
Szanse i zagrożenia rozwoju 
dziecięcej i młodzieżowej piłki 
nożnej w Polsce – raport z badania.



Stowarzyszenie PASS

Misja

Misją Stowarzyszenia PASS jest rozwój młodzieżowej piłki nożnej w Polsce, 
poprzez zwrócenie uwagi na znaczenie wiedzy i umiejętności w procesach 

szkolenia i zarządzania, a także integracja i kreowanie pozytywnego 
wizerunku środowiska piłkarskiego.  



Cele Stowarzyszenia PASS

Profesjonalizacja szkolenia w dziecięcej i młodzieżowej piłce nożnej.

Integracja środowiska i budowanie relacji pomiędzy szkółkami i 
akademiami piłkarskimi.

Budowanie pozytywnego wizerunku środowiska.



Cele Stowarzyszenia PASS

Niwelowanie barier organizacyjnych i finansowych w rozwoju szkółek i 
akademii piłkarskich.

Wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój wspólnych 
projektów piłkarskich. 

Stanowienie głosu środowiska akademii i szkółek piłkarskich w dyskusji 
z PZPN i związkami regionalnymi, opiniowanie i inicjowanie zmian i reform 
w regulaminach i przepisach. 



Raport 
„Szanse i zagrożenia rozwoju 

dziecięcej i młodzieżowej piłki nożnej w Polsce”

Szczegóły badania:

• termin realizacji: grudzień 2017 – styczeń 2018,

• metoda badawcza: ankieta internetowa,

• próba badawcza: 149 osób reprezentujących łącznie 94 
podmioty – akademie i szkółki piłkarskie, stowarzyszenia, 
fundacje, 

• dobór próby badawczej: celowo-losowy.
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Kluczowe wnioski z raportu:

Zidentyfikowane bariery rozwoju:

• bariery organizacyjne – dostęp do infrastruktury, wsparcie samorządów,

• bariery finansowe – koszty rejestracji i udziału w rozgrywkach, szkolenia i 
licencje dla trenerów,

• kompetencje osób zarządzających – wojewódzkie i okręgowe Związki Piłki 
Nożnej, władze samorządowe

• jakość nauczania WF-u, zainteresowanie sportem,

• niedostosowanie reform i projektów realizowanych przez PZPN do potrzeb i 
możliwości akademii – najwięcej akademii do 200 zawodników, 5-10 
trenerów,

• brak zainteresowania rozwojem środowiska – często udzielane odpowiedzi 
„Nie mam zdania”. 



Kluczowe wnioski z raportu:

Potencjał rozwoju:

• sukcesy Reprezentacji Polski – wykorzystanie rosnącego zainteresowania 
piłką nożną, 

• rosnąca świadomość osób zarządzających i trenerów,

• współpraca pomiędzy akademiami piłkarskimi,

• rozwój infrastruktury sportowej,

• projekty reform i zmian ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej, 

• dostęp do nowych źródeł finansowania – Program Klub, Erasmus+. 



Pytanie 1: 
Poniżej wymienione zostały czynniki, które mogą wpływać na działalność  szkółki lub 

akademii. Oceń, czy czynniki te utrudniają funkcjonowanie Twojej akademii. 

Regulaminy i systemy rozgrywek organizowanych przez regionalny Związek Piłki 
Nożnej 

Zdecydowanie nie
22%

Raczej nie
24%Nie mam zdania

29%

Raczej tak
14%

Zdecydowanie 
tak

11% Komentarz:

Zdaniem ¼ respondentów obecne 

regulaminy i systemy rozgrywek 

utrudniają funkcjonowanie 

akademii.



Oceń, czy poniższy czynnik utrudnia funkcjonowanie Twojej akademii. 

Sposób powoływania zawodników do kadr okręgów i kadr wojewódzkich.

Komentarz:

46% badanych negatywnie 

oceniło sposób powoływania 

zawodników do kadr okręgów i 

kadr wojewódzkich.

