Załącznik numer 11
do Regulaminu
Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich

Czynności sprawdzające podczas Audytu Rocznego w Szkółce Piłkarskiej
posiadającej Certyfikat PZPN

PZPN przeprowadza Audyt Roczny w siedzibie Certyfikowanej Szkółce Piłkarskiej w formie wizyty kontrolnej albo
w formie kontroli prowadzonej na odległość, której czas i zakres określi PZPN oddzielnym komunikatem, jeżeli
tryb zwykłej wizyty kontrolnej nie będzie możliwy do zrealizowania z przyczyn niezależnych od PZPN (siła wyższa).

I.
Audyt Roczny w certyfikowanej Szkółki Piłkarskiej posiadającej Certyfikat PZPN na poziomie BRĄZOWYM
obejmuje:
a.
b.
c.
d.
e.

f.

g.

Podsumowanie wyników wizyt kontrolnych oraz monitorujących w Szkółce Piłkarskiej w Sezonie.
Weryfikację poprawności danych podmiotu prowadzącego Szkółkę Piłkarska wprowadzonych do Systemu
Zarządzania Szkółką Piłkarską z bazą GUS.
Weryfikację, czy szkółka dysponuje aktualnym zaświadczeniem o braku zaległości finansowych wobec
macierzystego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej.
Weryfikację czy Szkółka Piłkarka uczestniczyła w Sezonie w Oficjalnych Rozgrywkach Krajowych (minimum
jedna Drużyna Szkółki Piłkarskiej w kategoriach wiekowych Junior G – Junior D).
Weryfikację kryterium trenerów:
➢ Sprawdzenie dokumentów wprowadzonych do Systemu Zrządzania Szkółką Piłkarską:
➔ czy wszyscy trenerzy prowadzący zajęcia w Szkółce Piłkarskiej posiadają aktualne
zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia
o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
➔ Czy wszyscy trenerzy przypisani do Drużyn posiadają ważną i obowiązującą
umowę na prowadzenie zajęć treningowych w Szkółce Piłkarskiej.
Weryfikację kryterium infrastruktury sportowej:
➢ Sprawdzenie dokumentów wprowadzonych do Systemu Zrządzania Szkółką Piłkarską:
➔ Czy szkółka Piłkarska posiada tytuły prawne do korzystania z wszystkich boisk
treningowych wykorzystywanych w trakcie trwania Sezonu;
➔ Czy Szkółka Piłkarska przez cały Sezon posiadała tytuł prawny do boiska o
wymiarach wymaganych w Kryteriach Programu;
Weryfikację kryterium drużyn i partycypacji:
➢ Sprawdzenie czy przez cały Sezon Szkółka Piłkarska posiadała wymaganą minimalną
liczbę 3 Drużyn prowadzonych zgodnie z wytycznymi Unifikacji PZPN, w kategorii
wiekowej Junior G/F/E/D (U6 - U13), w co najmniej trzech z ww. kategorii wiekowych;
➢ Sprawdzenie czy w Systemie Zarządzania Szkółką potwierdzono wszystkich
Zawodników trenujących w Szkółce Piłkarskiej w szczególności poprzez porównanie
danych z listą zawodników uprawnionych do gry wykazanych w systemie Ekstranet
oraz analizę harmonogramów treningowych Drużyn w kategoriach wiekowych Junior

h.

i.

G/F/E/D (U6 - U13) upublicznionych przez Szkółkę Piłkarską za pośrednictwem
oficjalnych kanałów komunikacyjnych;
➢ Sprawdzenie czy listy obecności w systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską są
wprowadzone zgodnie z wymaganiami Kryteriów Programu Certyfikacji PZPN
Weryfikację kryterium zapewnienia opieki medycznej Zawodnikom:
➢ Sprawdzenie czy Szkółka Piłkarska posiada ważne oświadczenia rodziców lub
opiekunów prawnych o zgodzie na uczestnictwo dziecka w zajęciach sportowych w
Szkółce Piłkarskiej oraz braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu dla
każdego Zawodnika trenującego w Szkółce Piłkarskiej;
Weryfikację spełniania kryteriów dotyczących posiadania odpowiedniego sprzętu treningowego:
➢ Szkółka Piłkarska 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;

