednorazowej, losowej, a nie cyklicznej, która musi zostać zatwierdzona przez PZPN.  

W przypadku opisanym powyżej zachęcamy do porozumienia się z dodatkowym obiektem na 

wypadek takiej sytuacji, by mieć możliwość awaryjnie przenieść zajęcia lub jeżeli szkółka nie jest 

w stanie zapewnić odpowiedniej przestrzeni do treningu, rekomendujemy na dobry początek 

aplikować o Certyfikat Zielony. 

 

KRYTERIUM DOKUMENTACJI PROCESU SZKOLENIOWEGO 

1. Pytanie dot. KRK. Jeżeli ustawowy czas oczekiwania na dokument jest ustalony 

odgórnie, lecz z przyczyn niezależnych od trenera przeciąga się, to dlaczego ma z 

tego tytułu być pokrzywdzona szkółka? 

 
Szkółka piłkarska ma obowiązek posiadania aktualnego zaświadczenia KRK dla każdego trenera, 

który prowadzi zajęcia w szkółce piłkarskiej (każdy członek sztabu musi również posiadać aktualne 

KRK) Jeżeli jest ustawowy czas oczekiwania na dokument, można złożyć wniosek z odpowiednim 

wyprzedzeniem. Przypominamy, że wymagania dotyczące KRK i RSPTS są znane od dawna i każda 

aplikująca Szkółka powinna zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami na poszczególne poziomy. 

 

2. Jak rozumieć dla ZIELONEGO CERTYFIKATU zwrot - na jeden mikrocykl w przód? 

Czy jeśli np. wprowadzę w niedzielę 28 VIII do sytemu najbliższy mikrocykl, tj. 29 

VIII - 04 IX, to czy to jest forma prawidłowa? 

 

Tak, w takim przypadku jest to prawidłowa forma. 

 

KRYTERIUM DOTYCZĄCE OPIEKI MEDYCZNE 

 

1. Badania lekarskie dzieci/rodzice mają wykonać we własnym zakresie? 

 

Badanie lekarskie dzieci mogą wykonać rodzice, ale także szkółka piłkarska może zorganizować  

przeprowadzenie badań lekarskich dla swoich zawodników. Tutaj pozostawiamy decyzję Szkółce. 



 
 

2. Jak wygląda sytuacja zawodników naborowych, zapisuję się na zajęcia rodzic 

wypełnia oświadczenie. Czy zawodnik musi mieć od razu badania lekarskie? 

 

Zawodnik naborowy nie musi posiadać badań lekarskich. 

 

 

NOWY REGULAMIN 

 
PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI CERTYFIKATU 

 

1. Czy rodzice będą musieli ponownie zapisywać dzieci? 

 

Szkółka bez Certyfikatu - rodzice będą musieli zapisywać dzieci do Szkółki 

Szkółka posiadająca Certyfikat w II Cyklu i aplikująca do nowego cyklu – nie ma potrzeby 

ponownego zapisywania dzieci w Szkółce  

Szkółka posiadająca Certyfikat III Cyklu, która pozostaje na swoim poziomie – nie ma potrzeby 

ponownego zapisywania dzieci w Szkółce (taka Szkółka w ogóle nie uczestniczy w procedurze 

aplikacyjnej) 

Szkółka posiadająca Certyfikat III Cyklu , która podnosi lub obniża poziom - nie ma potrzeby 

ponownego zapisywania dzieci w Szkółce 

 

2. Kto będzie wyliczał średnią punktów z wizyt monitorujących z roku 2022? 
 

Zasada średniej punktów będzie obowiązywała od 1.01.2023. Na koniec roku 2023 średnia 

punktów będzie miała wpływ na poziom Certyfikatu w roku 2024. Punkty będą wynikały z ocen 

Wizyt Monitorujących, które będą przeprowadzane przez Trenerów Monitorujących. 

 

3. Czy jeśli mamy obecnie certyfikat srebrny to musimy w tym roku aplikować o 

przedłużenie certyfikatu? Nie mamy 100% pewności, ponieważ otrzymaliśmy od 

Państwa dwa maile. W jeden z taką informacją: "W przypadku chęci pozostania 

na aktualnym poziomie Certyfikatu, proces aplikacyjny Państwa nie dotyczy. 

Certyfikat, który Państwo posiadają nadal będzie ważny do 31 grudnia 2023 

roku.", a drugi z taką: "Przypominamy jednocześnie, że proces naboru do 

Programu certyfikacji na rok 2023 (obejmujący również przedłużenie certyfikatów 

oraz zmianę ich poziomu) rozpoczyna się już 1 września 2022 r. Prosimy  

o zapoznanie się załączonym materiałem." I tutaj te słowa "obejmuje również 

przedłużenie certyfikatów" zasiało naszą wątpliwość. Prosimy o jednoznaczną 

informację czy w tym roku musimy aplikować o przedłużenie czy certyfikat jest 

przedłużony automatycznie i nie musimy składać żadnych wniosków czy 

formularzy? 