Zdecydowanie 
nie

14%

Raczej nie
18%

Nie mam zdania
22%

Raczej tak
21%

Zdecydowanie 
tak

25%



Oceń, czy poniższy czynnik utrudnia funkcjonowanie Twojej akademii. 

Dostęp do infrastruktury sportowej.

Komentarz:

Zdaniem 66% respondentów, 

dostęp do infrastruktury sportowej 

stanowi utrudnienie dla 

funkcjonowania akademii. 

Zdecydowanie 
nie

10%
Raczej nie

7%

Nie mam zdania
17%

Raczej tak
28%

Zdecydowanie tak
38%



Oceń, czy poniższy czynnik utrudnia funkcjonowanie Twojej akademii. 

Wsparcie i zaangażowanie ze strony samorządów.

Komentarz:

64% badanych negatywnie ocenia  

wsparcie i zaangażowanie 

samorządów  dla funkcjonowania 

akademii. 

Zdecydowanie nie
2%

Raczej nie
13%

Nie mam zdania
21%

Raczej tak
26%

Zdecydowanie tak
38%



Oceń, czy poniższy czynnik utrudnia funkcjonowanie Twojej akademii. 

Koszty organizacji rozgrywek
(m.in. opłaty rejestracyjne, koszty sędziów, badania lekarskie, 

wynajem obiektów itd.)

Komentarz:

Według 60% respondentów, 

koszty związane z organizacją 

rozgrywek stanowią utrudnienie 

dla funkcjonowania akademii. 

Zdecydowanie nie
3%

Raczej nie
10%

Nie mam zdania
27%

Raczej tak
29%

Zdecydowanie tak
31%



Oceń, czy poniższy czynnik utrudnia funkcjonowanie Twojej akademii. 

Regulacje prawne, dotyczące przechodzenia zawodników do innych klubów  
(w tym transfery).

Komentarz:

Regulacje prawne, związane z 

przechodzeniem zawodników do 

innych klubów stanowią 

utrudnienie dla 40% akademii. 

Zdecydowanie nie
10%

Raczej nie
24%

Nie mam zdania
26%

Raczej tak
21%

Zdecydowanie tak
19%



Oceń, czy poniższy czynnik utrudnia funkcjonowanie Twojej akademii. 

Dostęp do wykwalifikowanych trenerów 
(specjalizujących się w szkoleniu najmłodszych kategorii wiekowych).

Komentarz:

Dostęp do wykwalifikowanych 

trenerów stanowi utrudnienie dla 

48% akademii, uczestniczących w 

badaniu. 

Zdecydowanie nie
10%

Raczej nie
15%

Nie mam zdania
27%

Raczej tak
27%

Zdecydowanie tak
21%



Oceń, czy poniższy czynnik utrudnia funkcjonowanie Twojej akademii. 

Koszty szkolenia i licencji związkowych dla trenerów.

Komentarz:

Według 65% badanych, koszty 

szkoleń oraz licencji trenerskich, 

stanowią utrudnienie w 

funkcjonowaniu akademii. 

Zdecydowanie nie
4%

Raczej nie
12%

Nie mam zdania
19%

Raczej tak
30%

Zdecydowanie tak
35%



Oceń, czy poniższy czynnik utrudnia funkcjonowanie Twojej akademii. 

Wpływ rodziców na funkcjonowanie akademii (np. zachowanie, obecność w 
strukturze organizacyjnej itd.)

Komentarz:

Według 40% respondentów, 

wpływ rodziców na 

funkcjonowanie akademii nie 

stanowi utrudnienia. Zdaniem 

32% jest to utrudnieniem. 

Zdecydowanie nie
16%

Raczej nie
24%

Nie mam zdania
28%

Raczej tak
19%

Zdecydowanie 
tak

13%



Pytanie 2. 
Czy Twoja szkółka lub akademia była kiedykolwiek poszkodowana w wyniku 

wymienionych poniżej działań? Wskaż jedną, najważniejszą odpowiedź. 

