
Regulamin 

Programu Certyfikacji Polskiego Związku Piłki Nożnej dla Szkółek Piłkarskich 

Regulamin obowiązuje od dnia 24.02.2021 roku. Regulamin może ulegać zmianom zgodnie z treścią 

§19 (stan prawny na dzień 15.02.2021 roku) 

  

§1 

[Cele i misja Programu Certyfikacji Polskiego Związku Piłki Nożnej dla Szkółek Piłkarskich] 

1. Wyłącznym organizatorem Programu Certyfikacji Polskiego Związku Piłki Nożnej dla Szkółek 

Piłkarskich jest Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie (zwany dalej PZPN), będący polskim 

związkiem sportowym w sporcie piłka nożna, działającym na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 

roku o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1133, z późn. zm.; zwanej dalej Ustawą o Sporcie). 

2. Program Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich (zwany dalej Programem Certyfikacji) to projekt 

skierowany do Szkółek Piłkarskich. Jego ideą jest wyznaczanie standardów pracy z młodymi 

zawodnikami, pomoc w ich szkoleniu oraz weryfikacja poziomu organizacji Szkółek Piłkarskich i 

Oddziałów Szkółek Piłkarskich. Przyznanie Certyfikatu PZPN na jednym z trzech poziomów (złotym, 

srebrnym lub brązowym) jest równoznaczne ze spełnieniem przez Szkółkę Pilarską lub Oddział Szkółki 

Piłkarskiej szeregu kryteriów i zapewnienia odpowiedniej jakości szkolenia.  

3. Założenia i cele Programu Certyfikacji:  

a. Podniesienie i ujednolicenie poziomu szkoleniowego w Szkółkach Piłkarskich;  

b. Udzielenie pomocy rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci grających w piłkę, w wyborze 

Szkółek Piłkarskich, wskazując które spełniają standardy szkoleniowe PZPN, są bezpieczne, a 

ich kadra ma kwalifikacje niezbędne do tego, aby szkolić zawodników;  

c. W ramach Programu Certyfikacji PZPN, Certyfikowane Szkółki Piłkarskie otrzymają od PZPN 

możliwość bezpłatnego korzystania z Systemu Zarządzania Szkółka Piłkarską;  

d. Wprowadzenie powszechnej rejestracji dzieci grających w piłkę nożną w Systemie Extranet.  

 

4. PZPN realizując założenia i cele Programu Certyfikacji może określić liczbę wydawanych Certyfikatów 

PZPN na każdy Sezon. 

§2 

[Regulamin Programu Certyfikacji Polskiego Związku Piłki Nożnej dla Szkółek Piłkarskich] 

Niniejszy regulamin Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich (zwany dalej Regulaminem) 

reguluje prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności wszystkich podmiotów zaangażowanych w 

Program Certyfikacji oraz definiuje minimum wymagań dotyczących kryteriów sportowych, 

infrastrukturalnych, personalnych, administracyjnych oraz prawnych jakie musi spełnić Szkółka 

Piłkarska, by otrzymać Certyfikat PZPN. Ponadto Regulamin określa zasady korzystania z Systemu 

Zarządzania Szkółką oraz wybranych funkcji Systemu Extranet i Portalu Łączy Nas Piłka wykorzystując 

terminologię i retorykę Usług Systemowych PZPN niezależnie od zwrotów i sformułowań używanych w 

innych regulacjach prawnych PZPN.  

  

 



§3 

[Definicje pojęć używanych w Programie Certyfikacji] 

Terminy użyte w Regulaminie zostały zdefiniowane wyłącznie na potrzeby Programu Certyfikacji w 

oparciu o terminologię oraz funkcyjności Usług Systemowych PZPN i oznaczają:  

1) Szkółki Piłkarskie/Kluby piłkarskie to podmioty, które są:  

a. klubami sportowymi w rozumieniu Ustawy o Sporcie, posiadające sekcje piłki nożnej, prowadzące 

nieprzerwanie szkolenie dzieci w co najmniej jednej kategorii wiekowej Junior G – Junior D (U6 - U13) 

w okresie nie krótszym niż przez ostatnie dwa pełne Sezony Piłkarskie, które są członkami PZPN zgodnie 

ze Statutem PZPN, i które biorą udział w Oficjalnych Rozgrywkach Krajowych w Sezonie Piłkarskim, w 

trakcie którego rozpoczęły ubiegać się o przyznanie Certyfikatu i przez cały okres obowiązywania 

Certyfikatu albo b. podmiotami, które nie są członkami PZPN, nieprzerwanie prowadzą szkolenie dzieci 

w co najmniej jednej kategorii wiekowej Junior G – Junior D (U6 - U13) w okresie nie krótszym niż przez 

ostatnie dwa pełne Sezony Piłkarskie i które biorą udział w Oficjalnych Rozgrywkach Krajowych w 

Sezonie Piłkarskim, w trakcie którego rozpoczęły ubiegać się o przyznanie Certyfikatu i przez cały okres 

obowiązywania Certyfikatu; 

Szkółka Piłkarska/Klub piłkarski może posiadać Oddziały Szkółki Piłkarskiej.  

2) Oddział Szkółki Piłkarskiej – to wyodrębniona jednostka organizacyjna Szkółki Piłkarskiej/Klubu 

Piłkarskiego, działająca poza głównym ośrodkiem działalności Szkółki Piłkarskiej, której stopień 

zorganizowania umożliwia samodzielne funkcjonowanie i szkolenie na jednakowym poziomie 

wszystkich Zawodników zgodnie z Programem Certyfikacji, która w szczególności spełnia wszystkie 

poniższe kryteria (łącznie):  

a. Oddział Szkółki Piłkarskiej utworzyć i prowadzić może tylko i wyłącznie Szkółka Piłkarska nie 

przekazując w drodze umowy kompetencji zarządczych lub zadań związanych ze szkoleniem 

innemu podmiotowi;  

b. Oddział Szkółki Piłkarskiej musi posiadać własną nazwę wyróżniającą go od pozostałych 

jednostek organizacyjnych w Szkółce Piłkarskiej, w szczególności musi zawierać nazwę Szkółki 

Piłkarskiej z informacją o lokalizacji funkcjonowania tego Oddziału Szkółki Piłkarskiej;  

c. Szkółka Piłkarska musi posiadać własny adres korespondencyjny, odpowiadający lokalizacji, 

w której funkcjonuje Oddział Szkółki Piłkarskiej;  

d. Oddział Szkółki Piłkarskiej posiada przynajmniej jednego koordynatora oddziału z 

przyznanym uprawnieniem Administratora Oddziału Szkółki Piłkarskiej;  

e. Nabór Zawodników musi być dedykowany do Oddziału Szkółki Piłkarskiej, który uczestniczy 

w Programie Certyfikacji;  

f. Oddział Szkółki Piłkarskiej posiada co najmniej jedną Drużynę, w dowolnej kategorii wiekowej 

od Junior G do Junior D (U6 - U13), która uczestniczy w Oficjalnych Rozgrywkach Krajowych;  

g. Wszystkie Drużyny Oddziału Szkółki Piłkarskiej mają dostęp do całości infrastruktury, Sztabu 

Szkoleniowego oraz wyposażenia wymaganego w ramach Programu Certyfikacji w tym:  

i. Oddział Szkółki Piłkarskiej posiada ważną i obowiązującą umowę na korzystanie z 

obiektu piłkarskiego, w której wyraźnie wskazano Oddział Szkółki Piłkarskiej jako 

uprawniony do korzystania z tego obiektu i wszystkie Drużyny tego Oddziału Szkółki 

Piłkarskiej mają zaplanowane na tym obiekcie treningi;  

ii. Oddział Szkółki Piłkarskiej posiada umowy z Trenerami, w których wyraźnie 

wskazano Oddział Szkółki Piłkarskiej jako miejsce świadczenia usług przez Trenerów; 



iii. Oddział Szkółki Piłkarskiej posiada własny sprzęt sportowy zgodnie z wymaganiami 

Kryteriów Certyfikacji; h. Oddział Szkółki Piłkarskiej nie posiada osobowości prawnej; 

Szkółka Piłkarska nie ma obowiązku Certyfikowania wszystkich swoich oddziałów, ale zgodnie z treścią 

§ 13 Regulaminu ma obowiązek właściwie informować o tym, który Oddział Szkółki Piłkarskiej otrzymał 

Certyfikat PZPN, a który jest Oddziałem Szkółki Piłkarskiej niecertyfikowanym. Maksymalna liczba 

Oddziałów w Szkółce Piłkarskiej nie jest ograniczona i zależy od stopnia złożoności struktury 

organizacyjnej każdej Szkółki Piłkarskiej;  

3) Administrator Szkółki Piłkarskiej – osoba uprawniona do zarządzania Szkółką Piłkarską albo 

Wybranym Oddziałem Szkółki Piłkarskiej, która posiada konto Użytkownika na Portalu Łączy Nas Piłka 

oraz zdefiniowany profil Administratora w systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską. W ramach 

funkcjonalności systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską wyróżnia się dwa uprawnienia 

administratorskie:  

a. Administrator Główny – osoba uprawniona w systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską do 

obsługiwania wszystkich funkcjonalności Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską, która może 

również nadawać i odbierać uprawnienia Administratorom Oddziałów;  

b. Administrator Oddziału – osoba, której Administrator Główny nadał uprawnienia do obsługi 

systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską w wybranych Oddziałach Szkółki Piłkarskiej;  

 

4) System Extranet – system informatyczny PZPN służący do zarządzania Oficjalnymi Rozgrywkami 

Krajowymi, zbierania i przetwarzania danych na temat Zawodników zarejestrowanych w PZPN oraz 

innych Usług Systemowych. Zasady funkcjonowania Systemu Extranet określa odrębny Regulamin;  

5) Sztab Szkoleniowy – to grupa osób, które są Użytkownikami i posiadają konto oraz potwierdziły 

współpracę ze Szkółką Piłkarską/Oddziałem Szkółki Piłkarskiej i pełnią w niej określone funkcje 

administracyjno-szkoleniowe. Każdy członek Sztabu Szkoleniowego może pełnić różne funkcje w 

Drużynie: 

 a. I (pierwszego) oraz II (drugiego) Trenera w drużynie pełnią funkcje wyłącznie Trenerzy 

licencjonowani;  

b. asystenta;  

c. trenera bramkarzy;  

d. trenera przygotowania motorycznego;  

e. trenera koordynatora;  

f. fizjoterapeuty;  

g. lekarza;  

 

6) Trener – osoba, która posiada konto Użytkownika na Portalu Łączy Nas Piłka oraz zdefiniowany profil 

Trenera w Systemie Extranet, która współpracuje ze Szkółką Piłkarską/Oddziałem Szkółki Piłkarskiej i 

pełni funkcje szkoleniowe w strukturach Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej, w szczególności 

prowadzi jednostki treningowe w Drużynach prowadzonych przez Szkółkę Piłkarską/Oddział Szkółki 

Piłkarskiej. W ramach systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską wyróżnia się dwa rodzaje osób pełniących 

funkcje szkoleniowe: 

a. Trener Licencjonowany – osoba posiadająca kwalifikacje określone odrębnymi przepisami 

PZPN, która na podstawie uzyskanej od PZPN licencji może prowadzić zespół piłkarski lub być 

asystentem trenera, jak również pełnić w szczególności funkcje trenera: bramkarzy, 

przygotowania fizycznego oraz zespołów młodzieżowych. W ramach systemu Zarządzania 



Szkółką Piłkarską Trener Licencjonowany jest członkiem Sztabu Szkoleniowego, może pełnić 

funkcje I trenera, II trenera, asystenta, trenera bramkarzy, trenera przygotowania 

motorycznego, trenera koordynatora. Trener Licencjonowany musi mieć ważną licencję przez 

cały okres obowiązywania Certyfikatu nadanego Szkółce Piłkarskiej/Oddziałowi Szkółki 

Piłkarskiej, z którą Trener Licencjonowany współpracuje. 

b. Asystent – osoba, która nie posiada kwalifikacji trenerskich określonych odrębnymi 

przepisami PZPN lub nie spełnia wymogów formalnych określonych w Kryteriach Programu 

Certyfikacji, która może być członkiem Sztabu Szkoleniowego i być przypisana do pomocy 

Trenerowi Licencjonowanemu w Sztabie Szkoleniowym w wybranych Drużynach;  

 

7) Trener Monitorujący – osoba reprezentująca PZPN w zakresie realizacji Programu Certyfikacji, 

będąca Trenerem Licencjonowanym z licencją trenerską na poziomie nie niższym niż UEFA A, 

uprawniona do sprawdzania zgodności autorskiego programu szkoleniowego Szkółki 

Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej ubiegającej się o nadanie jej Certyfikatu PZPN pod kątem 

zgodności z Kryteriami Programu Certyfikacji. Ponadto Trener Monitorujący uprawniony jest do 

weryfikowania raportów Osób Monitorujących i osobistego wykonywania Wizyt Monitorujących;  

8) Osoba Monitorująca – osoba reprezentująca PZPN w zakresie realizacji Programu Certyfikacji, 

posiadająca uprawniania nadane przez PZPN do weryfikacji funkcjonowania Certyfikowanej Szkółki 

Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej w ramach Wizyt Monitorujących i Zwyczajnych oraz 

sporządzania raportów z tych wizyt;  

9) Regionalny Specjalista ds. Rozwoju Piłki Amatorskiej (zwany w Regulaminie również RSdsRPA) – 

osoba reprezentująca PZPN na terenie właściwego województwa, przeprowadzająca Wizyty Kontrolne 

w Szkółce Piłkarskiej/Oddziałach Szkółki Piłkarskiej, której szczegółowe obowiązki w ramach Program 

Certyfikacji PZPN określa Regulamin;  

10) Specjalista ds. Grassroots – pracownik PZPN odpowiedzialny za obsługę Systemu Zarządzania 

Szkółką Piłkarską oraz analizę wniosków o nadanie Certyfikatu kierowanych do PZPN;  

11) Narodowy Model Gry (zwany w Regulaminie również NMG) – podręcznik PZPN zawierający zbiór 

wytycznych i informacji dla trenerów piłki nożnej; teoretyczna konstrukcja, która ma za zadanie 

zdefiniowanie i odtworzenie całego układu zależności między zawodnikami określając całokształt 

działań indywidualnych, grupowych i zespołowych we wszystkich fazach gry. NMG to logiczna 

koncepcja budowania organizacji gry zespołu, biorąca pod uwagę jego najmniejsze detale we 

wszystkich aspektach gry, jak też profile zawodników oraz niezbędną w dobrej komunikacji unifikację 

nazewnictwa w wybranych obszarach. NMG ma stanowić inspirację do tworzenia własnych, bardziej 

uszczegółowionych rozwiązań uwzględniających ciągłe zmiany rozwojowe jakim podlega piłka nożna, 

jak też szeroko rozumianą specyfikę danego środowiska. Z NMG można zapoznać się pod adresem 

(linkiem) https://www.laczynaspilka.pl/NARODOWY_MODEL_GRY_PZPN.pdf;  

