
Spotkanie dla wiodących akademii 
piłkarskich w Polsce.

„Pomiędzy Grassroots a Ekstraklasą”

21.04.2022, Warszawa



Ramowy plan spotkania:

1. Finansowanie klubów ze szczebla centralnego – Ekstraklasa i 1 Liga

2. Projekty i reformy PZPN: Certyfikacja Szkółek Piłkarskich, Talent PRO, 
Mobilna Akademia Orłów.

3. Szkolenie: Narodowy Model Gry, Edukacja trenerów, Edukacja osób 
zarządzających w akademiach piłkarskich.

4. Organizacja rozgrywek: Centralne Ligi Juniorów, Struktury ligowe 
wojewódzkich ZPN.

5. Problemy i wyzwania: dostęp do wykwalifikowanych trenerów, 
finansowanie działalności, rola agentów i skautów, infrastruktura 
sportowa, relacje pomiędzy klubami



Poznajmy się!



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. 



Nasze działania - edukacja



Nasze działania – raporty i lobbing



Nasze działania – zakupy grupowe



Źródła finansowania klubów z Ekstraklasy
i 1 Ligi

1. Przychody z transferów

2. Przychody z reklamy

3. Przychody z najmu i dzierżawy

4. Przychody z kompleksów 
sportowych

5. Sprzedaż biletów i karnetów

6. Przychody z praw TV i praw 
medialnych

7. Finanse publiczne



Przychody
klubów

Ekstraklasy
2007-2021



• 293 784 585 zł – tyle dokładnie 
pieniędzy popłynęło z 
budżetów polskich miast do 
zawodowych klubów 
piłkarskich z Ekstraklasy w 
latach 2016-2020. Tylko w 
zeszłym roku największe (i 
najbogatsze) kluby w kraju 
dostały od samorządów blisko 
50 mln zł.

• Źródło: Wprost.pl



Wynagrodzenie 
dla klubów 

wypłacane przez 
ESA – 2020/2021



Transfery w 
praktyce – case

study
Jakub Moder

Kwota transferu: 11 mln euro

Prowizja dla PZPN – 165 tys. euro

Prowizja dla WZPN – 220 tys. euro

Prowizja agencji - ?

Dodatkowo – ekwiwalent dla Warty 
Poznań w wysokości 750 tys. zł 



Kluby ESA dostaną 225 milionów do podziału!

„Kwota dla czołowych czterech klubów występujących w europejskich 
pucharach wzrośnie do 14 procent całkowitej kwoty. W ramach podziału 
uwzględniono także zwiększone środki na szkolenie młodzieży w wysokości 
ponad 17 milionów złotych. Składa się na to 12 milionów dzielonych po 
równo dla wszystkich klubów oraz dodatkowo ok 5,6 mln dofinansowania do 
systemu Pro-Junior System” - czytamy w komunikacie spółki.

Źródło: innpoland.pl



Źródło finansowania klubów 
„Program Zadaszeń”

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosiło wyniki naboru 
wniosków z 2020 i 2021 roku Programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich. 
Dofinansowaniem objętych zostało 22 inwestycji na łączną kwotę ponad 38 mln zł. 
Wśród nich kilka klubów z ESA i Fortuna I Ligi:

• Akademia Piłkarska Legii Warszawa – ok. 2.000.000 zł (2020) + Legia Training 
Center

• Pogoń Szczecin – ok. 3.000.000 zł (2021)

• Stal Mielec – ok. 1.100.000 zł (2020)

• Zagłębie Sosnowiec – ok. 800.000 zł (2020), ok. 300.000 zł (2021)

• Górnik Zabrze – ok. 3 000 000 zł (2020)

• Lech Poznań – ok. 1 300 000 zł (2020) + Centrum Badawczo-Rozwojowe



Źródło finansowania klubów  
Program Wsparcia Mistrzów

Program Wsparcia Mistrzów Sportu ma składać się z dwóch obszarów: Program Wsparcia
Mistrzów - Pucharowicze i Program Wsparcia Mistrzów – Infrastruktura.

