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STRUKTURA SPORTOWA Stomil Olsztyn S.A.

I drużyna

• Skauting

• Kluby Partnerskie

Akademia/II 
drużyna

„FUNDACJA”

?

• Przedszkola

• Szkoły

• Akcje społeczne

STOMIL OLSZTYN S.A FUNDACJA SPORTU STOMIL OLSZTYN



I drużyna              Akademia                Fundacja                    

Wygrywanie 
według 

własnego 
stylu

Dawanie 
emocji 

Kibicom

Promowanie 
zawodników 

przez 
drużynę

Budowanie 
tożsamości 
klubowej

Zakorzenianie 
aktywności 

fizycznej

Tworzenie 
więzi 

społecznych

Rozwój 
zawodników

Wychowanie i 
edukacja

Przygotowanie 
zawodników 

do I wszej 
drużyny



Ścieżka rozwoju

SKRZAT ŻAK ORLIK TRAMPKARZ TRAMPKARZ J.MŁODSZY/CLJ17 J.STARSZY II DRUŻYNA I DRUŻYNA

„FUNDACJA” AKADEMIA im. Józefa Łobockiego I DRUŻYNA

II DRUŻYNA

STOMIL OLSZTYN S.AFUNDACJA SPORTU STOMIL OLSZTYN



STYL GRY DRUŻYN STOMILU OLSZTYN

AGRESWYNA 
OFENSYWA

ZORGANIZOWANA 
OBRONA

SZYBKIE 
PRZEJŚCIA

• Uwielbiamy strzelać bramki

• Jesteśmy cierpliwi w grze 
obronnej

• Charakteryzuje nas dynamika w 
odzyskiwaniu piłki



PROFIL DRUŻYNY                           PROFIL ZAWODNIKA
„Trenuj drużynę, rozwijaj człowieka”

UMIEJĘTNOŚCI

SZYBKOŚĆ

POŚWIĘCENIE

TALENT

UMIEJĘTNOŚCI

NASTAWIENIE



STRUKTURA DRUŻYNY/Strategia funkcjonowania

„Gwiazdy” 

zespołu

Zdolna młodzież z Akademii 
(plus wyselekcjonowane 

jednostki z Polski i Świata)

Zawodnicy z Regionu  

Drużyna będzie budowana co roku w oparciu o 
zawodników z regionu i wychowanków Klubu 
wzmocnionych zawodnikami o wysokich 
umiejętnościach piłkarskich, wzorowym 
nastawieniu mentalnym i doświadczeniu na 
najwyższych szczeblach rozgrywkowych   

Od sezonu 2021/22 chcemy żeby w 1 drużynie 
było na stałe min 3 zawodników o statusie 
młodzieżowca z Akademii w wieku 18-21

W sezonie 2022/23 zawodników z Akademii w 
wieku młodzieżowca będzie 2/3 spowodowane 
jest to dużą luką w rocznikach

Fundament I drużyny od sezonu 2022/23 mają 
stanowić zawodnicy z naszego regionu około 
70%

Sezon 23/24 zaczniemy z 6 młodzieżowcami z 
Akademii w tym 2 w  1wszym składzie



FILOZOFIA pracy     - „Wygrywać przez Rozwój”

Dostarczać zawodnikom odpowiednich narzędzi potrzebnych do ich optymalnego rozwoju. 
Wykorzystywać mocne strony zawodników dla dobra drużyny.
Być częścią Klubu, budować jego wielkość dbając o jego historie i przyszłość.  

Nauczać 

–

taktyki

Doskonalić –

technikę

Wspierać

-

motorykę

Inspirować -

mental

Budować 

–

relacje 
społeczne

Rozwijać

-

jednostki



PROCES ROZWOJOWY

• WIEDZA

Przekazanie 
informacji/Budowanie 

świadomości

• TRENING

Budowanie 
nawyków

• MECZ

Realizacja zadań

• ANALIZY
• Indywidualne

• drużynowe

Wnioski

• ROZWÓJ

PROGRES



4 FILARY GRY

INTENSYWNOŚĆ –
wysokie tempo 

(dynamika) prowadzenia 
akcji, częsta wymiana 
podań zdobywających 

ZAANGAŻOWANIE
– wszyscy walczą o dobro 
drużyny, aktywne 
uczestnictwo w grę z 
piłką i bez piłki

ATAKOWANIE/

BRONIENIE –
tworzenie wielu sytuacji, 
szybkie zakończenie akcji, 

wykorzystanie 
indywidualnych zdolności 

szybki odbiór piłki, 
reakcja po stracie, 

cierpliwa gra bez piłki

ELASTYCZNOŚĆ 
TAKTYCZNA –
zmiana ustawień 
podczas meczu, 

formacji i ról przez 
zawodników



Etapy szkolenia

I DRUŻYNA

AKADEMIA im. J. Łobockiego

(TRAMPKARZ/J.MŁODSZY/J.STARSZY/

II DRUŻYNA)