12) Program Szkolenia AMO (Akademii Młodych Orłów) – dokument zawierający kompletny program 

szkoleniowy dla kategorii wiekowych skrzat, żak, orlik i młodzik publikowany przez PZPN, którego treść 

stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu;  

13) Wizyta Kontrolna - czynności sprawdzające mające na celu weryfikację przestrzegania przez 

Certyfikowaną Szkółkę Piłkarską/Oddział Szkółki Piłkarskiej zasad i kryteriów określonych w 

Regulaminie, jakości szkolenia Zawodników oraz poziomu organizacyjnego Szkółki Piłkarskiej/Oddziału 

Szkółki Piłkarskiej, realizowane przez PZPN przy pomocy RSdsRPA, Osób Monitorujących oraz Trenerów 

Monitorujących. W ramach Programu Certyfikacji wyróżnia się cztery rodzaje Wizyt Kontrolnych:  

https://www.laczynaspilka.pl/NARODOWY_MODEL_GRY_PZPN.pdf


a. Wizyta Wstępna – zapowiedziana kontrola w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej, 

przeprowadzana przez RSdsRPA, mająca na celu sprawdzenie poprawności danych 

zadeklarowanych przez Administratora Głównego przy rejestracji Szkółki Piłkarskiej w Systemie 

Extranet oraz w formularzu zgłoszeniowym Szkółki Piłkarskiej;  

b. Wizyta Zwyczajna – zapowiedziana kontrola w Certyfikowanej Szkółce Piłkarskiej/Oddziale 

Szkółki Piłkarskiej, przeprowadzana przez RSdsRPA lub Osobę Monitorującą, która może odbyć 

się w każdym momencie w okresie obowiązywania Certyfikatu, której zadaniem jest 

sprawdzenie czy Kryteria Certyfikacji są realizowane przez Szkółkę Piłkarską/Oddział Szkółki 

Piłkarskiej w zakresie wymogów formalnych takich jak: dokumentacja ze szczególnym 

uwzględnieniem umów, rejestracja Zawodników, weryfikacja bazy treningowej pod kątem 

Infrastruktury oraz wyposażenia w sprzęt sportowy oraz inne czynności sprawdzające 

wynikające z Regulaminu. Wizyt Zwyczajnych może być więcej niż jedna w ciągu jednego 

Sezonu obowiązywania Certyfikatu, a zakres kontroli może zależeć od doraźnych potrzeb 

określonych przez PZPN;  

c. Audyt Roczny – zapowiedziana kontrola w Certyfikowanej Szkółce Piłkarskiej/Oddziale 

Szkółki Piłkarskiej, przeprowadzana raz w roku przez PZPN, której zadaniem jest sprawdzenie 

czy wszystkie Kryteria Certyfikacji wymagane przez Regulamin są realizowane zgodnie z 

Regulaminem;  

d. Wizyta Monitorująca – niezapowiedziana Wizyta Kontrolna w Certyfikowanej Szkółce 

Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej przeprowadzana przez Regionalnego Specjalistę ds. 

Rozwoju Piłki Amatorskiej, Osobę Monitorującą lub Trenera Monitorującego, w trakcie której 

PZPN weryfikuje między innymi kompletność realizowania autorskich programów 

szkoleniowych Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej, realizowanie wytycznych 

Narodowego Modelu Gry, jakość pracy Trenerów, wykorzystanie infrastruktury sportowej oraz 

sprzętu treningowego zgodnie z Kryteriami Certyfikacji oraz inne elementy w zakresie 

organizacji szkolenia wynikające z Regulaminu;  

 

14) Portal Łączy Nas Piłka – platforma internetowa składająca się ze stron, podstron i innych narzędzi 

internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością PZPN, dostępna 

pod adresem www.laczynaspilka.pl;  

15) Użytkownik - każda osoba, w tym także osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która w 

jakikolwiek sposób korzysta z Portalu Łączy Nas Piłka, Serwisów lub Usług dostępnych w Portalu Łączy 

Nas Piłka, a także – po uprzedniej rejestracji – z Systemów i ich Usług Systemowych (na warunkach i 

zasadach określonych szczegółowo w Regulaminie Łączy Nas Piłka lub regulaminach dotyczących 

poszczególnych Systemów i ich Usług Systemowych, zgodnie z uprawnieniami odrębnie i indywidualnie 

przyznanymi danemu Użytkownikowi przez PZPN). Korzystanie z Portalu Łączy Nas Piłka jest możliwe 

bez dokonywania rejestracji (jako Użytkownik niezarejestrowany) albo po dokonaniu rejestracji 

poprzez założenie profilu na Portalu Łączy Nas Piłka (jako Użytkownik zarejestrowany). Sprawy 

dotyczące Użytkowników nieuregulowane w Regulaminie określone są w Regulaminie Portalu Łączy 

Nas Piłka dostępnym pod adresem (linkiem): 

https://media.laczynaspilka.pl/files/pzphp/NGM7MDA_/38dd3a25a383b9e32cc78ccb973e6 3f1.pdf; 

16) Profil Użytkownika Łączy Nas Piłka - zbiór informacji, danych i innych elementów prezentujących i 

opisujących Użytkownika zarejestrowanego, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez 

Użytkownika do Portalu Łączy Nas Piłka, udostępnianych i prezentowanych w Portalu Łączy Nas Piłka. 

Profil Użytkownika Łączy nas Piłka umożliwia również uzyskanie dostępu do i korzystania z Systemów 

oraz dostępnych w ramach nich Usług Systemowych – na warunkach i zasadach określonych 

szczegółowo w regulaminach dotyczących poszczególnych Systemów i ich Usług Systemowych, zgodnie 

http://www.laczynaspilka.pl/


z uprawnieniami odrębnie i indywidualnie przyznanymi danemu zarejestrowanemu Użytkownikowi 

przez PZPN, w szczególności do Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską oraz usług związanych z 

Programem Certyfikacji. W ramach Programu Certyfikacji poza Profilem Administratora wyróżnia się:  

a. Profil Zawodnika – zdefiniowana przez Użytkownika funkcjonalność konta Użytkownika na 

Portalu Łączy Nas Piłka, która umożliwia w szczególności zarejestrowanie Użytkownika jako 

Zawodnika w Systemie Extranet, składanie wniosków o potwierdzenie przynależności 

Zawodnika w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej oraz innych funkcji definiowanych 

przez PZPN dla Systemu Extranet i dedykowanych Zawodnikom;  

b. Profil Powiązany – to profil Użytkownika przeznaczony dla Zawodników poniżej 18 roku 

życia, którzy mogą działać w zakresie dokonywania rejestracji w Portalu Łączy Nas Piłka oraz 

Systemie Extranet jedynie poprzez przedstawiciela ustawowego. Profil Powiązany może 

założyć przedstawiciel ustawowy Zawodnika nieletniego, który posiadana własne konto 

Użytkownika w Portalu Łączy Nas Piłka;  

c. Profil Trenera – zdefiniowana przez Użytkownika funkcjonalność konta Użytkownika na 

Portalu Łączy Nas Piłka, która umożliwia w szczególności zarejestrowanie Użytkownika jako 

Trenera w Systemie Extranet (PZPN24) oraz korzystanie z funkcjonalności tej Usługi 

Systemowej, w szczególności umożliwiającej zarządzanie powiązaniem Użytkownika będącego 

Trenerem ze Szkółką Piłkarską/Oddziałem Szkółki Piłkarskiej w ramach Programu Certyfikacji;  

 

17) Usługi Systemowe - usługi świadczone drogą elektroniczną przez PZPN na rzecz zarejestrowanych 

Użytkowników dostępne w ramach Systemów, w tym poszczególne funkcjonalności Systemu 

Zarządzania Szkółką Piłkarska i Systemu Extranet, na warunkach i zasadach określonych szczegółowo 

w regulaminach dotyczących poszczególnych Systemów i ich Usług Systemowych, zgodnie z 

uprawnieniami odrębnie i indywidualnie przyznanymi danemu Użytkownikowi przez PZPN;  

18) Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wiadomości sms i mms, materiały video, materiały 

multimedialne i inne materiały, w tym w szczególności materiały stanowiące utwór w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 

r., poz. 1231, z późn. zm.)  

19) Zawodnik – osoba uprawiająca piłkę nożną w kategoriach wiekowych od U5 do U13, posiadająca 

konto Użytkownika na Portalu Łączy Nas Piłka, zarejestrowana w Systemie Extranet jako Zawodnik i 

posiadająca profil Zawodnika;  

20) Unifikacja PZPN (unifikacja organizacji współzawodnictwa i szkolenia dzieci i młodzież w piłce 

nożnej) – dokument wydany przez PZPN, zawierający wytyczne dotyczące między innymi jednolitych 

zasad szkolenia, przepisów gry, organizowania rozgrywek, wymagań dotyczących sprzętu sportowego, 

warunków infrastrukturalnych itp. uwzględniających wiek i rozwój Zawodnika, dostępny pod adresem 

(linkiem): https://www.pzpn.pl/szkolenie/organizacjaszkolenia; 

21) Drużyna – to grupa Zawodników potwierdzonych w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej, 

w określonej kategorii wiekowej zgodnie z Unifikacją PZPN, która nie może być mniejsza niż 10 osób, 

prowadzona przez minimum jednego Trenera Licencjonowanego (I Trener) i która spełnia następujące 

warunki:  

a. w drużynie w kategorii G2 (Skrzaty – U6) mogą grać zawodnicy z kategorii U5 i U6 (w 

zespołach chłopięcych mogą występować dziewczynki w kategorii wiekowej zgodnej z 

przepisami gry w piłkę nożną);  



b. w drużynie w kategorii G1 (Skrzaty – U7) mogą grać zawodnicy z kategorii U6 i U7 (w 

zespołach chłopięcych mogą występować dziewczynki w kategorii wiekowej zgodnej z 

przepisami gry w piłkę nożną);  

c. w drużynie w kategorii F2 (Żaki – U8) mogą grać zawodnicy z kategorii U7 i U8 ( zespołach 

chłopięcych mogą występować dziewczynki w kategorii wiekowej zgodnej z przepisami gry w 

piłkę nożną);  

d. w drużynie w kategorii F1 (Żaki – U9) mogą grać zawodnicy z kategorii U8 i U9 (w zespołach 

chłopięcych mogą występować dziewczynki w kategorii wiekowej zgodnej z przepisami gry w 

piłkę nożną);  

e. w drużynie w kategorii E2 (Orlik – U10) mogą grać zawodnicy z kategorii U9 i U10 (w 

zespołach chłopięcych mogą występować dziewczynki w kategorii wiekowej zgodnej z 

przepisami gry w piłkę nożną);  

f. w drużynie w kategorii E1 (Orlik – U11) mogą grać zawodnicy z kategorii U10 i U11 (w 

zespołach chłopięcych mogą występować dziewczynki w kategorii wiekowej zgodnej z 

przepisami gry w piłkę nożną);  

g. w drużynie w kategorii D2 (Młodzik – U12) mogą grać zawodnicy z kategorii U11 i U12 (w 

zespołach chłopięcych mogą występować dziewczynki w kategorii wiekowej zgodnej z 

przepisami gry w piłkę nożną); h. w drużynie w kategorii D1 (Młodzik – U13) mogą grać 

zawodnicy z kategorii U12 i U13 (w zespołach chłopięcych mogą występować dziewczynki w 

kategorii wiekowej zgodnej z przepisami gry w piłkę nożną);  

 

22) Potwierdzenie Zawodnika – oznacza oświadczenie opiekuna prawnego Zawodnika oraz 

Administratora Szkółki Piłkarskiej, potwierdzające, iż Zawodnik w ramach Programu Certyfikacji 

uczestniczy w zajęciach treningowych w Drużynie na podstawie zobowiązania cywilnoprawnego 

zawartego pomiędzy Szkółką Piłkarską oraz opiekunami prawnymi Zawodnika, którego PZPN nie jest 

stroną. Potwierdzenie Zawodnika w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej nie jest 

potwierdzeniem przynależności klubowej w rozumieniu przepisów i regulaminów PZPN określającej 

status zawodnika w klubie piłkarskim;  

23) Partycypacja – wskaźnik stopnia zaangażowania społeczeństwa w uprawianie piłki nożnej, który 

mierzy liczbę Zawodników zarejestrowanych w Systemie Extranet czynnie uprawiających piłkę nożną 

zgodnie z wytycznymi UEFA (udział w minimum 1 meczu w Oficjalnych Rozgrywkach Krajowych lub w 

10 innych aktywnościach piłkarskich w roku, odnotowanych w Systemach PZPN);  

24) Certyfikat Bezpieczeństwa Extranet – nadawany przez PZPN certyfikat umożliwiający bezpieczne 

logowania Użytkownika do Systemu Extranet zgodnie z przyznanymi przez PZPN uprawnieniami 

dostępu do funkcjonalności Usług Systemowych w ramach Systemu Extranet;  

25) System Zarządzania Szkółką Piłkarską – Usługa Systemowa PZPN udostępniona Użytkownikom w 

ramach Programu Certyfikacji dedykowana dla Administratorów Szkółki Piłkarskiej, służąca do 

zarządzania pracą Szkółki Piłkarskiej, budowania jej struktur organizacyjnych, potwierdzania 

Zawodników w Szkółce Piłkarskiej/Oddziałach Szkółek Piłkarskich, potwierdzania współpracy z 

trenerami, itp.; 

26) Oficjalne Rozgrywki Krajowe - zdefiniowana na potrzeby Programu Certyfikacji zbiorcza nazwa 

rozgrywek organizowanych przez PZPN lub Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej (zwane dalej WZPN), 

prowadzonych w Systemie Extranet; 

27) Sezon – okres roku kalendarzowego, tj. od 01 stycznia danego roku kalendarzowego do 31 grudnia 

danego roku kalendarzowego; przy czym drugi Sezon w ramach I Cyklu Programu Certyfikacji 



(rozpoczętego 01 lipca 2019 roku) – tj. Sezon rozpoczęty w dniu 01 lipca 2020 roku, który zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu obowiązującymi do 15.02.2021 roku miał trwać do 30 czerwca 2021 

roku, po zmianach wprowadzonych do Regulaminu 15.02.2021 roku zostaje przedłużony i trwa do 31 

grudnia 2021 roku, w związku z czym aktualne Certyfikaty PZPN przyznane Szkółkom Piłkarskim w 

ramach I Cyklu Programu Certyfikacji przed 15 lutego 2021 roku i obowiązujące w tej dacie – na okres 

do 30 czerwca 2021 roku, zachowują ważność i zostają automatycznie przedłużone (prolongowane) na 

okres do 31 grudnia 2021 roku (stosuje się do nich każdorazowo aktualnie obowiązujące 

postanowienia Regulaminu); 

28) Certyfikat PZPN – Zaświadczenie wydawane przez PZPN, potwierdzające spełnienie przez Szkółkę 

Piłkarską/Oddział Szkółki Piłkarskiej kryteriów Programu Certyfikacji na określonym poziomie zgodnie 

z treścią Regulaminu (na właściwy poziom); 

29) Sezon Piłkarski – okres od 01 lipca danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku 

kalendarzowego, w którym odbywają się rozgrywki piłkarskie, w tym Oficjalne Rozgrywki Krajowe.  