II.
Audyt Roczny w certyfikowanej Szkółki Piłkarskiej posiadającej Certyfikat PZPN na poziomie SREBRNYM
obejmuje:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Podsumowanie wyników wizyt kontrolnych oraz monitorujących w Szkółce Piłkarskiej w Sezonie.
Weryfikację poprawności danych podmiotu prowadzącego Szkółkę Piłkarska wprowadzonych do Systemu
Zarządzania Szkółką Piłkarską z bazą GUS.
Weryfikację, czy szkółka dysponuje aktualnym zaświadczeniem o braku zaległości finansowych wobec
macierzystego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej.
Weryfikację czy Szkółka Piłkarka uczestniczyła w Sezonie w Oficjalnych Rozgrywkach Krajowych (minimum
jedna Drużyna Szkółki Piłkarskiej w kategoriach wiekowych Junior G – Junior D).
Weryfikację czy Szkółka Piłkarska posiada i prowadzi własną stronę internetową oraz czy eksponuje na
stronie startowej informacje o przyznanym Certyfikacie PZPN.
Weryfikację kryterium trenerów:
➢ Sprawdzenie dokumentów wprowadzonych do Systemu Zrządzania Szkółką Piłkarską:
➔ czy wszyscy trenerzy prowadzący zajęcia w Szkółce Piłkarskiej posiadają aktualne
zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz złożyli
zaświadczenia o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle
Seksualnym;
➔ Czy wszyscy trenerzy przypisani do Drużyn posiadają ważną i obowiązującą
umowę na prowadzenie zajęć treningowych w Szkółce Piłkarskiej.
g. Weryfikację kryterium infrastruktury sportowej:
➢ Sprawdzenie dokumentów wprowadzonych do Systemu Zrządzania Szkółką Piłkarską:
➔ Czy szkółka Piłkarska posiada tytuły prawne do korzystania z wszystkich boisk
treningowych wykorzystywanych w trakcie trwania Sezonu;
➔ Czy wszystkie obiekty treningowe Szkółki Piłkarskiej posiadają zaplecze sanitarne
(toaleta, prysznice) oraz szatnie, do których szkółka posiada tytuł prawny
użytkowania wykazany w umowie;

h.

i.

j.

➔ Czy Szkółka Piłkarska przez cały Sezon posiadała tytuł prawny do boiska o
wymiarach wymaganych w Kryteriach Programu;
Weryfikację kryterium drużyn i partycypacji:
➢ Sprawdzenie czy przez cały Sezon Szkółka Piłkarska posiadała wymaganą minimalną
liczbę:
➔ minimum pięć Drużyn (chłopięcych lub dziewczęcych) prowadzonych zgodnie z
wytycznymi Unifikacji PZPN, w kategorii wiekowej Junior G/F/E/D (U6-U13), w co
najmniej trzech ww. kategoriach wiekowych albo
➔ minimum 3 Drużyny dziewczęce, przynajmniej po jednej Drużynie w kategorii
wiekowej Junior F/E/D w przypadku, gdy Szkółka Piłkarska prowadzi szkolenie
skierowane wyłącznie do dziewcząt (brak Drużyn chłopięcych);
➢ Sprawdzenie czy w Systemie Zarządzania Szkółką potwierdzono wszystkich
Zawodników trenujących w Szkółce Piłkarskiej w szczególności poprzez porównanie
danych z listą zawodników uprawnionych do gry wykazanych w systemie Ekstranet
oraz analizę harmonogramów treningowych Drużyn w kategoriach wiekowych Junior
G/F/E/D (U6 - U13) upublicznionych przez Szkółkę Piłkarską za pośrednictwem
oficjalnych kanałów komunikacyjnych;
➢ Sprawdzenie czy listy obecności w systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską są
wprowadzone zgodnie z wymaganiami Kryteriów Programu Certyfikacji PZPN;
➢ Sprawdzenie przed upływem II Sezonu obowiązywania Certyfikatu PZPN czy Szkółka
Piłkarska zorganizowała lub współorganizowała turniej co najmniej na poziomie
lokalnym (gmina/dzielnica) dla min. sześciu Drużyn spoza Szkółki Piłkarskiej;
Weryfikację kryterium zapewnienia opieki medycznej Zawodnikom:
➢ Sprawdzenie czy Szkółka Piłkarska posiada ważne oświadczenia rodziców lub
opiekunów prawnych o zgodzie na uczestnictwo dziecka w zajęciach sportowych w
Szkółce Piłkarskiej oraz braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu, dla
każdego Zawodnika trenującego w Szkółce Piłkarskiej;
➢ Sprawdzenie czy Szkółka Piłkarska przeprowadziła i posiada wyniki testów
motorycznych wszystkich Zawodników, przeprowadzone na podstawie ćwiczeń
przygotowanych przez PZPN co najmniej raz na semestr;
➢ Sprawdzenie czy Szkółka Piłkarska posiada badania lekarskie wszystkich Zawodników,
wykonany na podstawie bilansu zdrowia przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019.
Weryfikację spełniania kryteriów dotyczących posiadania odpowiedniego sprzętu
treningowego:
➢ Szkółka Piłkarska 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. 4 mini bramki;