FUNDACJA

(SKRZAT/ŻAK/ORLIK/MŁODZIK/TRAMPKARZ)





Akademia Stomil Olsztyn
„Piłkarska Przyszłość naszego Regionu”

Szansa na rozwój 
potencjału 
zawodnika 

Edukacja sportowa w 
wyselekcjonowanych 

grupach

Indywidualne 
ścieżki rozwoju



Droga funkcjonowania projektu

KLUBY PARTNERSKIE

AKADEMIA                              I DRUŻYNA

U-14/U17/ II Drużyna

FUNDACJA



Pomysł: 

KLUB STOMIL OLSZTYN

Klub Sportowy Stomil Olsztyn SA ma zamiar wrócić do swoich korzeni i pragnie zbudować 
fundamenty drużyny w oparciu o uzdolnionych, ambitnych zawodników z naszego regionu. 

KLUBY PARTNERSKIE

Chcemy zaprosić Kluby do współpracy w ramach Klubów Partnerskich i wspólnie z nimi stworzyć 
ścieżki rozwoju dla zawodników chcących podnosić swoje umiejętności.

AKADEMIA im. Józefa Łobockiego

W ramach Akademii chcemy stworzyć silne drużyny młodzieżowe w oparciu o 
wyselekcjonowane jednostki z całego regionu  

ZAWODNICY

Mogą liczyć na indywidualne plany rozwojowe i pomoc w formie stypendiów.  



Program:

Podział na wyselekcjonowane grupy wg. stopnia rozwoju biologicznego i 
sportowego

Zawodnicy do U-14 trenują na co dzień w swoich Klubach macierzystych, 
występują w drużynach Stomilu w meczach sparingowych i Turniejach

Zawodnicy są przydzielani do drużyn od U-14 do U-16

Drużynę rezerw stanowią zawodnicy od 16 roku życia do 20 roku

Łączna ilość zawodników w drużynach to 50-60 zawodników

Drużyny są prowadzone przez wykfalifikowaną kadrę

Wybrani zawodnicy mogą liczyć na system stypendialny  dobrany pod potrzeby 
zawodnika

Podpisanie profesjonalnego kontraktu z klubem Stomil Olsztyn S.A.



Korzyści indywidualne

Zawodnik funkcjonuje w grupie wyselekcjonowanych zawodników 
- przyśpiesza rozwój jednostek

Zawodnik ma stworzoną indywidualną ścieżkę rozwoju 
- wsparcie indywidualnego rozwoju

Zawodnicy rywalizują w piłce seniorskiej w II drużynie
- adaptacja do piłki seniorskiej

Zawodnicy trafiają do 1 drużyny
- dalszy rozwój wśród profesjonalistów 



Korzyści Klubów Partnerskich

Dalszy rozwój ich wychowanków w wyselekcjonowanym gronie 

Możliwość odbycia stażu przez trenerów w Akademii

Finansowe profity uwarunkowane od rozwoju ich wychowanka

Powrót ich wychowanków do klubów macierzystych bez opłaty



Korzyści Akademii

Dobry „materiał” do szkolenia

Wyrównany poziom w drużynach

Dodatkowa motywacja do pracy dla sztabów trenerskich



Korzyści Klubu Stomil Olsztyn S.A

Dostępność do zawodników przygotowanych do rywalizacji na 
profesjonalnym poziomie

Utrzymanie tożsamości Klubu dzięki dużej ilości wychowanków

Identyfikacja z Klubem kibiców z całego regionu 



CEL funkcjonowania Akademii im. Józefa Łobockiego

Stworzyć utalentowanym 
jednostkom warunki do ich 

rozwoju

Przygotować zawodników do 
gry na najwyższym poziomie i 

w I drużynie Stomilu Olsztyn SA



KOORDYNATOR 
AKADEMII/ II 

DRUŻYNY

II DRUŻYNA
• TRENER
• ASYSTENT TRENERA

JUNIOR STARSZY
• TRENER 
• ASYSTENT TRENERA

JUNIOR MŁODSZY
• TRENER
• ASYSTENT TRENERA

I TRAMPKARZ
• TRENER 
• ASYSTENT TRENERA  
• STAŻYSTA

TRENER 
PRZYGOTOWANIA 
MOTORYCZNEGO

TRENER BRAMKARZY

TRENER ANALITYK

TRENER MENTALNY

FIZJOTERAPEUTA

MASAŻYSTA

KOORDYNATOR 
FUNDACJI

II TRMPKARZ
• ASYSTENT TRENERA
• STAŻYSTA

MŁODZIK
• TRENER
• STAŻYSTA

ORLIK
• TRENER
• STAŻYSTA

ŻAK
• TRENER
• WOLONTARIUSZ

SKRZAT
• TRENER
• WOLONTARIUSZ

PION SPORTOWY AKADEMII 



Kadra II Drużyny

2 – zawodników doświadczonych zatrudnionych w Akademii jako 
trenerzy 

Zawodnicy w przedziale wiekowym 16-17/20 lat

Ścisła współpraca z I drużyną 

( rotacja zawodników trenujących z I drużyną)

