Wpływ epidemii koronawirusa
COVID-19 na szkolenie piłkarskie
w Polsce – raport z badania

Twórcy raportu
Stowarzyszenie Szkółek i Akademii Piłkarskich
PASS to niezależna organizacja, integrująca
środowisko piłkarskie w Polsce. Skupia podmioty
zajmujące się szkoleniem piłkarskim dzieci i
młodzieży, wspiera swoich członków w zakresie
zarządzania, organizacji, prawa, finansów czy
marketingu.

Stowarzyszenie reprezentuje interes szkółek i
akademii piłkarskich w relacjach z władzami
piłkarskimi, samorządami czy sponsorami.
Więcej informacji o działalności Stowarzyszenia
PASS można znaleźć na stronie:
www.razemdlapilki.com

Cele badawcze
Niniejszy raport powstał jako efekt badania zrealizowanego
wśród szkółek i akademii piłkarskich z całej Polski. Celami
badania były:
• identyfikacja skutków wpływu epidemii koronawirusa na
działalność szkółek i akademii piłkarskich,

• identyfikacja działań naprawczych i rozwiązań, wdrażanych
przez szkółki i akademie piłkarskich w trakcie epidemii,
• weryfikacja efektów działań naprawczych i pakietów
wsparcia ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej i
Ministerstwa Sportu.

Szczegóły badania
Termin realizacji badania: czerwiec – lipiec 2020
Metoda badawcza: ankieta internetowa
Próba badawcza: 195 osób, reprezentujących łącznie 123
podmioty – szkółki i akademie piłkarskie w formie prawnej
stowarzyszeń, fundacji, spółek i jednoosobowych działalności
gospodarczych
Dobór próby: celowo-losowy

Kluczowe wnioski
• Zawieszenie działalności przez szkółki i akademie piłkarskie wygenerowało ogromne
problemy organizacyjne i finansowe – blisko 2/3 respondentów zadeklarowało
spadek przychodów o co najmniej 50% w okresie zamrożenia gospodarki. Należy
zauważyć, że dla blisko 2/3 respondentów, praca w szkółce lub akademii piłkarskiej
stanowiła jedyne źródło utrzymania.
• Szkółki i akademie piłkarskie realizowały szereg działań, które miały na celu
utrzymać relacje z zawodnikami i rodzicami – od zawieszenia lub obniżenia składek
członkowskich, poprzez działania online (treningi, konkursy, działania promocyjne),
kończąc na rozwoju kompetencji i restrukturyzacji.

• Większość respondentów negatywnie oceniła wsparcie, jakie było oferowane dla
szkółek i akademii piłkarskich zarówno przez PZPN, jak i Ministerstwo Sportu. 30%
badanych nie skorzystało z żadnej formy wsparcia w okresie epidemii.

Pytanie 1.
Czy praca w szkółce lub akademii piłkarskiej/prowadzenie szkółki lub akademii piłkarskiej
jest Twoim jedynym źródłem przychodu?
Komentarz:
Blisko 2/3 respondentów
zadeklarowało, że praca
w szkółce lub akademii
piłkarskiej stanowi ich
jedyne źródło
przychodu.

Nie
35%

Tak
65%

Pytanie 2.
Jak kształtowała się składka członkowska/opłata za treningi w trakcie epidemii?
Komentarz:
Ponad 30% respondentów zawiesiło składkę na
czas trwania epidemii, kolejne 30% wprowadziło
składkę dobrowolną, bez kwoty minimalnej. Tylko
6% badanych pozostawiło składkę bez zmian.

Inna odpowiedź
Składka została zamieniona na
voucher do wykorzystania w
przyszłości, np. w sklepie klubowym
Została wprowadzona składka
dobrowolna, bez narzucania kwoty
minimalnej wpłaty
Składka została zawieszona
Składka została zmniejszona o
połowę
Składka pozostała bez zmian
0%

Inne odpowiedzi:
• W kwietniu składka była dobrowolna w dowolnej kwocie.
Przychód został w całości przekazany na cel
charytatywny tzn. fundusz COVID19 dla szpitala w
naszym mieście.
• Było kilka możliwości do wyboru.
• Składka została zmniejszona o 70% w okresie epidemii.
• Składka została zmniejszona o 75% w okresie epidemii.
• Rodzice mieli (świadomy wybór) składki pełnej lub 50
procent.
• Składka została zmniejszona o połowę w kwietniu,
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zawieszona w maju i dowolna w czerwcu.