III.
Audyt Roczny w certyfikowanej Szkółki Piłkarskiej posiadającej Certyfikat PZPN na poziomie ZŁOTYM obejmuje:

a.

b.
c.
d.

e.
f.

g.
h.

Podsumowanie wyników wizyt kontrolnych oraz monitorujących w Szkółce Piłkarskiej w
Sezonie.
Weryfikację poprawności danych podmiotu prowadzącego Szkółkę Piłkarska wprowadzonych do Systemu
Zarządzania Szkółką Piłkarską z bazą GUS.
Weryfikację, czy szkółka dysponuje aktualnym zaświadczeniem o braku zaległości finansowych wobec
macierzystego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej.
Weryfikację, czy szkółka dysponuje aktualnymi zaświadczeniami potwierdzającymi, że szkółka:
➔ Nie zalega z podatkami oraz
➔ Nie zalega z płatnościami składek na ubezpieczenie społeczne.
Weryfikację czy Szkółka Piłkarka uczestniczyła w Sezonie w Oficjalnych Rozgrywkach Krajowych (minimum
jedna Drużyna Szkółki Piłkarskiej w kategoriach wiekowych Junior G – Junior D).
Weryfikację czy szkółka zatrudnia osobę dedykowaną do zarządzania działaniami szkółki, w tym w
szczególności czy szkółka posiada umowę zawartą z tą osobą, w przedmiocie zarządzania działaniami
szkółki piłkarskiej.
Weryfikację czy Szkółka Piłkarska posiada i prowadzi własną stronę internetową oraz czy eksponuje na
stronie startowej informacje o przyznanym Certyfikacie PZPN.
Weryfikację kryterium trenerów:
➢ Sprawdzenie dokumentów wprowadzonych do Systemu Zrządzania Szkółką Piłkarską:
➔ czy wszyscy trenerzy prowadzący zajęcia w Szkółce Piłkarskiej posiadają aktualne
zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz złożyli
zaświadczenia o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle
Seksualnym;
➔ Czy wszyscy trenerzy przypisani do Drużyn posiadają ważną i obowiązującą
umowę na prowadzenie zajęć treningowych w Szkółce Piłkarskiej.
i. Weryfikację kryterium infrastruktury sportowej:
➢ Sprawdzenie dokumentów wprowadzonych do Systemu Zrządzania Szkółką Piłkarską:
➔ Czy szkółka Piłkarska posiada tytuły prawne do korzystania z wszystkich boisk
treningowych wykorzystywanych w trakcie trwania Sezonu;
➔ Czy wszystkie obiekty treningowe Szkółki Piłkarskiej posiadają zaplecze sanitarne
(toaleta, prysznice) oraz szatnie, do których szkółka posiada tytuł prawny
użytkowania wykazany w umowie;
➔ Czy wszystkie obiekty treningowe Szkółki Piłkarskiej posiadają magazyn
sportowy, do którego użytkowania Szkółka Piłkarska posiada tytuł prawny
wykazany w umowie;
➔ Czy Szkółka Piłkarska przez Cały Sezon posiadała tytuł prawny do boiska o
wymiarach wymaganych w Kryteriach Programu.
j. Weryfikację kryterium drużyn i partycypacji:
➢ Sprawdzenie czy przez cały Sezon Szkółka Piłkarska posiadała wymaganą minimalną
liczbę:
➔ minimum 7 Drużyn chłopięcych prowadzonych zgodnie z wytycznymi Unifikacji
PZPN, w kategorii wiekowej Junior G/F/E/D (U6 - U13) w tym: co najmniej jedną
Drużynę chłopięcą w kat. wiekowych Junior G2/G1 (U6/U7) oraz po jednej
Drużynie w każdej z kat. wiekowych Junior F2, F1, E2, E1, D2, D1 (U8-U13) oraz
dodatkowo minimum 1 Drużynę dziewczęcą albo
➔ minimum 4 Drużyny dziewczęce, co najmniej jedną w każdej z kategorii
wiekowej Junior F/E/D w przypadku, gdy Szkółka Piłkarska prowadzi szkolenie
skierowane wyłącznie do dziewcząt (brak Drużyn chłopięcych);
➢ Sprawdzenie czy w Systemie Zarządzania Szkółką potwierdzono wszystkich
Zawodników trenujących w Szkółce Piłkarskiej w szczególności poprzez porównanie