Zawodnik wyróżniający się przechodzi na stałe do I wszej drużyny 
dopiero w momencie realnej gry i na okres co najmniej 6m/c potem jeśli 
jest dla niego za wcześnie, nie wraca do drużyny rezerw tylko jest 
wypożyczany na szczebel centralny. 

Wymiana zawodników z drużyną juniora starszego



Kadra drużyn U14/U16/U17

Akademia posiada po jednej drużynie w tych rocznikach innych zawodników 
może wypożyczać i stale monitorować.

Grają tylko najlepsi jeśli posiadamy 20 zawodników o określonym poziomie 
niech gra 20.

Zawodnicy opłacają składki, wybitne jednostki otrzymują stypendium



Rozgrywki Ligowe
Kadry meczowe ustala się na 2 dni przed spotkaniem ligowym.

Zawodnicy trenują na co dzień w swoich drużynach

Zawodnicy są przydzielani do poszczególnych drużyn na kolejki ligowe przez 
koordynatora i  trenerów prowadzących 

Każdy z zawodników ma rozegrać łącznie we wszystkich drużynach w rundzie 
ponad 70% minut



Drużyny U12

W tej kategorii wiekowej są dwie drużyny jedna jest w strukturach 
Akademii druga Fundacji która pełni funkcje drużyny rekreacyjnej

Zawodnicy opłacają składki.



Drużyny < U-12

Są złożone z zawodników z Miasta Olsztyn lub miejscowości oddalonych 
od Olsztyna w odległości 30min drogi

Identyfikujemy zawodników z innych klubów, obserwujemy ich i 
zapraszamy na treningi, turnieje. Przygotowujemy ich do przejścia w 
struktury sportowe Stomilu od 14 roku życia

Ścisła współpraca z Klubami Partnerskimi 



STYPENDIA

Zawodnicy są typowani do stypendiów przez koordynatora  

Zawodnicy przed otrzymaniem stypendium muszą być ocenieni przez trenera 
prowadzącego w formie kart zawodnika i planu rozwojowego oraz zebraniu 
opinii koordynatora i prezesa Fundacji

Stypendia są przyznawane w formie bez gotówkowej

Stypendia mają wspierać jego prawidłowy rozwój

Zawodnik z Akademii może otrzymywać wynagrodzenie gotówkowe dopiero 
w momencie podpisania profesjonalnej umowy ze spółką i włączeniu na stałe 
do kadry I -wszego zespołu



Pozyskiwanie zawodnika do Akademii

Pozyskiwanie zawodników odbywa się poprzez procedurę 
Identyfikacja/obserwacja/selekcja/decyzja

Trenerzy na początku rundy identyfikują zawodników, których będą obserwowali w 
następnej rundzie następnie gdy kogoś wybiorą wysyłają oficjalne zaproszenie na 
treningi w trakcie sezonu lub na testy na koniec rundy. 

Na koniec każdej rundy przedstawiają zawodników do selekcji/decyzji w celu 
pozyskania zawodnika

Decyzje o pozyskaniu zawodnika podejmują w zgodzie z poszanowaniem Klubu z 
którego pozyskujemy zawodnika i w porozumieniu z koordynatorem Akademii



Potrzeby projektu:

Baza treningowa (Fundacja + Spółka)

Doświadczona wykfalifikowana kadra (Spółka)

Szkoła (Fundacja)

Internat (Fundacja)

Budżet 1mln zł (Spółka + Fundacja)

Plan szkolenia (Akademia)

Współpraca z Klubami w regionie (Fundacja)



Budżet i organizacja

Koszty:

Stypendia 

Wynagrodzenia 

Wynajem obiektów 

Transport 

Sprzęt sportowy 

Turnieje/Sparingi 

Obozy

Przychody:

Składki

Dotacje

Wsparcie rodziców

Sponsorzy

1%



FUNDACJA

• W ramach fundacji maja 
funkcjonować grupy rekreacyjne

• Ważnym projektem mają być 
przedszkola Stomilu

•

Zajmuje się organizacją:

• zajęć dodatkowych

• Obozów, campów

• Treningów stacjonarnych

• Turniejów

• Eventów 



Cykl szkolenia

Junior 
młodszy

Junior 
starszy

II 
drużyna

I 
drużyna

Klub partnerski

(wypożyczenia)



Opis projektu