  

§4 

[Kryteria przyznawania Certyfikatów PZPN Szkółkom Piłkarskim] 

1. Certyfikat PZPN może otrzymać Szkółka Piłkarska lub Oddział Szkółki Piłkarskiej, na okres nie dłuższy 

niż dwa Sezony (obejmujące lata kalendarzowe, z zastrzeżeniem postanowień § 3 pkt 27 Regulaminu).  

2. Szkółka Piłkarska/Odział Szkółki Piłkarskiej może otrzymać Certyfikat tylko wtedy, gdy samodzielnie 

spełnia wszystkie kryteria przyznania Certyfikatu PZPN na właściwy poziom.  

3. W Programie Certyfikacji przyznawane są Certyfikaty na 3 poziomach: Brązowym, Srebrnym i Złotym.  

4. Po złożeniu przez Szkółkę/Oddział Szkółki Piłkarskiej formularza zgłoszeniowego o przyznanie 

Certyfikatu na wybranym poziomie, nie ma możliwości zmiany treści formularza i zmiany wniosku na 

inny poziom Certyfikatu PZPN. Aby zmienić poziom Certyfikatu PZPN, na który aplikuje Szkółka 

Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej, konieczne jest wycofanie wcześniej złożonego formularza 

zgłoszeniowego i ponowne złożenie skorygowanego formularza zgłoszeniowego w terminie 

przewidzianym w Regulaminie do składania wniosków. Procedury te szczegółowo opisano w § 6 

Regulaminu.  

5. Kryteria przyznawania Certyfikatów PZPN na odpowiednim poziomie zostały szczegółowo opisane w 

załączniku numer 2 do Regulaminu.  

  

§5 

[Rejestracja Szkółki Piłkarskiej w Systemie Extranet] 

1. Proces nadawania Certyfikatu odbywa się w całości w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską, do 

którego dostęp ma wyłącznie Administrator Główny. 

Część I – Konto Administratora Szkółki Piłkarskiej  

2. Każdy Administrator Szkółki Piłkarskiej musi posiadać aktywne konto Użytkownika na Portalu Łączy 

Nas Piłka. 



3. W celu uzyskania dostępu do Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską w roli Administratora Szkółki 

Piłkarskiej, każdy Użytkownik Portalu Łączy Nas Piłka musi wybrać funkcję profilu „Zostań 

Administratorem Szkółki Piłkarskiej” i zarejestrować się zgodnie z instrukcją postępowania stanowiącą 

załącznik numer 3 do Regulaminu lub do pobrania na stronie internetowej www.laczynaspilka.pl. 

Administrator Szkółki Piłkarskiej w trakcie rejestracji zobowiązuje się do podania następujących danych 

osobowych:  

a. Imię i nazwisko (dane skopiowane z Konta użytkownika Portalu Łączy Nas Piłka);  

b. E-mail (dane skopiowane z Konta użytkownika Portalu Łączy Nas Piłka);  

c. PESEL albo numer paszportu dla osób nie posiadających obywatelstwo polskie;  

d. Obywatelstwo;  

e. Miejsce urodzenia;  

f. Płeć;  

g. Data urodzenia;  

h. Numer telefonu (sugerowane jest podanie wyłącznie numeru służbowego).  

 

4. Użytkownik w celu zakończenia procesu tworzenie profilu Administratora Szkółki Piekarskiej musi 

zaakceptować Regulamin. Brak akceptacji Regulaminu jest tożsamy z rezygnacją Administratora Szkółki 

z dalszego korzystania z Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską oraz rezygnacją z uczestnictwa w 

Programie Certyfikacji. Konto Użytkownika na Portalu Łączy Nas Piłka pozostanie aktywne i podlega 

pod Regulamin Portalu Łączy Nas Piłka (www.laczynaspilka.pl).  

5. Każda Szkółka Piłkarska, która posiada już własne konto w Systemie Extranet w celu przystąpienia 

do Programu Certyfikacji musi upewnić się, że Administrator Główny Szkółki Piłkarskiej posiada 

stosowny Certyfikat Bezpieczeństwa Extranet nadawany przez PZPN na wniosek klubu. W tym celu 

Użytkownik powinien zwrócić się do klubu piłkarskiego, który jest uprawniony do wystąpienia z 

wnioskiem do PZPN o nadawanie Certyfikatów Bezpieczeństwa Extranet dla autoryzowanych 

pracowników i współpracowników Klubu.  

  

Część II – Rejestracja podmiotu  

6. Do Programu Certyfikacji może aplikować wyłącznie Oddział Szkółki Piłkarskiej, którego Szkółka 

Piłkarska ma Administratora Głównego i posiada zarejestrowane konto w Systemie Extranet. 

7. Administrator Główny Szkółki Piłkarskiej, która jest klubem piłkarskim, aby uzyskać dostęp do 

Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską, musi przy pierwszym logowaniu do Systemu utworzyć pierwszy 

Oddział Szkółki Piłkarskiej. W tym celu niezbędne jest podanie w Systemie Zarządzania Szkółką 

Piłkarską następujących danych: Nazwa Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej, kod pocztowy, 

miejscowość oraz adres Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej, przez który należy rozumieć 

adres korespondencyjny, gdzie urzęduje Administrator Szkółki Piłkarskiej albo Administrator Oddziału 

Szkółki Piłkarskiej. Podany adres korespondencyjny zdefiniuje również obszar działania Szkółki 

Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej zgodnie z jej definicją określoną w § 3 pkt 2) Regulaminu  

8. Szkółkę Piłkarską, która nie posiada konta w Systemie Extranet, w Systemie Zarządzania Szkółką 

Piłkarską zarejestrować może tylko i wyłącznie Administrator Główny. W celu zarejestrowania Szkółki 

Piłkarskiej Administrator Główny musi:  
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a. Być uprawniony do reprezentowania Szkółki Piłkarskiej (jeżeli nie jest właścicielem lub 

uprawnionym do działania członkiem zarządu Szkółki Piłkarskiej, musi posiadać stosowne 

pełnomocnictwo podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji Szkółki Piłkarskiej);  

b. Podać następujące dane Szkółki Piłkarskiej:  

 

1) REGON;  

2) Nazwę szkółki piłkarskiej (nazwa szkółki nie musi być tożsama z nazwą podmiotu, na 

który zarejestrowana jest Szkółka Piłkarska);  

 

c. Złożyć oświadczenie w imieniu Szkółki Piłkarskiej:  

1) Czy Szkółka Piłkarska jest członkiem PZPN;  

2) Czy Szkółka Piłkarska uczestniczy w Oficjalnych Rozgrywkach Krajowych;  

3) Wskazać w których Oficjalnych Rozgrywkach Krajowych uczestniczą Drużyny;  

 

d. Pobrać, wydrukować i podpisać formularz rejestracyjny dodawania nowego podmiotu;  

e. Scan lub zdjęcie podpisanego formularza należy wgrać do Systemu Zarządzania Szkółką 

Piłkarską i zakończyć proces zgłoszenia nowego podmiotu natomiast oryginał dokumentów 

zachować na potrzeby Wizyty Kontrolnej Regionalnego Specjalisty ds. Rozwoju Piłki 

Amatorskiej;  

f. Jeżeli Administrator Główny uprawniony jest do rejestracji Szkółki Piłkarskiej w Systemie 

Zarządzania Szkółką Piłkarską na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, musi podpisany 

scan lub zdjęcie dokumentu załączyć w procesie rejestracji zgodnie z instrukcją postępowania 

stanowiącą załącznik numer 3 do Regulaminu lub do pobrania na stronie internetowej 

www.laczynaspilka.pl;  

g. Od momentu wysłania podpisanego formularza rejestracji nowego podmiotu w Systemie 

Zarządzania Szkółką Piłkarską, Administrator Główny Szkółki Piłkarskiej ma 7 dni roboczych na 

złożenie wniosku o Certyfikację Szkółki Piłkarskiej albo przynajmniej jednego Oddziału Szkółki 

Piłkarskiej. Jeżeli w terminie 7 dni roboczych od momentu wysłania formularza rejestracyjnego 

dodawania nowego podmiotu do PZPN Administrator Szkółki nie złoży wniosku o Certyfikację 

Szkółki Piłkarskiej albo przynajmniej jednego Oddziału Szkółki Piłkarskiej, konto Szkółki 

Piłkarskiej w Systemie Extranet zostanie automatycznie usunięte. W celu ponownego 

utworzenia Konta Szkółki Piłkarskiej w Systemie Extranet należy powtórzyć proces Rejestracji 

Szkółki Piłkarskiej nie będącej klubem piłkarskim opisanym w niniejszym punkcie Regulaminu;  

h. W terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia najwcześniej złożonego formularza 

zgłoszeniowego, z Administratorem Głównym Szkółki Piłkarskiej skontaktuje się RSdsRPA w 

celu weryfikacji autentyczności informacji podanych w formularzu rejestracyjnym dodawania 

nowego podmiotu;  

i. W ramach kontroli RSdsRPA ustali czy Administrator Główny Szkółki Piłkarskiej uprawniony 

jest do reprezentowania podmiotu, na który rejestrowana jest Szkółka Piłkarska. W tym celu 

sprawdzana będzie tożsamość Administratora, pełnomocnictwo jeżeli jest wymagane od 

Administratora oraz prawdziwość danych zawartych w formularzu w porównaniu z danymi 

zawartymi w rejestrach publicznych (KRS, CEIDG, GUS i inne) oraz PZPN (System Extranet);  

j. W przypadku potwierdzenia pozytywnej weryfikacji tożsamości Administratora Szkółki, jego 

uprawnień do reprezentowania podmiotu, który prowadzi Szkółkę Piłkarską oraz danych 

zawartych w formularzu rejestracyjnym dodawania nowego podmiotu do PZPN, przez 

RSdsRPA, Szkółka Piłkarska zostaje zarejestrowana w Systemie Ekstranet.  
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Część III – Struktura Organizacyjna Szkółki Piłkarskiej  

9. Każda Szkółka Piłkarska jest Oddziałem Szkółki Piłkarskiej i może posiadać więcej Oddziałów Szkółki 

Piłkarskiej, a liczba Oddziałów Szkółki Piłkarskiej nie podlega ograniczeniom i zależy od stopnia 

zorganizowania Szkółki Piłkarskiej.  

10. Tylko Administrator Główny jest uprawniony do dodawania i usuwania Oddziałów Szkółki 

Piłkarskiej w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską.  

11. Do zarządzania Szkółką Piłkarską i każdym Oddziałem Szkółki Piłkarskiej uprawniony jest 

Administrator Główny. Wybranymi Oddziałami może zarządzać również Administrator Oddziału. 

12. Uprawnienia Administratora Oddziału nadawać może w ramach swych uprawnień wyłącznie 

Administrator Główny. Użytkownik może mieć nadane uprawnienia Administratora Oddziału w jednym 

lub więcej Oddziałach Szkółki Piłkarskiej.  

13. Szczególnym przypadkiem Oddziału Szkółki Piłkarskiej jest Oddział Franczyzowy. 

14. Franczyzobiorcą może być wyłącznie podmiot, który jest zarejestrowany w Systemie Extranet, 

spełnia definicję Szkółki Piłkarskiej i jest Użytkownikiem Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską.  

15. Oddział Szkółki Piłkarskiej, który jest franczyzobiorcą nie musi mieć nadanego Certyfikatu PZPN w 

momencie przypisywania Oddziału Szkółki Piłkarskiej do Szkółki Piłkarskiej Franczyzodawcy, jednak 

musi spełniać warunki przystąpienia do Programu Certyfikacji.  

16. Wniosek o przypisanie Oddziału Szkółki Piłkarskiej franczyzobiorcy do Szkółki Piłkarskiej 

franczyzodawcy składa w Systemie Zarządzania Szkółka Piłkarską Administrator Główny Oddziału 

Szkółki Piłkarskiej franczyzobiorcy.  

17. Administrator Główny franczyzodawcy musi zaakceptować wniosek franczyzobiorcy w Systemie 

Zarządzania Szkółką Piłkarską.  

18. Z chwilą potwierdzenia w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską istnienia zobowiązania 

franczyzowego przez Administratorów obu Szkółek Piłkarskich (franczyzobiorcy i franczyzodawcy): 

a. Administrator Główny Szkółki Piłkarskiej franczyzodawcy otrzymuje uprawnienia 

Administratora Oddziału Szkółki Piłkarskiej franczyzobiorcy;  

b. Administrator Główny Oddziału Szkółki franczyzobiorcy pozostaje w swojej funkcji 

Administratora Głównego.  

 

19. Franczyzodawca i franczyzobiorca mogą w każdej chwili bez podawania przyczyn odłączyć Oddział 

Franczyzowy od Szkółki Piłkarskiej franczyzodawcy, co spowoduje przywrócenie stanu uprawnień 

Administratorów obu Szkółek Piłkarskich do stanu przed dokonaniem czynności przyłączenia Oddziału 

Franczyzowego.  

  

§6 

[Formularz Zgłoszeniowy] 

 1. Wypełnić i złożyć formularz zgłoszeniowy o nadanie Certyfikatu PZPN możne Szkółka 

Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej wyłącznie za pośrednictwem Systemu Zarządzania Szkółką 

Piłkarską. 



2. Administrator Główny lub Administrator Oddziału uprawniony do zarządzania Oddziałem Szkółki 

Piłkarskiej, może rozpocząć proces ubiegania się przez Szkółkę Piłkarską/Oddział Szkółki Piłkarskiej o 

nadanie Certyfikatu PZPN.  

3. Termin i czas składania wniosków o nadanie Certyfikatu PZPN w każdym roku kalendarzowym określi 

PZPN, publikując informację na ten temat, nie później niż 21 dni przed dniem rozpoczęcia zbierania 

wniosków. Publikacja informacji na temat terminu składania wniosków zostanie upubliczniona za 

pośrednictwem mailingu do Administratorów Szkółek Piłkarskich, Informacji w Systemie Zarządzania 

Szkółką Piłkarska oraz na stronie www.laczynaspilka.pl/certyfikacja.  

4. W celu rozpoczęcia procesu nadawania Certyfikatu PZPN, Administrator Szkółki Piłkarskiej musi w 

Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską, użyć funkcji „Nowy Wniosek” i wybrać z listy oddziałów, 

którymi zarządza, Szkółkę Piłkarską lub Oddział Szkółki Piłkarskiej, który zamierza ubiegać się o nadanie 

Certyfikatu PZPN.  