Program Wsparcia Mistrzów – Pucharowicze:

Wsparcie z tej części Programu jest kierowane do polskich drużyn, które będą walczyć w
europejskich pucharach. Dofinansowanie ma dotyczyć najpopularniejszych według
Ministerstwa Sportu i Turystyki dyscyplin sportowych w Polsce. Na realizację tej części
Programu Rząd planuje przeznaczyć 550 milionów złotych. Naczelną ideą projektu jest
zapewnienie dodatkowej pomocy krajowym drużynom w skutecznej walce o sukcesy na
arenie międzynarodowej.



Źródło finansowania klubów  
Program Wsparcia Mistrzów

Program Wsparcia Mistrzów – Infrastruktura

Wiadomo już, że w ramach Programu Wsparcia Mistrzów obok wsparcia dla najlepszych
polskich drużyn uczestniczących w pucharach, również pozostałe kluby Ekstraklasy i I Ligi
piłki nożnej otrzymają dodatkowe, rządowe dofinansowanie w łącznej wysokości 150
milionów złotych w 2022 roku. Nowe środki będą mogły zostać wykorzystane przez kluby
na rozwój infrastruktury i zaplecza piłkarskiego, a więc zwłaszcza na centra treningowe czy
ośrodki badawczo-rozwojowe.

Zespoły z Ekstraklasy otrzymają wsparcie w wysokości średnio 6 milionów złotych,
natomiast drużyny z I Ligi w wysokości 2 miliony złotych.



Pakiet pomocowy PZPN



Porozmawiajmy



Projekty i reformy PZPN: Certyfikacja Szkółek 
Piłkarskich, Talent PRO, Mobilna Akademia 

Orłów, Pro Junior System.

• Konsultacja projektów ze środowiskiem

• Nakłady vs efekty

• Faworyzowanie silniejszych ośrodków

• Wpływ projektów na bieżące funkcjonowanie klubów – np. Certyfikacja, 
Akademia Młodych Orłów



Kluby ESA i Fortuna I Ligi w Programie 
Certyfikacji:



Pro Junior System – ile 
pieniędzy otrzymały z kluby z 

ESA i Fortuna I Ligi?

Dane z sezonu 2020/2021 – źródło: Weszło Junior

Ekstraklasa:

 Lech Poznań  - 3.000.000 zł       

 Raków Częstochowa – 2.000.000 zł                

 Zagłębie Lubin – 1.500.000 zł           

 Pogoń Szczecin – 1.000.000 zł        

 Wisła Kraków – 600.000 zł 

Fortuna I Liga:

 Resovia Rzeszów - 1.600.000 zł                     

 Sandecja Nowy Sącz – 1.300.000 zł

 Korona Kielce – 1.100.000 zł

 GKS Bełchatów – 800.000 zł

 Puszcza Niepołomice – 600.000 zł

 GKS Tychy – 400.000 zł

 Miedź Legnica – 200.000 zł



Czy Certyfikacja Szkółek Piłkarskich wpłynęła 
na szkolenie w piłce nożnej?

• Pierwotny cel Certyfikacji vs realizacja 

• Brak lub ograniczony kontakt między akademiami a PZPN

• Dyskryminacja najmniejszych szkółek i akademii na rzecz największych 
akademii z poziomu centralnego – Ekstraklasa i Fortuna I Liga

• Certyfikacja w swoim pierwotnym kształcie jest programem dla silnych, 
sprawnie funkcjonujących klubów – jednak w rzeczywistości jest to 
niewielka część z nich.

• Zbyt restrykcyjne i niezrozumiałe zasady Programu Certyfikacji, przez co 
43% szkółek i akademii pisało odwołanie.



Koncepcja wprowadzenia nowych poziomów w 
Programie Certyfikacji PZPN. 

Poziom Platynowy – poziom przeznaczony dla topowych, wyróżniających 
się akademii piłkarskich – prywatnych, a także ze szczebla centralnego. 
Głównym założeniem jest wyselekcjonowanie klubów, które mają 
szczególne możliwości organizacyjne, zaplecze infrastrukturalne oraz efekty 
szkoleniowe. 