Pytanie 3.
Jak procentowo szacujesz spadek Twoich przychodów w okresie trwania epidemii?

Spadek o więcej niż
90%
18%
Spadek o 76-90%
9%

Spadek o 51-75%
31%

Spadek do 25%
13%

Spadek o 26-50%
29%

Komentarz:
Niespełna 30%
respondentów
zanotowało spadek
przychodów o 26-50%.
Dla nieco ponad 30%
respondentów spadek
przychodów wyniósł 5175%. Spadek o więcej
niż 76% przychodów
zadeklarowało łącznie
27% badanych.

Pytanie 4.
Jakie działania prowadziłeś w trakcie epidemii? Można zaznaczyć więcej niż jedną
odpowiedź.
Komentarz:
W trakcie epidemii respondenci prowadzili
działania online (grupy do komunikacji z
zawodnikami), treningi w formie zdalnej, a
także zdobywali nową wiedzę, uczestnicząc
w szkoleniach.

Inna odpowiedź
Pracowałem w innej branży

Brałem udział w szkoleniach, zdobywałem
nową wiedzę
Nie prowadziłem żadnych działań dla
zawodników
Utworzyłem grupę do komunikacji z
zawodnikami (np. Messenger, WhatsApp)
Prowadziłem sporadyczne treningi online
Prowadziłem regularne treningi online
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Przykładowe inne odpowiedzi:
• Zorganizowaliśmy turniej w grę FIFA20,
podjęliśmy współpracę z kilkoma podmiotami,
wyprodukowaliśmy maseczki z logo klubu i
idąc dalej, stworzyliśmy sklep kibica z
gadżetami klubowymi.
• Przygotowaliśmy się do organizacji pracy
akademii po epidemii.
• Pracowaliśmy nad projektem Certyfikacji.
• Prowadziliśmy aktywne działania w social
media – porady, konkursy, zabawy
edukacyjne, utrzymywaliśmy kontakt z
25% rodzicami.

Pytanie 5.
Jak kształtuje się obecnie liczba zawodników, w stosunku do sytuacji przed epidemią?
Wzrosła
4%

Spadła o 41% lub
więcej
5%

Pozostała bez
zmian
14%

Spadła o 31-40%
15%

Spadła o 2130%
12%

Spadła o mniej niż
10%
23%

Spadła o 10-20%
27%

Komentarz:
82% uczestników badania
zanotowało spadek liczby
zawodników po epidemii.
Spadek o 10-20%
zanotowało 27%
respondentów, spadek o
21-30% zanotowało 12%
respondentów, spadek o
31% i więcej zanotowało
20% respondentów.
W przypadku 14%
respondentów liczba
zawodników pozostała bez
zmian, a 4% zanotowało
wzrost liczby zawodników.

Pytanie 6.
Co stało się z dotacjami, pozyskanymi przez szkółkę lub akademię w obecnym roku?
Komentarz:
W przypadku 37% respondentów dotacje pozostały bez zmian.
Dotacje dla 10% respondentów zostały wycofane, 18%
respondentów zadeklarowało zmniejszenie dotacji. 26%
uczestników badania nie pozyskało dotacji.

Inna
odpowiedź
9%

Nie pozyskałem
dotacji w obecnym
roku
26%

Dotacje zostały
zmniejszone
18%

Dotacje pozostały
bez zmian
37%

Dotacje
zostały
wycofane
10%

Przykładowe inne odpowiedzi:
• Dotacja została utrzymana, jednak zostały dodane dodatkowe
obostrzenia związane z realizacją zadania.
• Nie otrzymaliśmy jasnej odpowiedzi z Urzędu Miasta odnośnie dotacji,
nie wiemy czy zostanie utrzymana
• Część dotacji została wycofana, np. na uczestnictwo w turnieju
zagranicznym
• Dotacje zostały zamrożone, mają być wypłacone w innym terminie

Pytanie 7.
Jak postrzegasz przyszłość Twojej szkółki lub akademii po epidemii? Wskaż, w jakim
stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami.
Komentarz:
Ponad połowa respondentów
nie przewiduje konieczności
redukcji zatrudnienia czy
wynagrodzeń. Taką
konieczność zadeklarowało
około 20-30% uczestników
badania. Respondenci nie
przewidują również
konieczności zmiany profilu
czy znaczącego
ograniczenia działalności.