5. Po wybraniu właściwej jednostki organizacyjnej Szkółki Piłkarskiej, Administrator Szkółki Piłkarskiej 

musi ukończyć Etap 1 wypełniania Formularza Zgłoszeniowego:  

a. Złożyć deklarację na temat liczby Drużyn w kategoriach wiekowych D, E, F, G (zgodnie z 

kategoriami wiekowymi według Unifikacji PZPN), nie mniejszej niż wymaga tego poziom 

Certyfikatu;  

b. Wskazać liczbę wszystkich Zawodników w każdej kategorii wiekowej, w której zaznaczył, iż 

posiada co najmniej 1 Drużynę, z zastrzeżeniem zasady, iż każda Drużyna zgodnie z 

Regulaminem musi składać się z minimum 10 zawodników;  

c. Wskazać Trenerów współpracujących ze Szkółką Piłkarską/Oddziałem Szkółki Piłkarskiej, 

którzy mają ważną licencję trenerską i konto w Systemie Extranet (PZPN24). W tym celu 

Administrator Szkółki Piłkarskiej musi posiadać informacje na temat numeru PESEL lub numeru 

licencji Trenera lub Trenerów, których chce wskazać. Administrator Szkółki Piłkarskiej może 

również podać dane osób, które nie posiadają licencji trenerskich i zaprosić ich do utworzenia 

profilu Trenerskiego w Systemie Extranet (PZPN24) jednak ich zaproszenie nie wpłynie na 

walidację kryteriów Programu Certyfikacji przy nadawaniu Certyfikatu PZPN;  

d. Oświadczyć, że Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej posiada dokument (stosowną 

umowę lub akt własności) uprawniający do korzystania z boiska piłkarskiego przez cały okres 

obowiązywania Certyfikatu PZPN;  

e. Wskazać obiekty piłkarskie i boiska, na których Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej 

trenuje, zgodne z wymaganiami Kryteriów Programu Certyfikacji; 

f. Oświadczyć, czy Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej zobowiązuje się do realizowania 

Programu Szkolenia AMO czy autorskiego programu szkoleniowego;  

g. Oświadczyć, że Szkółka Piłkarska zobowiązuje się do prowadzenia strony internetowej 

Certyfikowanej Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej na Portalu Łączy Nas Piłka;  

h. Oświadczyć, że Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej posiada własny, wymagany w 

Regulaminie, sprzęt treningowy.  

 

6. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte w ust. 5 powyżej, Administrator Szkółki Piłkarskiej 

otrzyma podsumowanie 1 Etapu wypełniania Formularza Zgłoszeniowego. Jeżeli wszystkie odpowiedzi 

są zgodne z Kryteriami Programu Certyfikacji, Administrator może dokonać wyboru: albo złożyć 

wniosek o nadanie Szkółce Piłkarskiej/Oddziałowi Szkółki Piłkarskiej Certyfikatu PZPN z gwiazdką 

Brązową, albo kontynuować proces wypełniania Formularza Zgłoszeniowego na Certyfikat PZPN z 

gwiazdką Srebrną albo Złotą (Etap 2).  

http://www.laczynaspilka.pl/certyfikacja


7. Administrator Szkółki Piłkarskiej w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej który aplikuje o 

nadanie Certyfikatu PZPN na poziomie Srebrnym w Etapie 2 musi:  

a. Zobowiązać się do przeprowadzenia testów motorycznych wszystkich Zawodników w 

Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej na podstawie ćwiczeń przygotowanych przez 

PZPN (stanowiących część Programu Szkolenia AMO) co najmniej raz na semestr;  

b. Zobowiązać się do posiadania przez cały okres obowiązywania Certyfikatu PZPN ważnego 

badania lekarskiego każdego Zawodnika potwierdzonego w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale 

Szkółki Piłkarskiej (również Zawodników nie uprawnionych do uczestnictwa w Oficjalnych 

Rozgrywkach Krajowych w danym Sezonie Piłkarskim) wykonanego na podstawie bilansu 

zdrowia przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 27 lutego 2019;  

c. Oświadczyć, iż obiekty piłkarskie, na których trenują Drużyny posiadają zaplecze sanitarne i 

szatnie; d. Oświadczyć, że Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej posiada własną stronę 

internetową, na której zobowiązuje się eksponować informacje o nadanym Certyfikacie PZPN;  

e. Zobowiązać się do zorganizowania turnieju (zgodnie z Kryteriami Programu Certyfikacji dla 

poziomu Srebrnego albo Złotego w zależności od wybranego poziomu Certyfikatu PZPN; 

 f. Zobowiązać się do zapewnienia odpowiedniej liczby Trenerów z odpowiednimi licencjami 

dla każdej Drużyny zgodnie z Kryteriami Programu Certyfikacji dla poziomu Srebrnego albo 

Złotego w zależności od wybranego poziomu Certyfikatu PZPN.  

 

8. Administrator Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej, która aplikuje o nadanie Certyfikatu 

PZPN na poziomie Złotym w Etapie 2 musi:  

a. Zobowiązać się do przeprowadzenia testów motorycznych wszystkich Zawodników w 

Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej na podstawie ćwiczeń przygotowanych przez 

PZPN (stanowiących część Programu Szkolenia AMO) co najmniej raz na semestr;  

b. Zobowiązać się do posiadania przez cały okres obowiązywania Certyfikatu PZPN ważnego 

badania lekarskiego każdego Zawodnika w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej 

(również Zawodników nie uprawnionych do uczestnictwa w Oficjalnych Rozgrywkach 

Krajowych w danym Sezonie Piłkarskim) wykonanego na podstawie bilansu zdrowia przez 

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 

27 lutego 2019;  

c. Oświadczyć, iż obiekty piłkarskie, na których trenują Drużyny posiadają zaplecze sanitarne i 

szatnie;  

d. Oświadczyć, że Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej posiada własną stronę 

internetową, na której zobowiązuje się eksponować informacje o nadanym Certyfikacie PZPN; 

e. Zobowiązać się do zorganizowania turnieju (zgodnie z Kryteriami Programu Certyfikacji dla 

poziomu Srebrnego);  

f. Zobowiązać się do zapewnienia odpowiedniej liczby Trenerów z odpowiednimi licencjami dla 

każdej Drużyny zgodnie z Kryteriami Programu Certyfikacji dla poziomu Srebrnego Certyfikatu 

PZPN.  

g. Zobowiązać się do zapewnienia wszystkim Zawodnikom w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale 

Szkółki Piłkarskiej jednakowych strojów treningowych;  

h. Zobowiązać się do posiadania umowy o współpracy z fizjoterapeutą przez cały okres 

obowiązywania Certyfikatu PZPN;  

i. Zobowiązać się do posiadania umowy o współpracy z lekarzem medycyny sportowej przez 

cały okres obowiązywania Certyfikatu PZPN;  



j. Zobowiązać się do posiadania magazynu na sprzęt sportowy na obiektach piłkarskich na 

których trenuje Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej;  

k. Zobowiązać się do współpracy lub zatrudnienia osoby dedykowanej do zarządzania Szkółką 

Piłkarską/Oddziałem Szkółki Piłkarskiej;  

l. Zobowiązać się do posiadania dokumentów potwierdzających formę prawną Szkółki 

Piłkarskiej;  

m. Zobowiązać się do legitymowania ważnymi zaświadczeniami o niezaleganiu z podatkami i 

składkami ZUS przez Szkółkę Piłkarską, na każde wezwanie PZPN.  

 

9. Jeżeli wszystkie odpowiedzi na pytania z Etapu 2 na wybrany poziom Certyfikatu PZPN są zgodne z 

wymaganymi Kryteriami Programu Certyfikacji, Administrator Szkółki Piłkarskiej może złożyć wniosek 

o nadanie Certyfikatu PZPN. Jeżeli przynajmniej jedna odpowiedź z Etapu 2 jest niezgodna z 

wymaganiami Kryteriów Programu Certyfikacji, Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej nie może 

aplikować na wybrany poziom Certyfikacji PZPN. 

10. Wysłanie formularza zgłoszeniowego o nadanie Certyfikatu PZPN rozpoczyna proces nadawania 

Certyfikatu na wybranym poziomie dla Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej. 

11. Do momentu przyjęcia i akceptacji formularza zgłoszeniowego przez PZPN, Administrator Szkółki 

Piłkarskiej może samodzielnie wycofać formularz zgłoszeniowy. Dopuszczalne jest również w tym 

przypadku ponowne złożenie formularza zgłoszeniowego, w tym również na inny poziom Certyfikatu 

PZPN.  

12. Po przyjęciu i akceptacji formularza zgłoszeniowego z wnioskiem o nadanie Certyfikatu PZPN, 

anulować wniosek może tylko PZPN, na wniosek Administratora Szkółki Piłkarskiej, który wniosek 

złożył.  

  

§7 

[Certyfikat PZPN] 

Część I – Nadawanie Certyfikatu PZPN  

1. PZPN w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia formularza zgłoszeniowego zapoznaje się z 

treścią nadesłanego dokumentu i odrzuca lub zatwierdza wniosek Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki 

Piłkarskiej do dalszych etapów procesu nadawania Certyfikatu PZPN.  

2. Powyższy termin dla Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej nie ulega zmianie w przypadku 

Szkółki Piłkarskiej, która nie posiada konta w Systemie Extranet, i która równocześnie z formularzem 

zgłoszeniowym złożyła wniosek o zarejestrowanie nowego podmiotu w Systemie Extranet. Odrzucenie 

wniosku o rejestrację Szkółki Piłkarskiej w Systemie Extranet oznacza jednocześnie odrzucenie 

formularza zgłoszeniowego o Nadanie Certyfikatu PZPN.  

3. PZPN odrzucając formularz zgłoszeniowy Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej zamieszcza 

uzasadnienie decyzji, z którym Administrator Szkółki Piłkarskiej może zapoznać się w przesłanej do 

niego wiadomości e-mail.  

4. Każda Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej, którego formularz zgłoszeniowy z wnioskiem o 

nadanie Certyfikatu PZPN został odrzucony, może ponowić swój wniosek stosując się do uwag PZPN 

zawartych w uzasadnieniu odrzucenia wniosku, pod warunkiem iż nie upłynął termin składania 

wniosków, wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminu.  



5. Administrator Szkółki Piłkarskiej musi w terminie 14 dni roboczych od momentu zatwierdzenia przez 

PZPN formularza zgłoszeniowego z wnioskiem o nadanie Certyfikatu PZPN, wykonać następujące 

czynności w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską:  

a. Utworzyć wszystkie zadeklarowane w formularzu zgłoszeniowym Drużyny;  

b. Potwierdzić współpracę ze wszystkimi Trenerami zadeklarowanymi w formularzu 

zgłoszeniowym, zgodnie z procedurą opisaną w § 10 Regulaminu;  

c. Przypisać potwierdzonych Trenerów do każdej utworzonej Drużyny, w tym minimum 

jednego Trenera pełniącego funkcję I Trenera w Drużynie (I Trener w Drużynie musi mieć 

odpowiednią ważną licencję trenerską określoną w Kryteriach Programu Certyfikacji).  

6. Administrator Szkółki Piłkarskiej w terminie do 14 września w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską 

musi potwierdzić wszystkich Zawodników trenujących w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki 

Piłkarskiej.  

7. Uprawnionym do sprawdzenia czy wszyscy Zawodnicy trenujący w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale 

Szkółki Piłkarskiej potwierdzili swą przynależność jest Regionalny Specjalista ds. Rozwoju Piłki 

Amatorskiej, który w ramach Wizyty Wstępnej uprawniony jest do czynności sprawdzających. W 

przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązku zarejestrowania wszystkich Zawodników, PZPN 

odrzuci wniosek o nadanie Certyfikatu PZPN.  

8. Administrator Szkółki Piłkarskiej w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską musi przypisać do Drużyn 

Zawodników potwierdzonych w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej, uwzględniając zasadę, 

że każda Drużyna składa się z minimum 10 Zawodników. Dopuszcza się sytuację, w której część 

Zawodników potwierdzonych w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej nie jest przypisana do 

Drużyn, jednak liczba Zawodników nie przypisanych do Drużyn nie może być większa niż równowartość 

10% (dziesięć procent) liczby Zawodników potwierdzonych w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki 

Piłkarskiej.  

9. W przypadku braku potwierdzenia i przypisania Zawodników do Drużyn zgodnie z treścią § 7 ust. 8, 

PZPN odrzuci formularz zgłoszeniowy z wnioskiem o nadanie Certyfikatu PZPN. Decyzja PZPN o 

odrzuceniu wniosku wraz z uzasadnieniem powodów odrzucenia wniosku zostanie wysłana pocztą 

elektroniczną na adres e-mail Administratora Szkółki Piłkarskiej, który wniosek złożył. PZPN 

powziąwszy informację o naruszeniu postanowień § 7 ust. 8 z urzędu wszczyna postępowanie 

zmierzające do odebrania Certyfikatu PZPN zgodnie z treścią § 7 Część III Regulaminu.  

10. W terminie do 14 września danego roku kalendarzowego PZPN przeprowadzać będzie Wizyty 

Wstępne w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej ubiegającej się o nadanie Certyfikatu PZPN, 

która wykonała obowiązki opisane w ust. 5-8 powyżej. W ramach Wizyty Wstępnej RSdsRPA wykona 

czynności sprawdzające.  

11. Jeżeli Wizyta Wstępna w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej ubiegającej się o nadanie 

Certyfikatu PZPN przeprowadzona przez RSdsRPA wykaże braki w zakresie przygotowania 

wnioskodawcy do spełniania wszystkich Kryteriów Certyfikatu PZPN, PZPN odrzuci formularz 

zgłoszeniowy zawierający wniosek o nadanie Certyfikatu PZPN. Decyzja PZPN o odrzuceniu wniosku 

wraz z uzasadnieniem powodów odrzucenia wniosku zostanie wysłana pocztą elektroniczną na adres 

e-mail Administratora Szkółki Piłkarskiej, który wniosek złożył.  

12. Trenerzy Monitorujący PZPN w terminie do 30 lipca danego roku kalendarzowego zobowiązani są 

do wydania opinii na temat spełniania założeń Programu Szkolenia AMO i Narodowego Modelu Gry 

przez autorski program szkoleniowy Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej. Weryfikacja 

autorskiego programu szkoleniowego przez Trenera Monitorującego w ramach Programu Certyfikacji 



PZPN odbywa się niezależnie od oceny programów szkoleniowych wymaganych w ramach procesu 

licencyjnego PZPN dla klubów piłkarskich i prowadzona jest wyłącznie w granicach i w celach wyraźnie 

wskazanych w Regulaminie.  

13. Trener monitorujący wydający opinię na temat autorskiego programu szkoleniowego Szkółki 

Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej może:  

a. Wydać opinię pozytywną;  

b. Nakazać Szkółce Piłkarskiej/Oddziałowi Szkółki Piłkarskiej wprowadzenie zmian do autorskiego 

programu szkoleniowego;  

c. Wydać opinię negatywną.  

 

14. W przypadku, gdy autorski program szkoleniowy spełnia założenia Programu Szkolenia AMO i 

Narodowego Modelu Gry, ale wymaga korekt, Trener Monitorujący wyda opinię, iż autorski program 

szkoleniowy wymaga zmian i określi zakres tych zmian podając wytyczne dla Administratora Szkółki 

Piłkarskiej do ich wprowadzenia.  