Komentarz:

Blisko 50% szkółek i 

akademii 

uczestniczących w 

badaniu było 

poszkodowane w wyniku 

działań o charakterze 

czarnego PR.
Nieetyczne działania dążące do

przejmowania  zawodników lub trenerów
przez inne kluby

Układy polityczne, samorządowe – np. 
powiązania innych klubów z radnymi, 

władzami itd.

Czarny PR – negatywne, szkodliwe działania 
konkurencji  (kłamliwe komentarze, donosy 

do władz związkowych, hejt w internecie itd.)

43 44 45 46 47 48 49 50



Pytanie 3. 
Czy współpracujesz z innymi szkółkami, akademiami lub klubami piłkarskimi w 

swoim regionie lub w kraju?

Komentarz:

Blisko 65% akademii 

uczestniczących w 

badaniu realizuje 

współpracę z innymi 

szkółkami, akademiami 

lub klubami piłkarskimi. 
Tak
63%

Nie
37%



Pytanie 4. 
W jakim zakresie współpracujesz z innymi szkółkami, akademiami lub klubami 

piłkarskimi? 
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Wymiana wiedzy i doświadczeń

Staże i szkolenia w partnerskich akademiach

Wspólna organizacja rozgrywek lub turniejów

Wspólna organizacja obozów

Grupowe zakupy sprzętu sportowego

Wspólna klasa sportowa w szkole

Swobodny przepływ zawodników między szkółkami

Współpraca i przekazywanie zawodników w określonym wieku
silniejszemu klubowi z drużyną seniorską

Ustalenie zasad wzajemnej współpracy (w tym podział rynku, stref
wpływu)

Równoczesna praca w dwóch klubach

Klub Partnerski klubu Ekstraklasy

Współpraca w zakresie podziału dostępu do obiektów sportowych
Komentarz:

Akademie najczęściej 

współpracują w zakresie 

wspólnej organizacji 

rozgrywek lub turniejów, a 

także wymiany wiedzy i 

doświadczeń. 



Pytanie 5. 
W jaki sposób Twoim zdaniem, poniższe czynniki wpływają na rozwój dziecięcej i 

młodzieżowej piłki nożnej w Polsce?

Komentarz:

Największy pozytywny wpływ na rozwój dziecięcej i młodzieżowej piłki nożnej mają sukcesy 

Reprezentacji Polski, rozwój infrastruktury sportowej oraz moda na zdrowy tryb życia. 

Sukcesy Reprezentacji Polski

Siła wpływu -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

% odpowiedzi 0,00% 1,03% 0,00% 0,00% 0,00% 2,06% 5,15% 16,49% 4,12% 16,49% 54,64%

Rozwój infrastruktury sportowej

Siła wpływu -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

% odpowiedzi 7,22% 3,09% 3,09% 2,06% 3,09% 4,12% 15,46% 17,53% 17,53% 12,37% 14,43%

Moda na zdrowy tryb życia

Siła wpływu -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

% odpowiedzi 1,03% 1,03% 0,00% 1,03% 4,12% 19,59% 18,56% 24,74% 11,34% 8,25% 10,31%



Pytanie 5. 
W jaki sposób Twoim zdaniem, poniższe czynniki wpływają na rozwój dziecięcej i 

młodzieżowej piłki nożnej w Polsce?

Komentarz:

Największy negatywny wpływ na rozwój dziecięcej i młodzieżowej piłki nożnej ma jakość 

nauczania wychowania fizycznego w klasach 1-3, a także kompetencje osób zarządzających w 

okręgowych Związkach Piłki Nożnej. 