W wyniku epidemii konieczna będzie redukcja
zatrudnienia

W wyniku epidemii konieczna będzie redukcja
wynagrodzeń

W wyniku epidemii będę musiał zmienić profil
prowadzonej działalności (przebranżowienie)

W wyniku epidemii będę zmuszony znacząco
ograniczyć działalność szkółki lub akademii
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Raczej nie

Trudno powiedzieć

Raczej tak

Zdecydowanie tak

Pytanie 8.
Czy w związku z obecną sytuacją epidemiczną, planujesz organizację obozów i/lub
półkolonii w okresie wakacyjnym?
Trudno powiedzieć
4%

Komentarz:
Niespełna 70% respondentów
planuje organizację obozów i/lub
półkolonii w okresie wakacyjnym.
Z organizacji zrezygnowało 27%
badanych. 4% respondentów nie
było w stanie określić, czy będzie
organizować obozy i/lub półkolonie.

Nie
27%

Tak
69%

Pytanie 9.
Jak oceniasz zainteresowanie rodziców ofertą obozów i półkolonii, w porównaniu do
poprzednich lat?
Nie planuję
organizacji obozów
ani półkolonii w
okresie
wakacyjnym
18%

Zainteresowanie
jest bez zmian
18%

Zainteresowanie
jest większe niż w
poprzednich latach
3%

Zainteresowanie
jest mniejsze niż w
poprzednich latach
61%

Komentarz:
Ponad 60% respondentów
deklaruje mniejsze
zainteresowanie ofertą
obozów i półkolonii ze strony
rodziców niż w poprzednich
latach. Według 18%
zainteresowanie to pozostało
bez zmian. 3% deklaruje
większe zainteresowanie, a
18% nie planuje organizacji
obozów i półkolonii.

Pytanie 10.
Co sądzisz o odwołaniu rozgrywek młodzieżowych przez wojewódzkie Związki Piłki Nożnej
na tak wczesnym etapie, w związku z epidemią koronawirusa COVID-19?
Komentarz:
Równo po 45% respondentów uznało, że rozgrywki powinny
być wznowione, a także że powinny zostać odwołane. 10%
respondentów udzieliło innych odpowiedz.

Inna
odpowiedź
10%

Rozgrywki powinny
zostać zawieszone
i wznowione z
zapewnieniem
zasad
bezpieczeństwa
45%

Dobrze, że
rozgrywki zostały
odwołane,
ponieważ w
sytuacji epidemii
nie udałoby się
zapewnić
bezpieczeństwa
zawodników i
trenerów
45%

Inne odpowiedzi:
• Uważam, że bylibyśmy w stanie zorganizować bezpieczne rozgrywki,
jednak obawiam się, że rodzice nie byliby chętni, żeby puścić dzieci na
mecze czy turnieje.
• Bardzo dobrze - jesteśmy zdania, że nie powinno być w ogóle rozgrywek,
przynajmniej do Młodzika.
• Dobrze, że rozgrywki zostały odwołane, ponieważ bardzo trudno byłoby
zebrać składy na wszystkie mecze, szczególnie w młodszych grupach
wiekowych, a także w sytuacji epidemii nie udałoby się zapewnić
bezpieczeństwa zawodników i trenerów.