15. Administrator Szkółki Piłkarskiej, który otrzyma opinię nakazującą wprowadzenie zmian do 

autorskiego programu szkoleniowego ma obowiązek przesłać do PZPN poprawiony zgodnie z 

wytycznymi Trenera Monitorującego autorski program szkoleniowy w terminie 7 dni roboczych od dnia 

otrzymania opinii na adres e-mail Administratora Szkółki Piłkarskiej, który wysłał formularz 

zgłoszeniowy.  

16. W przypadku wydania przez Trenera Monitorującego opinii negatywnej w zakresie spełniania 

założeń Programu Szkolenia AMO i Narodowego Modelu Gry przez autorski program szkoleniowy 

Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej, Trener Monitorujący sporządza pisemne uzasadnienie 

decyzji o odrzuceniu wniosku o nadanie Certyfikatu PZPN z ww. powodu. Decyzja PZPN o odrzuceniu 

wniosku wraz z uzasadnieniem zostanie wysłana pocztą elektroniczną na adres e-mail Administratora 

Szkółki Piłkarskiej, który wniosek złożył.  

17. Wydanie negatywnej opinii w sprawie autorskiego programu szkoleniowego Szkółki 

Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej wymaga zgodnej opinii dwóch Trenerów Monitorujących.  

18. W przypadku odrzucenia formularza zgłoszeniowego o nadanie Certyfikatu PZPN z powodu nie 

spełniania założeń Programu Szkolenia AMO i Narodowego Modelu Gry przez autorski program 

szkoleniowy, Administrator Szkółki Piłkarskiej może ponownie wypełnić i złożyć formularz 

zgłoszeniowy pod warunkiem, że:  

a. Formularz zostanie wysłany do PZPN w terminie określonym w § 6 ust. 3 Regulaminu, oraz  

b. Oświadczy, iż Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej zobowiązuje się do realizowania 

Programu Szkolenia AMO. 

  

19. Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej, który w terminie do 14 września danego roku 

kalendarzowego spełni wszystkie Kryteria Certyfikacji PZPN, co zostanie potwierdzone w trakcie Wizyty 

Wstępnej, otrzyma decyzję o nadaniu Certyfikatu PZPN w terminie do 30 września. W roku 2019 termin 

otrzymania decyzji zostaje przedłużony do 29 listopada 2019 roku. O decyzji PZPN poinformuje 

Administratora Szkółki Piłkarskiej za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Administratora 

Głównego.  

20. W przypadku określenia przez PZPN liczby nadawanych Certyfikatów PZPN na Sezon, o czym mowa 

w § 1 ust. 4 Regulaminu, Certyfikaty PZPN nadawane będą Szkółkom Piłkarskim i Oddziałom Szkółki 



Piłkarskiej, które spełnią wszystkie kryteria Certyfikacji PZPN, przejdą pomyślnie Kontrolę Wstępną 

oraz otrzymają pozytywną opinię Komisji Weryfikacyjnej ds. Certyfikacji PZPN.  

21. Organem odpowiedzialnym za ocenę formularzy zgłoszeniowych jest Komisja Weryfikacyjna ds. 

Certyfikacji PZPN powoływana przez Zarząd PZPN, której regulamin funkcjonowania stanowi odrębny 

dokument.  

22. Certyfikat PZPN nadany Szkółce Piłkarskiej/Oddziałowi Szkółki Piłkarskiej przyznawany jest na 2 

(dwa) Sezony (obejmujące lata kalendarzowe, z zastrzeżeniem postanowień § 3 pkt 27 Regulaminu).  

23. Certyfikat PZPN przyznawany jest wyłącznie Szkółce Piłkarskiej/Oddziałowi Szkółki Piłkarskiej, który 

pozytywnie przeszedł ocenę PZPN w zakresie spełniania wszystkich warunków i kryteriów przyjęcia do 

Programu Certyfikacji. Szkółka Piłkarska, która zarządza więcej niż jednym Oddziałem Szkółki Piłkarskiej 

zobowiązana jest do komunikowania, który konkretnie Oddział Szkółki Piłkarskiej otrzymał Certyfikat 

PZPN pod rygorem odebrania Certyfikatu wszystkim Oddziałom Szkółki Piłkarskiej.  

24. Certyfikat PZPN przyznany Szkółce Piłkarskiej/Oddziałowi Szkółki Piłkarskiej jest niezbywalny 

(nieprzenoszalny) i nie może być przedmiotem umowy sprzedaży, cesji lub jakiejkolwiek innej formy 

przeniesienia tego uprawnienia. W przypadku zbycia zorganizowanego zespołu składników 

niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej na rzecz innego klubu będącego członkiem PZPN oraz 

innej formy przekształcenia szkółki przeprowadzonej zgodnie z postanowieniami Uchwały Zarządu 

PZPN o członkostwie (w szczególności: zmiany nazwy, zmiany siedziby, zmiany formy prawnej: zbycia, 

przejęcia, połączenia, podziału klubu) certyfikat – jako element ogółu praw i obowiązków poprzednika 

– przechodzi na podmiot nowopowstały w wyniku przekształcenia. Warunkiem skutecznego przejęcia 

certyfikatu jest potwierdzenie dokonanego przekształcenia uchwałą właściwego Wojewódzkiego 

Związku Piłki Nożnej/PZPN. Nowopowstały – w wyniku powyższego przekształcenia podmiot może 

podlegać ocenie Komisji Weryfikacyjnej PZPN ds. certyfikacji pod kątem zachowania ciągłości 

spełniania kryteriów Programu Certyfikacji na dany Cykl Programu. 

Część II (uchylona) 

25.-35. (uchylone)  

Cześć III – Odbieranie Certyfikatu PZPN  

36. Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej może zostać pozbawiony Certyfikatu PZPN za 

naruszenie Regulaminu, w szczególności za: 

a. Dwie negatywne oceny w czasie Wizyt Monitorujących w Sezonie;  

b. Brak akceptacji Regulaminu przez wszystkich Administratorów Głównych (w przypadku braku 

akceptacji zmiany Regulaminu albo cofnięcia oświadczenia o akceptacji obowiązującego Regulaminu); 

c. Negatywną ocenę wystawiona w czasie Audytu Rocznego;  

d. nie spełnianie któregokolwiek z Kryteriów Programu Certyfikacji stwierdzone w czasie Wizyt 

Kontrolnych lub wynikające z analizy danych w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską;  

e. Utrata Członkostwa w PZPN – w przypadku gdy Szkółka Piłkarskich jest członkiem PZPN;  

f. Zaprzestanie udziału w Oficjalnych Rozgrywkach Krajowych w kategoriach wiekowych Junior G – 

Junior D (U6 - U13);  

g. Niezgodne z Regulaminem wykorzystywanie praw PZPN do znaków towarowych i logotypów, w 

szczególności z postanowieniami § 13 Regulaminu oraz załączników 6 i 7 do Regulaminu, w Materiałach 



marketingowych oraz komunikacji faktu otrzymania Certyfikatu PZPN przez Szkółkę Piłkarską/Oddział 

Szkółki Piłkarskiej, w szczególności wprowadzanie w błąd Zawodników oraz ich rodziców lub 

opiekunów prawnych przez Szkółki Piłkarski posiadające Oddziały Szkółki Piłkarskiej, który Oddział 

Szkółki Piłkarskiej otrzymał Certyfikat PZPN oraz sugerowanie jego posiadania przez Oddział Szkółki 

Piłkarskiej, któremu Certyfikat PZPN nie został przyznany;  

h. inne wskazane w Regulaminie przesłanki odebrania Certyfikatu PZPN.  

37. Odebranie Certyfikatu może nastąpić w każdym czasie obowiązywania Certyfikatu PZPN.  

38. Odebranie Certyfikatu PZPN jednemu Oddziałowi Szkółki Piłkarskiej nie skutkuje odebraniem 

Certyfikatu pozostałym Oddziałom tej samej Szkółki Piłkarskiej, chyba że wyraźnie wynika to z 

Regulaminu.  

39. PZPN może przed podjęciem decyzji o odebraniu Certyfikatu PZPN, poinformować właściwego 

Administratora Szkółki Piłkarskiej o wszczęciu procedury odebrania Certyfikatu PZPN i zażądać 

wyjaśnień dotyczących przyczyn dla których wszczęto postepowanie.  

40. Wyjaśnienia Administratora Szkółki Piłkarskiej muszą zostać złożone w PZPN w formie pisemnej na 

adres siedziby PZPN lub w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres 

certyfikacja@pzpn.pl w terminie wskazanym przez PZPN jednak nie dłuższym niż 7 dni roboczych od 

dnia otrzymania żądania złożenia wyjaśnień. Wyjaśnienia powinny zawierać informację na temat 

przyczyn powstania naruszeń Regulaminu oraz działań Administratora Szkółki, które doprowadzą do 

zaprzestania naruszeń postanowień Regulaminu przez Certyfikowaną Szkółkę Piłkarską/Oddział Szkółki 

Piłkarskiej.  

 41. Komisja Weryfikująca ds. Certyfikacji PZPN po upływie terminu na złożenie wyjaśnień i zapoznaniu 

się z wyjaśnieniami Administratora Szkółki Piłkarskiej może:  

a. Wstrzymać procedurę odbierania Certyfikatu PZPN na określony czas nie dłuższy niż 30 dni 

roboczych jeżeli uzna wyjaśnienia Administratora Szkółki Piłkarskiej za wiarygodne oraz 

działania zmierzające do zaprzestania naruszeń Regulaminu za wykonalne w wyznaczonym 

czasie bez uszczerbku dla celów Programu Certyfikacji;  

b. Cofnąć decyzję o rozpoczęciu procedury odbierania Certyfikatu PZPN, jeżeli wyjaśnienia 

Administratora Szkółki Piłkarskiej nie pozostawią wątpliwości, iż do naruszeń Regulaminu nie 

doszło;  

c. Kontynuować proces odbierania Certyfikatu PZPN, jeżeli wyjaśnienia Administratora Szkółki 

Piłkarskiej uzna za niewystarczające lub nieprzekonujące lub działania zmierzające do 

zaprzestania naruszeń Regulaminu za niewykonalne w wyznaczonym terminie albo 

Administrator Szkółki nie złoży wyjaśnień w terminie i właściwej formie.  

42. W przypadku wstrzymania procedury odbierania Certyfikatu PZPN, po upływie terminu na 

wdrożenie działań zmierzających do zaprzestania naruszeń Regulaminu, PZPN przeprowadzi ponowną 

Wizytę Kontrolną w celu sprawdzenia czy wszystkie działania naprawcze zostały wdrożone i czy Szkółka 

Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej nie narusza postanowień Regulaminu.  

43. Decyzja o odebraniu Certyfikatu PZPN oznacza:  

a. Ograniczenie dostępu do Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską w zakresie zarządzania 

Szkółką Piłkarską lub Oddziałem Szkółki Piłkarskiej, który Certyfikat PZPN traci, w szczególności 

funkcji zarządzania Treningami oraz Drużynami;  

b. Utratę możliwości ubiegania się o nadanie nowego Certyfikatu przez Szkółkę Piłkarską lub 

Oddział Szkółki Piłkarskiej przez okres jednego Sezonu;  



c. Utratę prawa do ubiegania się o nagrody za udział w Programie Certyfikacji;  

d. Odebranie prawa do posługiwania się tytułem Certyfikowanej Szkółki Piłkarskiej lub 

Certyfikowanego Oddziału Szkółki Piłkarskiej oraz prawa do komunikowania i promowania 

Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej jako podmiotu Certyfikowanego przez PZPN;  

e. Obowiązek Administratora Szkółki Piłkarskiej do poinformowania Użytkowników, w 

szczególności Zawodników oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych o utracie Certyfikatu 

PZPN. System Zarządzania Szkółką Piłkarską roześle automatyczne powiadomienia mailowe do 

Użytkowników potwierdzonych w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej. Strona 

internetowa Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej na Portalu Łączy Nas Piłka zostanie 

zlikwidowana.  

  

Część IV – Wygaśnięcie Certyfikatu PZPN  

44. Certyfikat PZPN wygasa, jeżeli:  

a.-b. (uchylone) 

c. Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej jest przedmiotem czynności opisanej §7 ust. 24; 

albo  

d. Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej został zlikwidowany w trakcie obowiązywania 

Certyfikatu PZPN.  

 

45. (uchylony) 

46. W przypadkach opisanych w ust. 44 lit. c i d powyżej, Certyfikat PZPN wygasa z dniem następującym 

po dniu zdarzenia w nich opisanego.  

47. Wygaśnięcie Certyfikatu PZPN oznacza:  

a. Ograniczenie dostępu do Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską w zakresie zarządzania 

Szkółką Piłkarską albo Oddziałem Szkółki Piłkarskiej, której Certyfikat wygasa, w szczególności 

funkcji zarządzania Treningami oraz Drużynami;  

b. Utratę możliwości ubiegania się o nadanie nowego Certyfikatu przez Szkółkę 

Piłkarską/Oddział Szkółki Piłkarskiej przez okres jednego Sezonu;  

c. Utratę prawa do ubiegania się o nagrody za udział w Programie Certyfikacji jeżeli powodem 

wygaśnięcie Certyfikatu PZPN są przyczyny opisane w ust. 44 lit. c i d powyżej;  

d. Odebranie prawa do posługiwania się tytułem Certyfikowanej Szkółki Piłkarskiej/Oddziału 

Szkółki Piłkarskiej oraz prawa do komunikowania i promowania Szkółki Piłkarskiej/Oddziału 

Szkółki Piłkarskiej jako podmiotu Certyfikowanego przez PZPN.  

  

§8 

[Odwołania od decyzji PZPN w sprawie Certyfikatu PZPN] 

1. Od decyzji Komisji Weryfikacyjnej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich w sprawie odmowy 

przyznania Certyfikatu PZPN albo odbioru Certyfikatu PZPN podjętej na podstawie oceny formularza 

zgłoszeniowego oraz Wizyty Kontrolnej lub Audytu Roczny, przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi 

się na piśmie, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od doręczenia decyzji.  



2. Organem odwoławczym od decyzji Komisji Weryfikacyjnej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek 

Piłkarskich jest Komisja Odwoławcza ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich powoływana przez 

Zarząd PZPN, której regulamin funkcjonowania stanowi odrębny dokument. 

3. Tryb postępowania Komisji Odwoławczej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich został 

uregulowany w regulaminie wskazanym w ust. 2. 4. Decyzje Komisji Odwoławczej ds. Certyfikacji PZPN 

dla Szkółek Piłkarskich są ostateczne.  

  
§9 

[Rejestracja zawodników w Ekstranecie oraz potwierdzanie zawodników w Szkółce 

Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej] 

1. Wyłącznie Użytkownik, który założy Profil Powiązany swojego dziecka w Portalu Łączy Nas Piłka może 

zarejestrować Zawodnika w Systemie Extranet.  

2. Zasady rejestracji profilu powiązanego oraz profilu Zawodnika określa Regulamin Portalu Łączy Nas 

Piłka.  

3. Wyłącznie Zawodnik może zostać zgłoszony i potwierdzony w Szkółce Piłkarskiej albo w wybranym 

Oddziale Szkółki Piłkarskiej.  