Kompetencje osób zarządzających w okręgowych Związkach Piłki Nożnej

Siła wpływu -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

% odpowiedzi 11,34% 10,31% 10,31% 14,43% 3,09% 18,56% 6,19% 8,25% 10,31% 5,15% 2,06%

Jakość nauczania wychowania fizycznego w klasach 1-3

Siła wpływu -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

% odpowiedzi 32,99% 6,19% 11,34% 5,15% 6,19% 11,34% 7,22% 4,12% 4,12% 4,12% 7,22%



Pytanie 6.
Jak oceniasz rzeczywisty wpływ Narodowego Modelu Gry na rozwój 

dziecięcej i młodzieżowej piłki nożnej?

Komentarz:

65% respondentów ocenia pozytywnie 

rzeczywisty wpływ Narodowego 

Modelu Gry na rozwój dziecięcej i 

młodzieżowej piłki nożnej. Zwraca 

uwagę odpowiedź „Nie mam zdania” 

ze strony 26% badanych. 

Zdecydowanie 
pozytywnie

11%

Raczej pozytywnie
54%

Nie mam zdania
26%

Raczej negatywnie
6%

Zdecydowanie 
negatywnie

1%

Nie znam projektu 
Narodowy Model Gry

2%



Pytanie 7. 
Czy realizujesz założenia Narodowego Modelu Gry w szkoleniu w swojej 

szkółce lub akademii? 

Komentarz:

Blisko 25% respondentów nie 

realizuje Narodowego Modelu Gry w 

swojej akademii. 

Tak
77%

Nie
23%



Pytanie 8. 
Jakie elementy Narodowego Modelu Gry realizujesz w szkoleniu w swojej 

szkółce lub akademii?

Komentarz:

Najczęściej realizowany 

elementami Narodowego 

Modelu Gry są rozmiary 

piłek oraz wielkości 

bramek. 
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Pytanie 9. 
Dlaczego nie realizujesz Narodowego Modelu Gry?

Moja Akademia ma inny pomysł na grę.

Bazuję na systemie szkolenia szkółki oraz własnej wiedzy, doświadczeniu i pomysłom.

Ponieważ w rozgrywkach organizowanych przez PPPN jest on ignorowany przez władze związku i sędziów.

Projekt nie jest ukierunkowany na dzieci.

Nasza Akademia ma własny model szkolenia.

Brakuje odpowiedniej osoby w Akademii, która by się tym zajęła.

Realizacja jedynie wytycznych w obszarach organizacji rozgrywek np. rozmiar piłek i bramek. W aspekcie 

szkoleniowym czerpiemy wzorce z innych modeli szkolenia (Niemcy, Portugalia, Hiszpania), wszystko 

poparte wielogodzinnymi szkoleniami oraz stażami.

Mam swoje doświadczenia, wiedzę i umiejętności, które są sprawdzone. Opieram się na zachodnich 

autorach i trenerach, co znacznie poprawiło moje umiejętności trenerskie w porównaniu do tego co robiłem 

wcześniej opierając się na naszych autorytetach.

Nie jest dopasowany do potrzeb małej akademii.



Pytanie 10. 
Jakie zmiany wprowadziłbyś do Narodowego Modelu Gry, w celu rozwoju 

dziecięcej i młodzieżowej piłki nożnej?

Obowiązkowe turnieje bez klasyfikacji do 8 roku życia.

Nazwa Narodowy Model Gry jest nie adekwatna do treści, z którą mamy do czynienia. W pierwszej 

kolejności wymaga usystematyzowanie fundamentów gry indywidualnych oraz współdziałania, konceptów 

taktycznych ogólnych oraz pozycyjnych w procesie nauczania gry w piłkę nożną. Na podstawie tego 

przedstawienie środków do nauczania oraz sposobów komunikacji z zawodnikami. 

To jest tylko zalążek, na kompletne materiały przyjdzie poczekać kilka lat zapewne. Na pewno informacje 

dotyczące planowania, periodyzacja techniczna, przykładowe zabawy, gry i środki treningowe na rozwój 

techniki. Różne dodatki.