Pytanie 11.
Jak oceniasz działania Rządu RP i Ministerstwa Sportu w zakresie wsparcia szkółek i
akademii piłkarskich w okresie epidemii?
Zdecydowanie
pozytywnie
4%

Raczej pozytywnie
8%

Zdecydowanie
negatywnie
12%

Raczej negatywnie
38%

Nie mam zdania
38%

Komentarz:
38% respondentów raczej
negatywnie ocenia działania
Rządu RP i Ministerstwa Sportu
w zakresie wsparcia szkółek i
akademii piłkarskich. Również
38% badanych nie ma zdania w
tym temacie. Zdecydowanie
negatywnie wsparcie ocenia
12%, zdecydowanie pozytywnie
ocenia 4% a raczej pozytywnie
8% badanych.

Pytanie 12.
Jak oceniasz działania PZPN w zakresie wsparcia szkółek i akademii piłkarskich w okresie
epidemii?
Zdecydowanie
pozytywnie
2%

Raczej pozytywnie
4%

Zdecydowanie
negatywnie
22%
Nie mam zdania
32%
Raczej negatywnie
40%

Komentarz:
40% respondentów ocenia
raczej negatywnie działania
PZPN w zakresie wsparcia
szkółek i akademii, 22%
zdecydowanie negatywnie.
32% respondentów nie ma
zdania w tej sprawie, 2%
ocenia zdecydowanie
pozytywnie, zaś 4% badanych
raczej pozytywnie.

Pytanie 13.
Czy w okresie epidemii Ty albo Twoja szkółka lub akademia skorzystaliście z którejś z
wymienionych form wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej? Można wskazać więcej niż
jedną odpowiedź.
Nie korzystałem z żadnej formy wsparcia

Komentarz:
Blisko 30% respondentów nie
skorzystało z żadnej formy
wsparcia w ramach Tarczy
Antykryzysowej. Najczęściej
wykorzystywane formy
wsparcia to świadczenie
postojowe (16%), odroczenie
należności wobec ZUS (15%)
oraz niskoprocentowa
pożyczka z Funduszu Pracy
(15%).

Subwencje z Narodowego Instytutu Wolności dla organizacji
pozarządowych
Odroczenie należności wobec Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych

Odroczenie należności podatkowych
Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze
środków Funduszu Pracy (do 5000 zł)
Subwencje z Polskiego Funduszu Rozwoju
Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze
środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
z Powiatowego Urzędu Pracy
Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy
cywilnoprawne z Powiatowego Urzędu Pracy
0%

10%

20%

30%

Pytanie 14.
Czy w związku z trudnym doświadczeniem, jakim jest epidemia koronawirusa COVID-19, planujesz
wprowadzić jakieś działania zapobiegawcze, na wypadek kolejnego kryzysu? Jeśli tak, to jakie?*
*Pytanie nieobowiązkowe

Komentarz:
W związku z epidemią COVID-19, respondenci w głównej mierze przygotowują się do prowadzenia
treningów online oraz zabezpieczenia finansowania na funkcjonowanie akademii, na wypadek kolejnego
kryzysu.
Wybrane odpowiedzi:
• Zabezpieczyć poduszkę finansową na funkcjonowanie akademii w razie ewentualnej drugiej fali epidemii lub kolejnego kryzysu
• Przygotowanie do realizacji treningów online
• Zabezpieczenie umów z rodzicami i partnerami na wypadek epidemii
• Minimalizacja kosztów funkcjonowania akademii
• Usprawnienie działań komunikacyjnych online, angażujących zawodników i rodziców
• Zmiana zasady wynagrodzenia trenerów, uwzględniając prowadzenie zajęć online
• Zabezpieczenie środków sanitarnych i stworzenie niezbędnych procedur bezpieczeństwa
• Zaplanowanie i nauka nagrywania, montażu filmów, dobór środków, scenerii oraz form treningów online oraz zadań domowych
• Zwrócenie większej uwagi na weryfikację zadań przekazanych zawodnikom przez trenerów do realizacji w warunkach domowych.
Doświadczenia zw. z indywidualną pracą podczas epidemii pozwoliła zawodnikom zauważyć jak ważny jest ich własny wkład w
proces treningowy. W razie ponownego "lockdownu" wszyscy będą przygotowani na kontynuację rozwoju piłkarskiego
maksymalnie wykorzystując dostępne warunki.