4. W celu potwierdzenia Zawodnika w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej należy utworzyć 

Profil Powiązany zgodnie z instrukcją postępowania stanowiącą załącznik numer 3 do Regulaminu i 

złożyć wniosek o potwierdzenie w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej.  

5. Rodzic lub opiekun prawny w celu potwierdzenia Zawodnika w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki 

Piłkarskiej musi podać następujące dane:  

a. Wybrać Szkółkę Piłkarską albo właściwy Oddział Szkółki Piłkarskiej, do której Zawodnik jest zapisany 

lub do której chce przynależeć;  

b. Dane osobowe identyfikujące Zawodnika: wizerunek (zdjęcie), imię, nazwisko, numer PESEL, data 

urodzenia, obywatelstwo i płeć, a także adres zamieszkania Zawodnika.  

6. W celu złożenia wniosku o potwierdzenie Zawodnika w Szkółce Piłkarskiej/w wybranym Oddziale 

Szkółki Piłkarskiej, rodzic lub opiekun prawny musi potwierdzić, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i 

wyraża zgodę na jego akceptację.  

7. Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej, do której przynależy Zawodnik, który otrzymał 

Certyfikat PZPN i bierze udział w Programie Certyfikacji, zobowiązał się do przestrzegania zasad 

Regulaminu co oznacza obowiązek zarejestrowania wszystkich Zawodników w Systemie Extranet. Brak 

zgody rodziców lub opiekunów prawnych Zawodnika na akceptację Regulaminu oznacza brak zgody na 

udział w Programie Certyfikacji i odstąpienie Zawodnika od udziału w Programie Certyfikacji co 

skutkuje brakiem uprawnienia Zawodnika w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej do udziału 

w zajęciach treningowych i zawodach sportowych, w których uczestniczą Drużyny.  

8. Po zaakceptowaniu Regulaminu przez rodzica lub opiekuna prawnego Zawodnika, wniosek o 

potwierdzenia Zawodnika w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej trafia na listę wniosków 

Administratora Szkółki Piłkarskiej. Dane osobowe Zawodnika zawarte w formularzu wniosku o 

potwierdzenie przynależności, opisane w ust. 5 powyżej oraz imię, nazwisko i adres e-mail rodzica lub 

opiekuna prawnego zostaną przekazane za pośrednictwem Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską do 



Administratora Szkółki Piłkarskiej w celach kontaktowych oraz na potrzeby identyfikacji i rejestracji 

Zawodnika w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej. 

9. Jeżeli Zawodnik w chwili składania wniosku jest już Zawodnikiem Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki 

Piłkarskiej i ma uregulowane odpowiednie warunki i zobowiązania ze Szkółką Piłkarską, Administrator 

Szkółki Piłkarskiej potwierdza Zawodnika w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską, a następnie 

przypisuje Zawodnika do właściwej Drużyny.  

10. Jeżeli Zawodnik w chwili składania wniosku nie jest Zawodnikiem Szkółki Piłkarskiej/Oddziału 

Szkółki Piłkarskiej i nie ma uregulowanych warunki i zobowiązań ze Szkółką Piłkarską, Administrator 

Szkółki Piłkarskiej skontaktuje się z rodzicem lub opiekunem prawnym Zawodnika. Po potwierdzeniu 

warunków i zobowiązań pomiędzy Szkółką Piłkarską a rodzicami lub opiekunami prawnymi Zawodnika, 

Administrator Szkółki Piłkarskiej potwierdza Zawodnika w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską, a 

następnie przypisuje Zawodnika do właściwej Drużyny.  

11. PZPN nie jest stroną jakichkolwiek umów zawieranych pomiędzy Szkółką Piłkarską oraz 

Zawodnikiem reprezentowanym przez rodziców lub opiekunów prawnych, bądź bezpośrednio z 

rodzicami lub opiekunami prawnymi Zawodnika. Zawarcie jakiejkolwiek umowy ze Szkółką Piłkarską, 

akceptacja wewnętrznych regulaminów Szkółki Piłkarskiej i inne warunki i zobowiązania wobec Szkółki 

Piłkarskiej, nie są przedmiotem Programu Certyfikacji. PZPN nie odpowiada w żaden sposób za treść i 

roszczenia wywodzone z tytułu jakichkolwiek umów zawartych poza ramami Programu Certyfikacji.  

12. Rodzic lub opiekun prawny może obserwować status Zawodnika na Portalu Łączy Nas Piłka na 

stronie Certyfikowanej Szkółki Piłkarskiej oraz w zakładce Profil Zawodnika w Profilu Powiązanym.  

13. Rodzic lub opiekun prawny Zawodnika może w każdej chwili zrezygnować z przynależności 

Zawodnika do Szkółki Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej w ramach Programu Certyfikacji. W tym 

celu należy na Profilu Zawodnika w Portalu Łączy Nas Piłka wybrać zakładkę „Historia potwierdzeń w 

Szkółce Piłkarskiej” i w pozycji gdzie znajduje się informacja o przynależności Zawodnika do Szkółki 

Piłkarskiej wybrać akcję „Rezygnuj”.  

14. Rezygnacja Zawodnika z przynależności do Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej wywołuje 

natychmiastowy skutek w ramach Programu Certyfikacji i w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską.  

15. Brak akceptacji Zawodnika oraz jego rodziców lub opiekunów prawnych na zmiany w Regulaminie 

albo cofnięcie oświadczenia o akceptacji obowiązującego Regulaminu jest równoznaczne z rezygnacji 

z udziału w Programie Certyfikacji i wywołuje skutki identyczne jak rezygnacja Zawodnika z 

przynależności do Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej.  

16. Administrator Szkółki Piłkarskiej może w każdej chwili zrezygnować z przynależności Zawodnika do 

Szkółki Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej w ramach Programu Certyfikacji. W tym celu należy na 

w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarska wybrać akcję „Rezygnuj” przy danych Zawodnika.  

17. Oświadczenie o rezygnacji z przynależności Zawodnika do Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki 

Piłkarskiej złożone przez Administratora Szkółki Piłkarskiej wywołuje natychmiastowy skutek w ramach 

Programu Certyfikacji i w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską.  

18. Oświadczenie o rezygnacji złożone przez Zawodnika lub Administratora Szkółki Piłkarskiej z 

przynależności Zawodnika do Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej w ramach Programu 

Certyfikacji nie wywołuje skutków prawnych w ramach stosunków prawnych pomiędzy Szkółką 

Piłkarską i Zawodnikiem reprezentowanym przez rodziców lub opiekunów prawnych, bądź 

bezpośrednio z rodzicami lub opiekunami prawnymi Zawodnika. W szczególności nie oznacza 



wypowiedzenia umowy zawartej pomiędzy Zawodnikiem a Szkółką Piłkarską oraz zwolnienia 

Zawodnika i reprezentujących go rodziców lub opiekunów prawnych ze zobowiązań wobec Szkółki 

Piłkarskiej lub zobowiązań Szkółki Piłkarskiej wobec Zawodnika.  

19. Rezygnacja Zawodnika z przynależności do Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej albo 

rezygnacji Administratora Szkółki Piłkarskiej z przynależności Zawodnika do Szkółki Piłkarskiej/Oddziału 

Szkółki Piłkarskiej, może spowodować naruszenie warunków walidacji Kryteriów Programu Certyfikacji 

dotyczących wymaganej przez Regulamin liczby Zawodników w Drużynie.  

20. W przypadku opisanym w ust. 19 powyżej (brak walidacji liczby Zawodników w Drużynie) i braku 

działania Administratora Szkółki Piłkarskiej polegającego na zapewnieniu minimalnej liczby 

Zawodników w Drużynie, w okresie powyżej 7 dni od dnia rezygnacji Zawodnika powoduje 

automatyczne rozwiązanie Drużyny, w której występuje opisana sytuacja. 21. Rozwiązanie Drużyny z 

powodu opisanego w ust. 19 i 20 powyżej może spowodować spadek liczby Drużyn poniżej 

minimalnych wymagań opisanych w Kryteriach Programu Certyfikacji i doprowadzić do wszczęcia 

postępowania w przedmiocie odebrania Certyfikatu PZPN Szkółce Piłkarskiej/Oddziałowi Szkółki 

Piłkarskiej.  

 

§10 

[Rejestracja Trenerów w Systemie Ekstranet oraz potwierdzanie Trenerów w Szkółce Piłkarskiej/ 

Oddziale Szkółki Piłkarskiej] 

1. Każdy Trener wykonujący zawód w piłce nożnej musi posiadać konto Użytkownika i profil Trenera w 

Systemie Extranet.  

2. Systemem obsługującym bazę danych Trenerów jest System Extranet (PZPN 24).  

3. Zasady przyznawania licencji trenerskich określa PZPN.  

4. W celu otrzymania oraz utrzymania Certyfikatu PZPN, każda Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki 

Piłkarskiej musi potwierdzić współpracę z taką liczbą Trenerów, która wynika z warunków walidacji 

określonych w Kryteriach Programu Certyfikacji wskazanych w Regulaminie.  

5. Potwierdzenie pracy Trenera w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej wymaga od 

Administratora Szkółki Piłkarskiej podania w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarska numeru PESEL lub 

numeru licencji Trenera. Jeżeli Trener posiada ważna licencję trenerską, numer PESEL albo numer 

licencji trenerskiej są poprawnie podane, System Zarządzania Szkółką Piłkarską wyświetli 

Administratorowi Szkółki Piłkarskiej informacje na temat Trenera. Administrator Szkółki Piłkarskiej 

klikając „Zaproś trenera” wysyła do Trenera zaproszenie do potwierdzenia współpracy.  

6. Trener otrzyma e-mail z informacją o zaproszeniu go przez Szkółkę Piłkarską/Oddział Szkółki 

Piłkarskiej do potwierdzenia współpracy. 

7. Trener klikając w unikalny link podany w mailu lub logując się na swój profil Trenera w Systemie 

Extranet (PZPN24) trafia na stronę profilową. W zakładce „Szkółka / Lista Zaproszeń do szkółek  

/lista oczekujących zaproszeń”, Trener odnajdzie listę zaproszeń oczekujących na jego potwierdzenie 

lub odrzucenie. 

8. Wybierając akcję „odrzuć”, Trener w ramach Programu Certyfikacji nie potwierdził współpracy ze 

Szkółką Piłkarską/Oddziałem Szkółki Piłkarskiej.  



9. W celu potwierdzenia współpracy Trenera ze Szkółką Piłkarską/Oddziałem Szkółki Piłkarskiej, Trener 

musi zaakceptować Regulamin oraz kliknąć przycisk „Potwierdź”.  

10. Z chwilą potwierdzenia przez Trenera współpracy ze Szkółką Piłkarską/Oddziałem Szkółki 

Piłkarskiej, System Zarządzania Szkółką Piłkarską umieszcza Trenera w Sztabie Szkoleniowym Szkółki 

Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej.  

11. Administrator Szkółki Piłkarskiej z listy Trenerów w Sztabie Szkoleniowym Szkółki 

Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej może:  

a. przypisywać Trenerów do Drużyn;  

b. nadawać Trenerom odpowiednie funkcje w Drużynie;  

c. tworzyć harmonogramy treningów dla Drużyn, do których przypisany jest Trener oraz 

wskazywać ich lokalizacje;  

d. dodawać konspekty treningowe do jednostek treningowych Trenera;  

e. przydzielać zastępstwa na jednostkach treningowych za innych Trenerów; f. oraz inne 

funkcje wynikające z funkcjonalności Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską.  

 

12. Trener może być potwierdzony jednocześnie w więcej niż jednej Szkółce Piłkarskiej lub Oddziale 

Szkółki Piłkarskiej.  

13. System Zarządzania Szkółką Piłkarską tworzy kalendarz zajęć Trenera we wszystkich Szkółkach 

Piłkarskich oraz Oddziałach Szkółek Piłkarskich, w których potwierdził on współpracę, w ten sposób 

gwarantując, iż żaden Administratorów Szkółek Piłkarskich tworząc harmonogramy treningów dla 

Drużyn, do których przypisany jest Trener, nie zaplanuje dwóch treningów w kolidujących ze sobą 

terminach.  

14. PZPN uznając bezpieczeństwo Zawodników jako nadrzędną wartość Programu Certyfikacji 

uprawniony jest do żądania od Administratora Szkółki Piłkarskiej, przedstawienia aktualnego 

zaświadczenia o niekaralności Trenera oraz aktualnego oświadczenia Trenera, iż Trener nie figuruje w 

rejestrze z dostępem ograniczonym (załącznik numer 8 do Regulaminu). Brak jednego z tych 

dokumentów w czasie Wizyty Kontrolnej stanowi podstawę wszczęcia procesu odebrania Szkółce 

Piłkarskiej/Oddziałowi Szkółki Piłkarskiej Certyfikatu PZPN. W przypadku, gdy z dokumentów wynika, 

iż Trener współpracujący ze Szkółką Piłkarską/Oddziałem Szkółki Piłkarskiej był karany za przestępstwa, 

o których mowa w art. 41 ust. 3 Ustawy o Sporcie, Administrator Szkółki Piłkarskiej ma obowiązek 

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania informacji na temat 

karalności, usunąć Trenera z listy Sztabu Szkoleniowego w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki 

Piłkarskiej. Nie wykonanie tego obowiązku stanowi podstawę do wszczęcia procesu odebrania Szkółce 

Piłkarskiej/Oddziałowi Szkółki Piłkarskiej Certyfikatu PZPN.  

15. W przypadku, gdy w trakcie Wizyty Kontrolnej lub analizy zaświadczenia o niekaralności, osoby 

reprezentujące PZPN stwierdzą, iż zachodzi jedna z okoliczności opisanych w art. 22 „Uchwały nr IV/63 

z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich 

uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce”, PZPN 

rozpocznie postępowanie prowadzące do pozbawienia Trenera licencji, zgodnie z przewidzianymi 

przez PZPN procedurami obowiązującymi w tym zakresie.  

16. Trener może w każdej chwili zgłosić zakończenie współpracy ze Szkółką Piłkarską/Oddziałem Szkółki 

Piłkarskiej w ramach Programu Certyfikacji. W tym celu należy na Profilu Trenera w  



Systemie Extranet wybrać akcję „Rezygnuj” przy nazwie Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej 

znajdującej się na liście potwierdzonych zaproszeń do Szkółek.  

17. Oświadczenie Trenera o rezygnacji ze współpracy ze Szkółką Piłkarską/Oddziałem Szkółki Piłkarskiej 

wywołuje natychmiastowy skutek w ramach Programu Certyfikacji i w Systemie Zarządzania Szkółką 

Piłkarską. Trener zostaje odłączony od Sztabu Szkoleniowego Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki 

Piłkarskiej, a w kalendarzu Trenera usunięte zostają przyszłe jednostki treningowe zaplanowane w 

Drużynach, z której Trener złożył rezygnację.  