Ujednolicenie przepisów gry w najmłodszych kategoriach we wszystkich województwach.

Wprowadziłbym weryfikację czy klub piłkarski X szkoli dzieci wg. Narodowego Modelu Gry, a żeby to zrobić i 

zobligować kluby do działania wg. NMG potrzebni są ludzie którzy będą koordynować projekt, ale przede 

wszystkim trenerzy chcący brać w tym udział muszą być wsparci finansowo. 

Większa wiedza taktyczna i inne warianty. Większa szczegółowość prowadzenia treningu w rozbiciu o 

konkretne aspekty: motoryczny, techniczny, psychologiczny i taktyczny.

Zwiększony nacisk na percepcje i decyzyjność 



Pytanie 10. 
Jakie zmiany wprowadziłbyś do Narodowego Modelu Gry, w celu rozwoju 

dziecięcej i młodzieżowej piłki nożnej?

Zwiększyłbym ilość wiedzy praktycznej i teoretycznej dotyczącej szkolenia młodzieży do lat 12. Zwiększenie 

świadomości trenerów na tym etapie pomogłoby w naprawie Polskiej piłki, gdyż jest to kluczowy etap dla 

rozwoju. 

Przede wszystkim NMG nie powinien być przedstawiany jako "jedyna słuszna droga". Należy pokazać 

więcej opcji, wariantów i wyjaśniać poszczególne elementy, zamiast "masz robić tak i tak".

Jeszcze większy nacisk na kreatywność w grze, usamodzielnianie i podejmowanie autonomicznych decyzji 

jako klucz do rozwoju młodego piłkarza.

Narodowy model gry ma podawać szczegółowo, jak i co robić z dzieciakami w odpowiednim wieku 

wskazując na co kłaść nacisk, na jakie elementy wyszkolenia w danym wieku, i podając do tego konkretne 

schematy i konspekty(dużo - w formie nawet odrębnej książki), żeby wszyscy trenerzy robili w tym samym 

wieku to samo ze swoimi zawodnikami.

Zbudowałbym Narodowy Model Gry skupiając się tylko i wyłącznie na najmłodszych.

Większa świadomość trenerów w zakresie aspektu wychowawczego.

Więcej możliwości stosowania innego stylu szkolenia. I uważam, że system gry dostosowuje się od 

zawodników a nie odwrotnie, dlatego narzucenie jednego stylu gry jest błędne.



Pytanie 11. 
Jak oceniasz rzeczywisty wpływ projektu Akademii Młodych Orłów na rozwój 

dziecięcej i młodzieżowej piłki nożnej?

Komentarz:

Blisko 44% respondentów 

ocenia projekt Akademii 

Młodych Orłów 

pozytywnie, jednak 

równocześnie prawie20% 

ocenia ten projekt 

negatywnie, zaś 38% nie 

ma zdania. 

Zdecydowanie 
pozytywnie

11%

Raczej pozytywnie
33%

Nie mam zdania
38%

Raczej negatywnie
15%

Zdecydowanie 
negatywnie

3%



Pytanie 12. 
Jakie zmiany wprowadziłbyś do projektu Akademii Młodych Orłów, w celu 

rozwoju dziecięcej i młodzieżowej piłki nożnej?

Zamiast wyciągać chłopaków z klubów dodatkowo na AMO powinien być większy nacisk na szkolenie 

trenerów grup dziecięcych, to dla nich trzeba robić jakieś trenerskie "AMO" i to regularnie.

Przede wszystkim dostępność tego projektu w małych miejscowościach gdzie dzieci nie mają żadnej 

możliwości treningów. 

Góra 1-2 trening w miesiącu jako nagroda dla najlepszych za zaangażowanie, postępy i pracę w klubie.

Stworzenie skauting zewnętrznego w celu wyłonienia najlepszych zawodników. 

