
 
 

Szkółka piłkarska, która ubiega się o przyznanie Srebrnego Certyfikatu przed wizytą kontrolną 

Polskiego Związku Piłki Nożnej powinna przygotować się do wizyty w następujący sposób: 

1) Przygotować dokumenty do kontroli: 

a. Umowy zawierające tytuł prawny do korzystanie z boisk piłkarskich oraz szatni i 

zaplecza sanitarnego dla każdego z boisk piłkarskich (zgodnie z kryteriami 

Certyfikacji PZPN) wskazanych w zakładce OBIEKTY przez szkółkę piłkarską lub Oddział 

Szkółki Piłkarskiej lub dokumenty potwierdzające ich własność (odpis z Ksiąg 

Wieczystych nieruchomości); 

b. Aktualne zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego każdego 

członka sztabu szkoleniowego potwierdzonego w systemie Certyfikacji PZPN Szkółki 

Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej oraz aktualne oświadczenia o niekaralności 

stanowiące załącznik numer 8 do Regulaminu (przez Trenera zgodnie z definicją 

regulaminową rozumiemy każdego członka sztabu, również asystentów bez licencji 

trenerskich); 

c. Jeżeli podmiot prowadzący szkółkę piłkarska nie jest zarejestrowany w KRS, dokument 

potwierdzający zasadę reprezentacji szkółki piłkarskiej (wypis z rejestru gdzie 

zarejestrowany jest podmiot prowadzący szkółkę jeżeli zawiera informacje o zasadzie 

reprezentacji oraz składzie organu statutowego reprezentującego podmiot albo statut 

podmiotu oraz uchwałę powołującą członków organu reprezentującego podmiot); 

d. Jeżeli szkółka piłkarska zadeklarowała szkolenie w oparciu o Program szkolenia PZPN 

na bazie AMO, zobowiązana jest do przekazania harmonogramów i planów 

treningowych zgodnych ze wzorem przedstawionym w Programie szkolenia PZPN  

(plan mezocyklu na okres 4 m-cy); 

e. Zunifikowany (jednolity) wzór dziennika treningowego, zgodnego z kryteriami 

Programu Certyfikacji PZPN; 

f. Jeżeli szkółka bierze udział w oficjalnych rozgrywkach krajowych, które nie zostały 

wprowadzone do systemu ekstranet przez Wojewódzki ZPN, dowód zgłoszenia 

minimum 1 Drużyny z kategorii wiekowej Junior G/F/E/D (U6 - U13) do Oficjalnych 

Rozgrywek Krajowych (zgodnie z definicją regulaminową) na sezon 2019/2020; 

Wszystkie powyższe dokumenty szkółka piłkarska ma obowiązek umieścić w formie plików pdf w 

systemie Certyfikacji PZPN w zakładce DOKUMENTY -> Dodaj dokumenty szkółki. Maksymalny rozmiar 

plików to 5MB. 

2) Przygotować do kontroli oświadczenia rodziców lub opiekuna prawnego dzieci 

potwierdzonych w szkółce o zgodzie na uczestnictwo dzieci w zajęciach sportowych oraz 

zaświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu. 

 

3) Przygotować się do udzielenia informacji na temat możliwości eksponowania informacji na 

temat Certyfikatu PZPN na stronie startowej swojej strony internetowej. 

 

4) Przygotować do kontroli swój sprzęt sportowy: 

 

• Bramki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej; 

(kategorie wiekowe D i E - rozmiar 5x2m, kategorie F rozmiar 3x1,55m, kategorie G - 

rozmiar 3x1m); 



 
 

• Piłki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej; 

(kategorie wiekowe D - rozmiar 4, kategorie E i F rozmiar 3 lub 4, kategorie G - rozmiar 3); 

• Pozostały sprzęt treningowy: stożki, pachołki, oznaczniki, min. 2 mini bramki (około 

1,2x0,75m). 

 