18. Rezygnacja Trenera ze współpracy ze Szkółką Piłkarską/Oddziałem Szkółki Piłkarskiej lub rezygnacji 

Administratora Szkółki Piłkarskiej ze współpracy z Trenerem może spowodować naruszenie warunków 

walidacji Kryteriów Programu Certyfikacji dotyczących wymaganej przez Regulamin liczby Trenerów z 

odpowiednimi licencjami Trenerskimi w jednej lub kilku Drużynach.  

19. W przypadku opisanym w ust. 18 powyżej (brak walidacji trenerów w Drużynie) i braku działania 

Administratora Szkółki Piłkarskiej polegającego na wyznaczeniu w Drużynie lub Drużynach stałego lub 

tymczasowego Trenera, w miejsce Trenera który złożył rezygnację lub został ze Szkółki 

Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej usunięty przez Administratora Szkółki Piłkarskiej, w okresie od 

7 do 21 dni od dnia rezygnacji Trenera powoduje automatyczne zawieszenie zaplanowanych treningów 

Drużyny lub Drużyn, w których występuje opisana sytuacja.  

20. Brak działania Administratora Szkółki Piłkarskiej polegającego na wyznaczeniu w Drużynie lub 

Drużynach nowego Trenera, w miejsce w miejsce Trenera który złożył rezygnację lub został ze Szkółki 

Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej usunięty przez Administratora Szkółki Piłkarskiej, przez okres 

dłuższy niż 21 dni od dnia, w którym Trener przestał pełnić funkcję w Drużynie powoduje rozwiązanie 

Drużyny lub Drużyn, w których występuje opisana sytuacja.  

21. Rozwiązanie Drużyny lub kilku Drużyn z powodu opisanego w ust. 20 powyżej może spowodować 

spadek liczby Drużyn poniżej minimalnych wymagań opisanych w Kryteriach Programu Certyfikacji i 

doprowadzić do wszczęcia postępowania odebrania Certyfikatu PZPN Szkółce Piłkarskiej/Oddziałowi 

Szkółki Piłkarskiej.  

22. Brak akceptacji Trenera zmiany w Regulaminie albo cofnięcie oświadczenia o akceptacji 

obowiązującego Regulaminu jest równoznaczne z rezygnacji z udziału w Programie Certyfikacji i 

wywołuje skutki identyczne jak rezygnacja Trenera ze współpracy ze Szkółką Piłkarską/Oddziałem 

Szkółki Piłkarskiej.  

23. Administrator Szkółki Piłkarskiej może w każdej chwili złożyć oświadczenie o rezygnacji ze 

współpracy z Trenerem w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej w ramach Programu 

Certyfikacji. W tym celu należy na w systemie Zarządzania Szkółką Piłkarska wybrać akcję „Rezygnuj” 

przy nazwisku Trenera, wcześniej kasując powiązanie Trenera z lub wyznaczenie w jego miejsce innego 

Trenera o tych samych kwalifikacjach w celu zachowania walidacji warunków i Kryteriów Programu 

Certyfikacji.  

24. Oświadczenie Administratora Szkółki Piłkarskiej o rezygnacji ze współpracy z Trenerem w Szkółce 

Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej wywołuje natychmiastowy skutek w ramach Programu 

Certyfikacji i w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską.  

25. Rezygnacja Trenera lub Administratora Szkółki Piłkarskiej ze współpracy w Szkółce Piłkarskiej/ 

Oddziale Szkółki Piłkarskiej w ramach Programu Certyfikacji nie wywołuje skutków prawnych w ramach 

stosunków prawnych pomiędzy Szkółką Piłkarską i Trenerem. W szczególności nie oznacza 

wypowiedzenia jakiejkolwiek umowy zawartej pomiędzy Trenerem a Szkółką Piłkarską oraz zwolnienia 



Szkółki Piłkarskiej ze zobowiązań finansowych wobec Trenera lub zwolnienia Trenera z obowiązków 

wykonywania świadczeń na rzecz Szkółki Piłkarskiej.  

 

§11 

[Monitoring i Audyt Roczny Szkółek Piłkarskich] 

Część I – Wizyty Monitorujące  

1. Celem Wizyty Monitorującej jest weryfikacja przez PZPN poziomu i jakości szkolenia w 

Certyfikowanej Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej ze szczególnym uwzględnieniem:  

a. Weryfikacji czy Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej realizuje zadeklarowany i 

zaakceptowany przez PZPN Program Szkolenia (Program Szkolenia AMO albo autorski program 

szkoleniowy);  

b. Weryfikacja czy zajęcia treningowe w Drużynach prowadzą Trenerzy potwierdzeni w Systemie 

Zarządzania Szkółką Piłkarską zgodnie z planem treningowym;  

c. Weryfikacja wykorzystania infrastruktury sportowej oraz sprzętu treningowego w czasie jednostek 

treningowych Drużyn zgodnie z Unifikacją PZPN;  

d. Weryfikacja czy Trener sprawdza listę obecności Zawodników na Treningu Drużyny oraz czy wszyscy 

Zawodnicy uczestniczący w treningu są zarejestrowani;  

e. Inne elementy jakości prowadzenia treningu określone w zakresie kontroli Wizyty Monitorującej.  

 

2. Dokument określający zakres Wizyty Monitorującej stanowi załącznik numer 4 do Regulaminu.  

3. Osoba Monitorująca oraz Trener Monitorujący mogą wykonywać czynności sprawdzające w ramach 

Wizyt Monitorujących tylko na terenie Polski. Obszar kontroli każdego Trenera Monitorującego oraz 

Osoby Monitorującej wyznacza PZPN. Nadzór nad pracą Trenerów Monitorujących oraz Osób 

Monitorujących pełni PZPN.  

4. Wizyta Monitorująca w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej ma charakter wizyty 

niezapowiedzianej i jest prowadzona w formie obserwacji jednostek treningowych Drużyn oraz 

wywiadu środowiskowego prowadzonego wśród Trenerów i rodziców lub opiekunów prawnych 

Zawodników.  

5. Obserwacje Trenera Monitorującego mogą być utrwalana za pomocą urządzeń audio i audio video 

dla celów dowodowych. Materiały zarejestrowane w czasie Wizyty monitorującej nie będą 

rozpowszechniane w inny sposób niż przewiduje to Regulamin bez wiedzy i zgody Trenera i 

Administratora Szkółki Piłkarskiej, w której rejestracja treningu została przeprowadzona.  

6. W każdej Szkółce Piłkarskiej/Certyfikowanym Oddziale Szkółki Piłkarskiej przeprowadzone zostaną 

nie mniej niż 2 (dwie) Wizyty Monitorujące w Sezonie. 

7. Trener Monitorujący po odbytej Wizycie Monitorującej sporządza raport z Wizyty Monitorującej. 

Wyniki i wnioski z każdej Wizyty Monitorującej zostaną udostępnione Administratorowi Szkółki 

Piłkarskiej.  

8. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych przez Osobę Monitorującą Wizyt Monitorujących, Szkółka 

Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej otrzyma oceny neutralną i negatywną albo pozytywną i 

negatywną, konieczne będzie zorganizowanie dodatkowej Wizyty Monitorującej przeprowadzanej 

przez Trenera Monitorującego. W przypadku nie uzyskania przez kontrolowaną Szkółkę 



Piłkarską/Oddział Szkółki Piłkarskiej w ramach dodatkowej Wizyty Monitorującej oceny pozytywnej, 

rozpoczęta zostanie procedura odebrania Certyfikatu PZPN.  

Część II – Audyt Roczny  

9. Celem kontroli w ramach Audytu Rocznego jest wydanie oceny funkcjonowania Szkółki 

Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej w przekroju całego Sezonu.  

10. Dokument określający zakres kontroli w ramach Audytu Rocznego stanowi załącznik numer 5 do 

Regulaminu.  

11. (uchylony) 

12. Audyt Roczny w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej ma charakter wizyty zapowiedzianej 

i jest prowadzany w formie kontroli wszystkich dokumentów formalnych oraz weryfikacji stanu 

faktycznego w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej zgodnie z zakresem i wytycznymi o 

których mowa w ust. 10 powyżej oraz załączniku numer 5 do Regulaminu.  

13. W ramach Audytu rocznego weryfikowane są również wszystkie raporty sporządzone z Wizyt 

Kontrolnych i Wizyt Monitorujących, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania się Szkółki 

Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej do wytycznych i uwag wskazanych w dotychczasowych 

raportach.  

14. Audyt Roczny przeprowadzany jest w każdej Certyfikowanej Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki 

Piłkarskiej raz do roku, w okresie od 01 marca do 31 grudnia, przy czym do dnia 31 grudnia wszystkie 

czynności sprawdzające w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej muszą zostać zakończone 

wydaniem dokumentu zawierającego wyniki Audytu Rocznego.  

15. Regionalny Specjalista ds. Rozwoju Piłki Amatorskiej lub Osoba Monitorująca lub Trener 

Monitorujący sporządza raport z kontroli w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej 

przeprowadzony w ramach Audytu Rocznego. Na jego podstawie PZPN wydaje decyzję o wyniku 

kontroli, która może być:  

a. Pozytywna – Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej spełnia wszystkie wymagania oraz 

Kryteria Programu Certyfikacji i w przeciągu Sezonu obowiązywania Certyfikatu PZPN 

wypełniał obowiązki i kryteria Programu Certyfikacji co zostało stwierdzone Wizytami 

Kontrolnymi oraz Wizytami Monitorującymi. Pozytywna ocena oznacza aprobatę PZPN na 

kontynuowanie obowiązującego Certyfikatu PZPN na drugi Sezon;  

 

b. Negatywna – Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej, nie spełnia przynajmniej jednego 

z wymagań lub Kryteriów Programu Certyfikacji lub w przeciągu Sezonu obowiązywania 

Certyfikatu PZPN nie wypełniał obowiązków i kryteriów Programu Certyfikacji co zostało 

stwierdzone dwiema negatywnymi ocenami z Wizyt Zwyczajnych lub dwiema negatywnymi 

ocenami z Wizyt Monitorujących. Negatywna ocena Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki 

Piłkarskiej skutkuje wszczęciem procedury odebrania Certyfikatu PZPN.  

  



§12 

[Nagrody i bonusy] 

1. PZPN ma prawo do ustanowienia w każdej chwili nagród dla Użytkowników uczestniczących w 

Programie Certyfikacji.  

2. Podstawa przyznawania nagród, ich wartość, sposób ubiegania się o przyznanie nagrody określi 

suplement do Regulaminu, który może zostać ogłoszony przez PZPN za pośrednictwem Portalu Łączy 

Nas Piłka oraz za pośrednictwem poczty e-mail, na adres wskazany przez Użytkownika przy rejestracji 

Konta Użytkownika. 

 

§13 

[Wykorzystanie Certyfikatu w komunikacji i promocji działalności Szkółki Piłkarskiej] 

1. Zasady wykorzystywania przez Szkółki Piłkarskie oraz Oddziały Szkółek Piłkarskich w komunikacji, 

marketingu i działaniach promocyjnych:  

a. praw PZPN do znaków towarowych, logotypów oraz nazw w ramach przyznanego Certyfikatu 

w komunikacji i promocji działalności Szkółki Piłkarskiej lub Oddziału Szkółki Piłkarskiej;  

b. Certyfikatu PZPN;  

c. Portalu Łączy Nas Piłka;  

d. Innych praw, Materiałów i dokumentów, których właścicielem jest PZPN, określa oddzielny 

dokument stanowiący załącznik numer 6 do Regulaminu – „Polityka komunikacji w Programie 

Certyfikacji PZPN”.  

2. Zasady wykorzystywania znaków towarowych oraz logotypów PZPN w ramach Programu Certyfikacji 

PZPN stanowi załącznik numer 7 do Regulaminu – Brandbook Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek 

Piłkarskich.  

3. Każda Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej, któremu Certyfikat PZPN wygasł zgodnie z treścią 

§ 7 ust. 45 Regulaminu, zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania wykorzystywania praw 

nadawanych przez PZPN w związku z Programem Certyfikacji PZPN, w szczególności zobowiązany jest 

do usunięcia Materiałów (w szczególności informacyjnych, promocyjnych i marketingowych) 

zawierających znaki towarowe oraz logotypy PZPN związane z Programem Certyfikacji PZPN.  

4. Każda Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej, któremu PZPN odebrał Certyfikat PZPN zgodnie 

z treścią § 7 ust. 37 Regulaminu, zobowiązany jest w terminie 14 dni od wydania ostatecznej decyzji o 

odebraniu Certyfikatu PZPN, do zaprzestania wykorzystywania praw nadawanych przez PZPN w 

związku z Programem Certyfikacji PZPN, w szczególności zobowiązany jest do usunięcia Materiałów (w 

szczególności informacyjnych, promocyjnych i marketingowych) zawierających znaki towarowe oraz 

logotypy PZPN związane z Programem Certyfikacji PZPN.  

  

§14 

[Odpowiedzialność PZPN] 

1. PZPN nie ponosi odpowiedzialności za:  

a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu Łączy Nas Piłka oraz Systemu Zarządzania 

Szkółką Piłkarską, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;  

b) Materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Portalu Łączy Nas Piłka;  



c) jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub 

postanowieniami Regulaminu działań Użytkownika;  

d) zobowiązania prawne w jakichkolwiek stosunkach pomiędzy Zawodnikiem, bądź rodzicami 

lub opiekunami prawnymi Zawodnika a Szkółką Piłkarską powstałe w związku ze szkoleniem 

Zawodnika; e) zobowiązania prawne w jakichkolwiek stosunkach pomiędzy Szkółką Piłkarską 

oraz właścicielem, zarządcą lub administratorem obiektów sportowych, wskazanych przez 

Administratora Szkółki Piłkarskiej jako obiekt piłkarski Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki 

Piłkarskiej;  

f) zobowiązania prawne w jakichkolwiek stosunkach pomiędzy Szkółką Piłkarską oraz 

Trenerem;  

g) zobowiązania wynikające z umów franczyzowych pomiędzy Szkółkami Piłkarskimi w zakresie 

tworzenia Oddziałów Franczyzowych w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską.  

 

2. PZPN nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Portalu Łączy Nas Piłka oraz 

Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub 

przepisami prawa.  

  

§15 

[Obowiązki użytkowników Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską] 

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami 

Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, w tym zasadami współżycia społecznego w 

Internecie, a w szczególności do:  

a. niezamieszczania w Portalu Łączy Nas Piłka oraz Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską: 

treści popierających wszelkiego rodzaju dyskryminację rasową, etniczną, ze względu na płeć, 

wyznanie itp.; treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy; treści powszechnie uznanych 

za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami; treści propagujących używanie narkotyków 

bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne 

spożywanie alkoholu; a także treści zawierających linki do stron internetowych naruszających 

prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe; 

treści pornograficznych;  

b. nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej w oparciu o 

funkcjonalności Portalu Łączy Nas Piłka oraz Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską;  

c. nie rozsyłania spamu i nie zamówionej informacji handlowej w oparciu o funkcjonalności 

Portalu Łączy Nas Piłka oraz Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską;  

d. niepodejmowania działań, które nawet pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w 

struktury Portalu Łączy Nas Piłka oraz Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską, do których taki 

Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działań destabilizujących funkcjonowanie Łączy Nas Piłka 

oraz Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską, bez względu na sposób i techniki powyższych 

niedozwolonych działań;  

e. nie naruszania praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, praw własności 

intelektualnej ani dóbr (w szczególności dóbr osobistych) osób trzecich i w tym celu 

zobowiązany jest w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu;  

f. ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za zamieszczane przez siebie w Portalu Łączy Nas 

Piłka lub w ramach Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską, Materiały/treści, w szczególności 



jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie jakichkolwiek praw lub dóbr (w szczególności 

dóbr osobistych) osób trzecich oraz szkody z tego tytułu;  

g. niedostarczania przez Użytkownika do Portalu Łączy Nas Piłka lub do Systemu Zarządzania 

Szkółką Piłkarską jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.  