Zatrudnianie trenerów (np. OZPN Piotrków Trybunalski) odbywa się na zasadzie takiej, że głównym 

kryterium nie jest u trenera jego przygotowanie merytoryczne oraz doświadczenia na tym etapie szkolenia, 

który dotyczy kategorii wiekowych z AMO. Angażowanie trenerów do tego projektu powinno odbywać się 

przez PZPN.

Przeniósłbym ten projekt na prowincje, tam gdzie dzieci maja mniejsze szanse. W dużych miastach jest 

dużo trenerów, klubów, jest rywalizacja i dzieci nie potrzebują AMO. AMO więc zaburza poukładany cykl 

metodyczny realizowany wśród świadomych trenerów klubowych. Wyrywa dziecko z procesu nauczania.

Większa współpraca z klubami i szkółkami, zrzeszanie najzdolniejszych chłopców w jednym miejscu, ale 

może tylko na 1 trening w tygodniu? Tak żeby mogli trenować i rywalizować na zajęciach z najlepszymi, a 

potem odwiedzić LAMO czy ZAMO.



Pytanie 12. 
Jakie zmiany wprowadziłbyś do projektu Akademii Młodych Orłów, w celu 

rozwoju dziecięcej i młodzieżowej piłki nożnej?

Szerszy zakres działalności i współpracy z Klubami

Jest to niepotrzebny projekt, lepiej te pieniądze zainwestować w przygotowanie nauczycieli WF-u w 

temacie przygotowania motorycznego w grach zespołowych.

Możliwość równoczesnego treningu w kubie i w AMO, teraz trzeba wybierać ze względu ma pokrywające 

się treningi.

Zwiększenie ilości akademii i większa dostępność dla dzieci.

Zdecydowanie większa współpraca z klubami. Raczej powinni był powoływani najzdolniejsi chłopcy a nie 

ten kto przyjdzie na kwalifikacje i zrobi najwięcej "kapek„.

Zaproszenia na trening dla trenerów klubowych w celach edukacji i rozwoju.

AMO miało w swoim założeniu stanowić uzupełnienie treningów w klubach, nie konkurencyjną szkółkę, 

która podbiera innym zawodników.

Harmonogram treningów w ramach AMO nie jest dostosowany do treningów w klubach, przez co pojawiają 

się problemy z obecnością i realizacją planu treningowego. 

Pojawiają się problemy z pracą trenerów klubowych w AMO – znam przypadki dyskryminacji 

utalentowanych zawodników, którzy są z „niewłaściwych” klubów



Pytanie 13. 
Czy Twoja szkółka lub akademia piłkarska została zaproszona do projektu 
Akademie Klasy Ekstra, organizowanego przez LOTTO Ekstraklasę oraz 

ekstraklasowe kluby?

Komentarz:

Spośród respondentów 

badania, zaledwie 15% 

akademii uczestniczyło w 

projekcie Akademie Klasy 

Ekstra. 

Tak
15%

Nie
85%



Pytanie 14. 
Jakie projekty i inicjatywy, powinny Twoim zdaniem być wspierane finansowo i 

organizacyjnie przez PZPN oraz wojewódzkie Związki Piłki Nożnej?

Organizacja turniejów piłkarskich.

Edukacja nauczycieli wychowania fizycznego.

Rozwój infrastruktury sportowej w szkołach i klubach.

Szkolenia dla trenerów.

Wizyty trenerów-edukatorów w klubach i akademiach.

Licencjonowanie szkółek i akademii.

Obniżenie opłat związkowych i licencyjnych.

Partycypacja w kosztach organizacji rozgrywek, przede wszystkim wynagrodzenie dla sędziów.

Badanie jakości szkolenia w akademiach, gratyfikacja najlepszych.

Szkolenie zawodników do 12 roku życia, zajęcia w szkołach w klasach 1-3.

Rozwój futbolu żeńskiego, dofinansowanie sprzętu - piłek, bramek, etc.



Stowarzyszenie Szkółek i Akademii Piłkarskich PASS
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