k.

l.

danych z listą zawodników uprawnionych do gry wykazanych w systemie Ekstranet
oraz analizę harmonogramów treningowych Drużyn w kategoriach wiekowych Junior
G/F/E/D (U6 - U13) upublicznionych przez Szkółkę Piłkarską za pośrednictwem
oficjalnych kanałów komunikacyjnych;
➢ Sprawdzenie czy listy obecności w systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską są
wprowadzone zgodnie z wymaganiami Kryteriów Programu Certyfikacji PZPN;
➢ Sprawdzenie przed upływem II Sezonu obowiązywania Certyfikatu PZPN czy Szkółka
Piłkarska zorganizowała lub współorganizowała turniej co najmniej na poziomie
regionalnym(powiat/województwo) dla min. ośmiu Drużyn spoza Szkółki Piłkarskiej;
Weryfikację kryterium zapewnienia opieki medycznej Zawodnikom:
➢ Sprawdzenie czy Szkółka Piłkarska posiada ważne oświadczenia rodziców lub
opiekunów prawnych o zgodzie na uczestnictwo dziecka w zajęciach sportowych w
Szkółce Piłkarskiej oraz braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu, dla
każdego Zawodnika trenującego w Szkółce Piłkarskiej;
➢ Sprawdzenie czy Szkółka Piłkarska przeprowadziła i posiada wyniki testów
motorycznych wszystkich Zawodników, przeprowadzone na podstawie ćwiczeń
przygotowanych przez PZPN co najmniej raz na semestr;
➢ Sprawdzenie czy Szkółka Piłkarska posiada badania lekarskie wszystkich Zawodników,
wykonane na podstawie bilansu zdrowia przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019;
➢ Sprawdzenie czy Szkółka Piłkarska posiada ważną i obowiązującą przez cały Sezon
umowę potwierdzającą stałą współpracę z lekarzem medycyny sportowej oraz
fizjoterapeutą.
Weryfikację spełniania kryteriów dotyczących posiadania odpowiedniego sprzętu
treningowego:
➢ Szkółka Piłkarska 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. 4 mini bramki;
5. Czy szkółka dysponuje jednolitymi strojami treningowymi dla Zawodników;