  

§16 

[Ochrona danych osobowych] 

1. Podczas korzystania z Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską w komputerze Użytkownika mogą być 

zapisywane pliki „cookies”. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia 

Usług w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską i do prawidłowego świadczenia Usług Systemowych w 

ramach Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne 

do prawidłowego funkcjonowania Portalu Łączy Nas Piłka, Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską, 

Systemu Extranet oraz pozostałych, Serwisów i Systemów PZPN, w szczególności tych wymagających 

autoryzacji.  

2. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w tym używania plików „cookies” znajdują 

się w regulaminach poszczególnych Systemów lub Usług, a także w regulaminach dotyczących 

poszczególnych Systemów i ich Usług Systemowych oraz w dokumencie Polityka Prywatności.  

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą przy ul. 

Bitwy Warszawskiej 1920 roku 7, 02-366 Warszawa. 

4. PZPN wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Użytkownik może się kontaktować się w 

sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail daneosobowe@pzpn.pl, 

numerem telefonu 732 122 222 oraz korespondencyjnie: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 

Warszawa. 

5. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu:  

a. uczestnictwa w Programie Certyfikacji PZPN organizowanego przez administratora - 

podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia z dnia 27 

kwietnia 2016 r. o ochronie danych (zwanego dalej RODO), rozumianą jako realizacja umowy 

zawartej w skutek akceptacji Regulaminu Programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich;  

b. wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, w tym związanych z umowami 

zawieranymi pomiędzy PZPN a organami administracji publicznej, dotyczącymi 

dofinansowania zadań ze środków publicznych (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 

1 lit. c RODO). W tym zakresie dane osobowe mogą zostać przekazane do organów 

administracji publicznej;  

c. realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (podstawa prawna 

przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f RODO) rozumianych jako:  

• realizacji ustanowionych przez PZPN we współzawodnictwie reguł organizacyjnych, 

sportowych i dyscyplinarnych;  

• prowadzenie działań statystycznych, ewidencyjnych oraz zasobów archiwalnych 

dotyczących historii piłki nożnej;  

• ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z ww. umową;  

• marketingu produktów i usług PZPN. Podejmując czynności marketingowe z 

wykorzystaniem podanego maila lub numeru telefonu, zgodnie z art. 172 prawa 



telekomunikacyjnego oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

opieramy je na pozyskanej od Państwa zgodzie;  

• marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z PZPN (zwanych dalej 

Partnerami PZPN); aktualna lista Partnerów PZPN jest dostępna w zakładce ustawienia 

Profilu Kibica na Portalu Łączy Nas Piłka. Podejmując czynności marketingowe z 

wykorzystaniem podanego maila lub numeru telefonu, zgodnie z art. 172 prawa 

telekomunikacyjnego oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

opieramy je na pozyskanej od Państwa zgodzie.  

 

Ponadto dane osobowe Zawodnika (jego imię, nazwisko, wizerunek) mogą być przetwarzane w postaci 

ich publikacji na Portalu Łączy Nas Piłka - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Zawodnika lub 

jego prawnego opiekuna (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).  

6. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być:  

a) uprawnione organy państwa,  

b) dostawcy usług IT, 

c) firmy konsultingowe lub audytowe, 

d) agencje marketingowe,  

e) Szkółki Piłkarskie,  

f) organy administracji publicznej.  

 

7. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich. W przypadku zamiaru 

przekazania podanych przez Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, PZPN może je przekazać, zapewniając odpowiedni stopień ich ochrony lub 

odpowiednie zabezpieczenia. W takiej sytuacji PZPN umożliwia uzyskanie kopii danych 

przekazywanych do Państw trzecich.  

 

8. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu:  

a. posiadania przez Użytkownika konta na Portalu Łączy Nas Piłka, a po jego usunięciu do momentu 

przedawnienia roszczeń z tytułu korzystania z Portalu Łączy Nas Piłka;  

b. wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z obowiązujących przepisów prawa oraz 

umów zawartych z organami administracji publicznej na realizację zadań publicznych;  

c. wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO oraz uznania przez administratora, że 

sprzeciw ten jest zasadny (dotyczy sytuacji gdy podstawę przetwarzania danych stanowi prawnie 

uzasadniony interes administratora);  

d. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli stanowi ona podstawę takiego przetwarzania.  

Ponadto działania marketingowe przy wykorzystaniu adresu mailowego lub numeru telefonu 

prowadzone będą do momentu cofnięcia zgody na wykorzystanie stosownego kanału komunikacji we 

wskazanym celu.  

9. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Dodatkowo 

Użytkownik posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.  

10. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 



11. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w Programie 

Certyfikacji PZPN. W zakresie przetwarzania danych poprzez publikację na portalu Łączy Nas Piłka, 

zgoda ma charakter dobrowolny.  

12. PZPN nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani ich profilowania, które 

to działania mogą wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na 

Państwa sytuację.  

  

§17 

[Postępowanie reklamacyjne i korespondencja] 

1. Każdemu Użytkownikowi Portalu Łączy Nas Piłka przysługuje prawo do złożenia reklamacji w 

sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu Łączy Nas Piłka zgodnie z regulaminem świadczenia 

usług na Portalu Łączy Nas Piłka.  

2. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z 

funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską oraz świadczeniem usług przez PZPN w 

ramach Programu Certyfikacji. Poza sytuacjami szczególnymi opisanymi w Regulaminie, reklamacje 

dotyczące Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską oraz świadczenia usług przez PZPN w ramach 

Programu Certyfikacji należy składać drogą elektroniczną na adres: wsparcie@pzpn.pl z dopiskiem 

„REKLAMACJA” w tytule maila, lub listownie na adres: Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w 

Warszawie (02-366), ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7 z dopiskiem „Program Certyfikacji Grassroots” 

na kopercie.  

3. PZPN rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania i powiadomi o tym 

Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.  

4. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga uzyskania od Użytkownika dodatkowych 

wyjaśnień lub uzupełnienia danych czy informacji podanych w reklamacji, czas rozpatrzenia reklamacji 

przedłuża się o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.  

5. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących 

Portalu Łączy Nas Piłka lub Systemu Extranet znajdują się w odrębnych regulaminach dedykowanych 

dla tych Usług Systemowych. 

6. Wszelkie uwagi i pytania związane z działalnością Certyfikowanych Szkółek Piłkarskich/Oddziałów 

Szkółki Piłkarskiej, w szczególności zaobserwowane i udokumentowane działania lub sytuacje 

świadczące o naruszeniu Regulaminu, Użytkownik może kierować na adres: wsparcie@pzpn.pl z 

dopiskiem „UWAGI do Programu Certyfikacji” w tytule maila, a także na infolinię PZPN (tel. 732 122 

222). 7. Wszelkie uwagi i pytania związane z Programem Certyfikacji, inne niż reklamacje, Użytkownik 

może kierować na adres: certyfikacja@pzpn.pl, a także na infolinię PZPN (tel. 732 122 222).  

  

§18 

[Ochrona praw autorskich i własności intelektualnych] 

1. System Zarządzania Szkółką Piłkarską oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, 

bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu Łączy Nas Piłka lub w ramach Systemu Zarządzania 

Szkółką Piłkarską, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa, w 



szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1231, z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności 

przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 286, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913, z późn. zm.).  

2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu Łączy Nas Piłka 

lub w ramach Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską przysługują PZPN lub osobom trzecim, jeśli na 

podstawie stosownych umów lub przepisów prawa PZPN jest uprawniony do ich prezentowania.  

3. Korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu Łączy Nas Piłka lub w ramach 

Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw 

czy licencji do tych utworów lub baz danych, a korzystanie z Portalu Łączy Nas Piłka lub z Systemu 

Zarządzania Szkółką Piłkarska, utworów lub baz danych dostępnych na z Portalu Łączy Nas Piłka lub w 

Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarska może następować tylko w ramach dozwolonego użytku, chyba 

że Użytkownik uzyska pisemną zgodę PZPN. W szczególności niedopuszczalne jest:  

a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne 

udostępnianie w sieci Internet Portalu Łączy Nas Piłka lub jego części, bądź Systemów lub ich 

części, lub utworów zamieszczonych w Portalu Łączy Nas Piłka lub ich części, bądź w ramach 

Systemów lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym 

zakresie przepisach prawa;  

b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w części.  

 

4. Korzystając z uprawnienia do zamieszczania Materiałów na Portalu Łączy Nas Piłka, w Serwisach lub 

w ramach Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską, Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatną i 

nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację tych Materiałów na Portalu Łączy Nas Piłka, w 

Serwisach i w ramach Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarska oraz na korzystanie przez Usługodawcę z 

Materiałów na następujących polach eksploatacji:  

a. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek 

nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;  

b. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką;  

c. wprowadzanie do obrotu;  

d. wprowadzanie do pamięci komputera, sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz 

danych;  

e. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i 

przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. 

udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek 

serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, 

dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a 

także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek 

systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów 

stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych 

technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych);  

f. publiczne wykonanie;  

g. publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych 

posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub 

video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów 

stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.);  

h. wystawianie;  



i. wyświetlanie;  

j. użyczanie lub najem;  

k. nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne 

lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz 

bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci 

kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci 

komputerowych (w tym Internetu) itp.;  

l. nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne 

lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity 

m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, 

telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.;  

m. reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, 

odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za 

pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji 

mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.;  

n. obróbki cyfrowej w celu dostosowania wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału do 

wymogów Portalu Łączy Nas Piłka lub Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską;  

o. nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Użytkownika oraz innych osób utrwalonych w 

Materiałach nadesłanych przez Użytkownika;  

p. obróbki cyfrowej w celu dostosowania Materiałów do wymogów Portalu Łączy Nas Piłka lub 

Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską;  

q. wykorzystania Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Portalu Łączy Nas Piłka lub 

w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej 

w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych 

utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);  

r. umieszczania Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Portalu Łączy Nas Piłka lub 

w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską w bazach danych;  

s. wykorzystania Materiałów zamieszczonych w Portalu, Serwisach lub w ramach Systemów 

przez Użytkownika, w celu promocji Portalu Łączy Nas Piłka lub Systemu Zarządzania Szkółką 

Piłkarską.  

 

5. Materiały na Portalu Łączy Nas Piłka lub w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską może publikować 

wyłącznie Użytkownik zarejestrowany. Każdy opublikowany Materiał po jego opublikowaniu zostanie 

automatycznie podpisany imieniem i nazwiskiem Użytkownika. Użytkownik może modyfikować 

opublikowane Materiały, za wyjątkiem oznaczenia ich autorstwa.  

6. Wszelkie opublikowane Materiały mogą podlegać moderacji przez Usługodawcę pod kątem ich 

zgodności z prawem i dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Materiały, których 

publikacja narusza przepisy prawa lub dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego, będą 

usuwane z Portalu Łączy Nas Piłka lub Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską albo, jeżeli pozwala na to 

charakter danego Materiału, odpowiednio modyfikowane.  

7. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do decydowania o sposobie oznaczenia nadesłanych przez 

Użytkownika Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika na Portalu Łączy Nas Piłka lub w Systemie 

Zarządzania Szkółką Piłkarską.  

8. Zamieszczając Materiały na Portalu Łączy Nas Piłka lub w ramach Systemu Zarządzania Szkółką 

Piłkarską Użytkownik oświadcza, że:  



a. ma pełne prawo do dysponowania Materiałami oraz że przysługują mu autorskie prawa 

majątkowe do Materiałów, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub, że przysługują 

mu prawa do korzystania z Materiałów (licencja) obejmujące w szczególności prawo do 

prezentowania Materiałów w Internecie i do korzystania z Materiałów na polach eksploatacji 

określonych w ust. 4 powyżej oraz prawo do udzielania dalszych sublicencji;  

b. informacja zawarta w Materiale Użytkownika jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd. 

  

9. Użytkownik oświadcza, że osoby utrwalone na Materiałach zamieszczonych przez Użytkownika na 

Portalu Łączy Nas Piłka lub w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską, których zgoda jest konieczna do 

ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet i na żądanie 

Usługodawcy przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające ten stan prawny.  

10. Zamieszczając Materiały w Portalu Łączy Nas Piłka lub w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską 

Użytkownik oświadcza, że Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń 

osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami 

prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie lub licencje z prawem do udzielania dalszych 

sublicencji oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane 

na łamach Portalu Łączy Nas Piłka i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób 

trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.  

§19 

[Postanowienia końcowe] 

1. Regulamin może być zmieniany decyzją Zarządu PZPN.  

2. Zmiany Regulaminu będą publikowane na bieżąco, poprzez publikację aktualnego tekstu Regulaminu 

na Portalu Łączy Nas Piłka wraz z informacją o dokonaniu zmiany, a w przypadku Użytkowników 

zarejestrowanych - także poprzez przesłanie na ich adres e-mail wskazany przez Użytkownika przy 

rejestracji konta na Portalu Łączy Nas Piłka – o planowanych zmianach, z co najmniej 7-dniowym 

wyprzedzeniem. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian, Użytkownik powinien usunąć 

swój Profil i powstrzymać się od dalszego korzystania z Usług Systemowych oferowanych przez PZPN 

w ramach Programu Certyfikacji.  

3. Korzystanie przez Użytkownika zarejestrowanego z Portalu Łączy Nas Piłka oraz Systemu Zarządzania 

Szkółką Piłkarską po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.  

4. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach 

internetowych Portalu Łączy Nas Piłka.  

5. Z zastrzeżeniem regulacji szczególnych, PZPN ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji 

Usług lub Serwisów dostępnych w Portalu, a także Systemów i ich Usług Systemowych oraz 

wprowadzania nowych Usług lub Serwisów do Portalu, a także nowych Systemów i ich Usług 

Systemowych. PZPN informuje Użytkowników o powyższych zmianach, w szczególności poprzez 

zamieszczenie stosownego komunikatu w Portalu Łączy Nas Piłka lub w ramach Systemu Zarządzania 

Szkółką Piłkarską.  

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie 

przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory, poprzedzone postępowaniem mediacyjnym, rozstrzygane 

będą przez właściwe sądy polskie.  

7. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.laczynaspilka.pl (na Portalu Łączy nas Piłka). 