Pytanie 15.
Jakiego wsparcia ze strony władz piłkarskich oczekujesz teraz i w najbliższej przyszłości?*
*Pytanie nieobowiązkowe

Komentarz:
Respondenci oczekują przede wszystkim większego wsparcia merytorycznego i finansowego, w
szczególności dla mniejszych szkółek i akademii. Wielokrotnie pojawiał się również temat Programu
Certyfikacji, który jest dodatkowym obciążeniem, nie dając wymiernych korzyści, szczególnie w okresie
epidemii.
Odpowiedzi:
• Uporządkowanie struktur po AMO - obecnie jest samowolka osób będących w strukturach AMO (tworzenie
własnych podmiotów na bazie AMO, wykorzystywanie bazy danych niezgodnie z RODO).
• Wsparcie merytoryczne i finansowe dla mniejszych szkółek i akademii.
• Umorzenie opłat związkowych oraz dofinansowanie wynagrodzeń trenerów.
• Lobbowanie wsparcia lokalnych klubów przez samorządy.
• Postojowe dla klubów zajmujących się szkoleniem najmłodszych, organizacja turniejów z zachowaniem
środków bezpieczeństwa, brak rezygnacji z turnieju Tymbark.
• Zwolnienie z opłat związkowych, poważnie rozwiązany program certyfikacji.
• Wsparcie merytoryczne, jak przygotować w razie następnej pandemii oraz wsparcie finansowe dla trenerów.

Pytanie 15.
Jakiego wsparcia ze strony władz piłkarskich oczekujesz teraz i w najbliższej przyszłości?*
*Pytanie nieobowiązkowe

• Obniżenie kosztów rejestracji zawodników, transferów oraz licencji.
• Zainteresowanie się szerszą ilością szkółek a nie tylko tymi, które otrzymały gwiazdki certyfikacji.
• Jasne i jednakowe dla wszystkich kryteria awansów/spadków/ kontynuowania rozgrywek, dialog z
mniejszymi klubami, poprawienie Extranetu, ułatwienia rejestracji zawodników, reforma
ekwiwalentów, zawieszenie opłat za sędziów, dofinansowanie do wyjazdów na mecze
mistrzowskie.
• Przejęcie kosztów sędziów przez Związek.
• Oczekuję rzeczowego podejścia do spraw związanych z certyfikacją. W chwili obecnej są wielkie
wymagania, które generują koszty. Trenerzy w czasie pandemii zrezygnowali z pracy na koszt
pracy zawodowej.
• Dotacje na uatrakcyjnienie, zakup sprzętu w celu zwiększenia liczby zawodników w akademii.
• Wsparcie w zakresie dotacji dla szkółek i akademii piłkarskich szkolących dzieci i młodzież, gdy
ta forma wsparcia nie została zastosowana. Wsparto wyłącznie kluby seniorskie szczebla
centralnego.
• Podtrzymanie braku konieczności ponoszenia opłat w rozgrywkach młodzieżowych.

Wielkość miasta
Miasto powyżej 500 tysięcy
mieszkańców

Metryczka

Miasto od 100 tysięcy do 500
tysięcy mieszkańców
Miasto od 20 tysięcy do 100
tysięcy mieszkańców
Miasto do 20 tysięcy
mieszkańców
Wieś
0%

Liczba zawodników
401 i więcej zawodników
301 – 400 zawodników

5% 10% 15% 20% 25% 30%

Funkcja w klubie

Liczba zatrudnionych trenerów

Pracownik biurowy

16 i więcej trenerów

Trener

11 – 15 trenerów

Menedżer/koordynator

6 – 10 trenerów

Właściciel/prezes

5 trenerów

201 – 300 zawodników
101 – 200 zawodników
Mniej niż 100
zawodników
0% 10% 20% 30% 40% 50%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Dziękujemy za uwagę!

Kontakt
Dominik Kajzerski
Koordynator Stowarzyszenia
mail: info@razemdlapilki.com
tel.: 508 670 149

Stowarzyszenie Szkółek i Akademii
Piłkarskich PASS
ul. Świeradowska 47
02-665 Warszawa
www.razemdlapilki.com