Faworyzacja zawodników akademii 
piłkarskich z poziomu centralnego –

AMO i  Talent Pro



Szkolenie

• Narodowy Model Gry i suplementy

• Edukacja trenerów
• Kursy PZPN

• Uczelnie Wyższe

• Szkolenia „komercyjne”

• Staże i wymiany

• Edukacja osób zarządzających w akademiach piłkarskich
• Kurs „Dyrektor Sportowy”

• Kurs „Dyrektor Akademii Piłkarskiej”

• Pozostałe kursy specjalistyczne

• Inicjatywy szkoleniowe kierowane do wąskiej grupy klubów – ESA.Lab



Organizacja rozgrywek: Centralne Ligi Juniorów, 
Struktury ligowe wojewódzkich ZPN.



Co dalej z reformą rozgrywek CLJ? Proponujemy 
konkretne rozwiązania!

CLJ U-15 i U-16:

• 4 grupy (4 makroregiony po 8 zespołów tak jak dotychczas plus na wiosnę 
wyodrębnienie „TOP CLJ”).

• Granie cały sezon (bez spadków po rundzie jesiennej).

• Po rundzie jesiennej dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do 
„TOP CLJ” i na wiosnę rywalizują w lidze 8 zespołowej o Mistrzostwo Polski 
jeżdżąc na mecze po całym kraju.

• Na rundę wiosenną grupy CLJ (makroregionalne) uzupełniają po 2 zespoły, 
które awansowały z lig wojewódzkich (system awansów tak jak dotychczas). 
Ostateczne „wyczyszczenie regulaminowe” w każdym województwie dot. 
udziału w barażach drużyn z poziomu C1.

• Punkty zerują się po rundzie jesiennej tak jak dotychczas.



Co dalej z reformą rozgrywek CLJ? Proponujemy 
konkretne rozwiązania!

CLJ U-15 i U-16:

• W kolejnym sezonie gwarancja miejsca w lidze dla zespołów z „TOP CLJ”.

• Po sezonie spadają bezpośrednio 2 lub 4 zespoły z grup CLJ 
(makroregionalnych). W przypadku bezpośredniego spadku dwóch 
najsłabszych drużyn, dwie kolejne z najmniejszym dorobkiem rywalizują o 
pozostanie w lidze w barażach (ograniczenie napływu bardzo odstających 
poziomem zespołów).

• Do rozważenie zmiana zestawienia klubów w grupach np. co 2 lata 
przesunięcie drużyn do innego makroregionu (nadal jest spora różnica 
poziomów pomiędzy województwami, a nie zawsze barierą jest lokalizacja 
klubów).



Co dalej z reformą rozgrywek CLJ? Proponujemy 
konkretne rozwiązania!

CLJ U-17:

• 2 grupy (podzielone na wschód i zachód).

• Każda z grup licząca po 16 zespołów.

• Cały sezon (bez spadków).

• Spadają bezpośrednio 4 zespoły z każdej z grupy.

• O Mistrzostwo Polski grają po 4 najlepsze zespoły z każdej z grup w 
turnieju finałowym na koniec rozgrywek (ciekawy produkty 
marketingowy).



Co dalej z reformą rozgrywek CLJ? Proponujemy 
konkretne rozwiązania!

CLJ U-19:

• System tak jak teraz w rozgrywkach U18 tylko wydłużenie wieku do U19.**

• Rozważyć przeniesienie założeń organizacyjnych z rozgrywek „Młodej 
Ekstraklasy”, przy jednoczesnym określeniu zasad „spalania” minut i zasad 
funkcjonowania drużyny rezerw (wprowadzona niedawno reforma). Dla silnych 
akademii mogłoby to być cenne rozwiązanie jak również dla związku (rozwój 
sędziów, fajne obiekty, prawa tv, kontynuacja karier zawodników w klubach –
młodzieżowców i szansa dla nich na regularną grę).

• Proponujemy stworzenie lig makroregionalnych w kategoriach U15, U16, U17. 
Analizując ligi wojewódzkie w całym kraju w większości grup dominują 1-2 
zespoły. Natomiast 80% beniaminków w CLJ spada z ligi po jednej rundzie, 
dlatego też stworzenie zaplecza dla CLJ w postaci silnych lig makroregionalnych 
jest zasadne. 