 

Aplikowanie o przedłużenie certyfikatu od września dotyczy tylko szkółek na poziomie Zielonym 

(ponieważ ich Certyfikat wygasa z końcem roku 2022). Szkółki Elite (Brązowe, Srebrne oraz Złote), 



 
których Certyfikaty obowiązują do końca roku 2023 (Cykl III) i chcą pozostać na swoim obecnym 

poziomie nie muszą ponownie aplikować. 

 

PODNIESIENIE POZIOMU CERTYFIKATU 

 

1. Będziemy chcieli aplikować z poziomu brązowego na srebrny. Jeżeli nie spełnimy 

wymagań na srebro, a spełniać będziemy na brąz, zostaniemy na poziomie 

brązowym? 

 
Podczas aplikacji będą Państwo deklarować poziom, na jakim chcieliby Państwo otrzymać 

Certyfikat. Będzie jednak możliwość zaznaczenia wszystkich poziomów poniżej, gdyby nie udało 

się spełnić kryteriów na poziom docelowy. W takim przypadku będą Państwo mogli otrzymać np. 

Certyfikat Brązowy, gdyby nie udało się spełnić warunków na Srebrny. Oczywiście, jeżeli wszystkie 

aspekty rekrutacji zostaną zaliczone przez Szkółkę i Komisja Weryfikacyjna  zatwierdzi przyznanie 

Certyfikatu. 

 

2. Aplikując na wyższy poziom, od którego momentu musimy spełniać kryteria 

nowego poziomu certyfikacji? 

 
Szkółka piłkarska aplikując na wyższy poziom musi spełniać kryteria już od momentu złożenia 

Formularza Zgłoszeniowego. 

 

 

PRZEBIEG PROCESU APLIKACYJNEGO 2022 
 

ETAP FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO 

 

1. Szkółka posiadająca certyfikat zielony zaczyna rekrutację od rejestracji formularza 

zgłoszeniowego? 

 

Szkółka na poziomie zielonym (Grassroots), która chcę przedłużyć certyfikat składa tylko 

Formularz Zgłoszeniowy.  

Jeżeli szkółka na poziomie zielonym (Grassroots) chciałaby podnieść poziom swojego certyfikatu, 

przechodzi przez proces aplikacyjny bez składania Formularza Rejestracyjnego. 

 

2. Czy szkółka z poziomu zielonego musi przedstawiać do 26 IX w zakresie realizacji 

formularza zgłoszeniowego, zaświadczenia ZUS, US i WZPN? 

 
Szkółka na poziomie Zielonym (Grassroots) nie może posiadać zaległości wobec macierzystego 

WZPN,  nie musi jednak  przedstawić zaświadczenia.  Brak zaległości zostanie sprawdzony przez 

Koordynatorów Wojewódzkich podczas weryfikacji Formularzy Zgłoszeniowych 

 

 



 
 

ETAP NADAWANIA CERTYFIKATU 

 

1. Czy szkółka otrzyma certyfikat w wersji papierowej? 

 

Tak, Szkółki otrzymają Certyfikat w wersji papierowej. 

 

2. Czy szkółka ZE ZŁOTYM CERTYFIKATEM ważnym do 31.12.2023 roku, jest 

zobowiązana do aplikowania od 01 IX 2022 na najbliższy cykl? Czyli na rok 2024? 

 
Szkółka, która posiada ważny certyfikat nie jest zobowiązana do aplikowania na najbliższy nabór. 

Uczestnictwo Szkółki Złotej Cyklu III w procedurze aplikacyjnej rozpoczynającej się 1 września br., 

byłoby uzasadnione tylko chęcią obniżenia poziomu Certyfikatu. 

 

 

Inne Pytania 

 

1. Czy możliwa jest forma współpracy w ramach certyfikacji pomiędzy dwoma 

klubami? Mamy na myśli taką sytuację: klub X ma przyznany np. certyfikat 

brązowy spełnia wszystkie kryteria. Sąsiadujący klub Y nie spełnia kryteriów, ale 

chciałby, aby np. drużyny skrzat i żak były zarejestrowane w certyfikacji w klubie 

X. Czy w takim wypadku klub X może zarejestrować zawodników w swojej szkółce, 

podpisać umowę z trenerem szkółki Y, umowę na wynajem boiska szkółki Y? Czyli 

np. klub X ma zarejestrowane 6 drużyn w certyfikacji z czego 4 to drużyny klubu 

X a 2 drużyny klubu Y (zawodnicy drużyny Y trenują i występują w trykotach z 

wszystkimi logotypami klubu Y ale są w certyfikacji w klubie X)? Czy dopuszczalna 

jest taka sytuacja? 

 
Taka współpraca w ramach Programu Certyfikacji jest możliwa, pod warunkiem zarejestrowania 

wszystkich zawodników w systemie zarządzania szkółką oraz zawarcia stosownych umów  

z trenerami prowadzącymi zajęcia treningowe i na wynajem obiektów na których te zajęcia się 

odbywają przez szkółkę posiadającą certyfikat 