Co osiągamy dzięki takiej koncepcji?

• Zaspokajamy oczekiwania najsilniejszych akademii skoro zasadnie mają 
być najważniejsze. Jednak należy pamiętać, że to mniejsze akademie 
pracują na ich sukces zarówno poprzez rywalizację jak i przekazywanie 
zawodników na wcześniejszym etapie szkolenia i w drugą stronę stanowią 
alternatywę dla utalentowanych i nie grających regularnie.

• Trenerzy mają komfort pracy cały sezon i nie myślą tylko o utrzymaniu –
rozwój myśli szkoleniowej i wspólnego celu nakreślonego przez PZPN.

• Wyrównana rywalizacja w rundzie rewanżowej.



Co osiągamy dzięki takiej koncepcji?

• Zwiększymy liczbę zespołów występujących na poziomie centralnym 
(dzięki temu prawdopodobnie damy większą szansę na grę zawodnikom 
późno dojrzewającym na poziomie centralnym).

• Dużo grania i zachowana równowaga poziomu w kolejnych latach.

• Różnorodny system rozgrywek dzięki któremu są w stanie skorzystać 
wszyscy, a jednocześnie powstają ciekawe produkty marketingowe dla 
sponsorów, których dotychczas nie udało się pozyskać i nie ma w tym 
kierunku żadnych działań. 



Problemy i wyzwania

• Dostęp do wykwalifikowanych trenerów

• Finansowanie działalności – składki, sponsorzy, dotacje, transfery

• Rola agentów i skautów

• Infrastruktura sportowa – dostęp do obiektów miejskich, rozwój własnej 
infrastruktury, ubezpieczenie

• Relacje pomiędzy klubami

• Transfery i ekwiwalent

• Status wychowanka



Postulaty do Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. 
wprowadzonych projektów:

1. Otwarcie Związku na dialog ze środowiskiem piłkarskim, w 
szczególności przedstawicieli mniejszych, lokalnych klubów, które 
bardzo często odpowiadają za pracę szkoleniową

2. Poprawienie alokacji i redystrybucji środków finansowych i wsparcie 
finansowe dla klubów – zwolnienia z opłat sędziowskich itd., 
dofinansowania do sprzętu, organizacji turniejów, zwiększenie 
przejrzystości w systemie finansowania projektów szkoleniowych



Postulaty do Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. 
wprowadzonych projektów:

3. Budowanie pozytywnych relacji i edukacja środowiska piłkarskiego, w 
szczególności promowanie dobrych relacji na linii mniejsze-większe kluby, 
zachęcanie do uczciwej i etycznej współpracy w zakresie przekazywania 
najzdolniejszych zawodników i transferów

4. Rozwój i profesjonalizacja lokalnych rozgrywek, organizowanych przez 
Związki Wojewódzkie i Okręgowe



Postulaty do Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. 
wprowadzonych projektów:

5. Weryfikacja Programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich – konsultacja 
Programu ze środowiskiem piłkarskim, wprowadzenie modyfikacji, które 
dostosują projekt do oczekiwań i możliwości mniejszych klubów

6. Dbanie o rozwój osób zarządzających w klubach – organizacja szkoleń, 
tworzenie materiałów edukacyjnych w zakresie zarządzania, prawa, 
finansów czy marketingu

7. Reforma systemu szkolenia trenerów, rozwój współpracy z uczelniami 
wyższymi w zakresie szkolenia trenerów, reforma systemu szkolenia 
trenerów



Postulaty do Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. 
wprowadzonych projektów:

8. Edukacja i uświadamianie trenerów, osób zarządzających oraz rodziców 
w zakresie „grania na wynik”

9. Rozwój piłki nożnej na poziomie Grassroots, zarówno dzieci jak i 
dorosłych – wsparcie finansowe, sprzętowe, szkoleniowe i organizacyjne dla 
klubów z mniejszych miejscowości.



Jakie są Wasze problemy?


