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Uchwała nr X/225 z dnia 27 września 2012 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie licencji dla klubów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych

na sezon 2013/2014 i następne

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) w związku z art. 12 § 1 pkt. 23) Statutu PZPN oraz ustawy  
o  sporcie  z  dnia  25.06.2010  r.  (Dz.  U.  nr  127  poz.  857  ze  zmianami)  postanawia  się, 
co następuje: 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

§ 1 
Niniejsza uchwała określa zasady nadawania, odmowy nadania, zawieszenia lub pozbawienia 
licencji uprawniających kluby piłkarskie do udziału w rozgrywkach IV ligi oraz niższych klas 
rozgrywkowych oraz pucharowych prowadzonych przez wojewódzki Związek Piłki Nożnej, 
OZPN-y i podokręgi. 

§ 2 
Uzyskanie  przez  kluby  piłkarskie  licencji,  o  których  mowa  w  §  1  uzależnione  jest  od 
spełnienia  przez  nie  kryteriów  prawnych,  sportowych,  dotyczących  infrastruktury  oraz 
administracyjno-finansowych, o których mowa w poniższych przepisach, a ponadto złożenia 
przez władze klubu oświadczeń o przestrzeganiu obowiązujących przepisów sportowych oraz 
uchwał i decyzji PZPN i wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, którego klub jest członkiem. 

II. KRYTERIA PRAWNE. 

§ 3 
1. Zgodnie  z  art.  6  ust.  2  ustawy  o  kulturze  fizycznej  oraz  ustawy  o  sporcie  we 

współzawodnictwie  prowadzonym  przez  wojewódzki  Związek  Piłki  Nożnej,  w  danej 
klasie rozgrywkowej mogą uczestniczyć kluby posiadające formę prawną stowarzyszenia 
kultury  fizycznej,  sportowej  spółki  akcyjnej  lub  innej  osoby  prawnej  utworzonej  na 
podstawie odrębnych przepisów, będące członkami wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej 
oraz PZPN. 

2. Stosownie do treści  § 1 ust.  4 Uchwały nr V/39 z  dnia 29.09.2000r.  Zarządu PZPN - 
Przepisy  w  sprawie  organizacji  rozgrywek  w  piłkę  nożną,  możliwe  jest  przejściowe 
dopuszczenie  do udziału w rozgrywkach piłkarskich zespołów nie będących  członkami 
PZPN, a  posiadających  inną  formy prawną niż  określona w ust.  3  niniejszej  uchwały. 
Decyzję w tym przedmiocie podejmuje właściwy wojewódzki Związek Piłki Nożnej. 

§ 4 
Klub posiadający  licencję  nadaną przez  wojewódzki  Związek Piłki  Nożnej  nie  może  bez 
pisemnej  zgody  macierzystego  Związku  Piłki  Nożnej  uczestniczyć  w  rozgrywkach 
prowadzonych na terenie kraju przez inny podmiot, zaś bez zgody PZPN zagranicą. 

§ 5 
1. Do wniosku o  nadanie  licencji  (załącznik  nr  1)  klub  załącza  następujące  dokumenty 

prawne: 
1) wyciąg  z właściwego rejestru sądowego lub ewidencji  prowadzonej  przez starostę, 

zawierający dane dotyczące formy prawnej klubu oraz aktualnego składu osobowego 
jego władz, 

2) dokument dotyczący prawa do korzystania z obiektów piłkarskich (w tym stadionów 
lub boisk), 

3) pisemną deklarację klubu wg załączonego wzoru (załącznik nr 2) dotyczącą: 
a) uznania  PZPN  oraz  właściwego  wojewódzkiego  Związku  Piłki  Nożnej  jako 
podmiotów  uprawnionych  do  organizowania  i  prowadzenia  samodzielnie  lub  za 



pośrednictwem  OZPN-ów  bądź  podokręgów  współzawodnictwa  sportowego 
w IV lidze oraz niższych klasach rozgrywkowych, 
b) prawidłowości dokumentacji licencyjnej przedstawionej do Związku, 

4) oświadczenie  potwierdzające  spełnienie  wymogów  niniejszej  uchwały  (załącznik 
nr 3), 

5) kopię dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty licencyjnej, 
6) dokumenty przewidziane w § 7 niniejszej Uchwały. 

2. Klub powinien niezwłocznie zawiadomić właściwy wojewódzki Związek Piłki Nożnej 
o wszelkich zmianach w dokumentach, o których mowa w ust. 1. 

III. KRYTERIA SPORTOWE. 

§ 6 
Klub uzyskujący licencję powinien stwarzać warunki do szkolenia i opieki nad piłkarzami, 
a  zwłaszcza  grupami  młodzieżowymi  oraz  posiadać  wykwalifikowanych  trenerów, 
instruktorów i animatorów. 

§ 7 
Do wniosku o nadanie licencji należy ponadto dołączyć (załącznik nr 4): 
1. Zobowiązanie do gry w czasie trwania całego meczu w zespołach seniorów zawodników 

młodzieżowych do lat 21. Zawodnikami młodzieżowymi są zawodnicy,  którzy w roku 
kalendarzowym  w  którym  następuje  zakończenie  danego  sezonu  rozgrywkowego 
ukończą 21 rok życia oraz zawodnicy młodsi. W liczbie minimum: 
1) 2 (dwóch) - w IV lidze, 
2) 2 (dwóch) - w klasie okręgowej, 
3) 1 (jednego) - w klasie A. 

2. Zobowiązanie  do  uczestnictwa  w  rozgrywkach  piłkarskich  drużyn  młodzieżowych. 
W liczbie minimum: 
1) 3 (trzech) - w IV lidze, 
2) 2 (dwóch) - w klasie okręgowej, 
3) 1 (jednej) - w klasie A. 

3. Zobowiązanie do zatrudnienia szkoleniowca posiadającego co najmniej uprawnienia: 
a) trenera II klasy lub posiadającego Dyplom UEFA-A (licencja PZPN A): w IV lidze, 
Ekstraklasie Kobiet, w Lidze Futsalu oraz w Wojewódzkiej Lidze Juniorów Starszych 
i Młodszych, 
b) instruktora  lub  posiadającego  Dyplom  UEFA-B  (licencja  PZPN  B):  w  klasie 
okręgowej oraz w klasie A i B, w I i II Lidze Kobiet, w II Lidze Futsalu, w okręgowych 
rozgrywkach juniorów, wszystkich roczników (chłopców i dziewcząt). 

4. W  uzasadnionych  przypadkach  klub  może  zwrócić  się  z  wnioskiem  do  właściwego 
Zarządu  Wojewódzkiego  Związku  Piłki  Nożnej  o  wyrażenie  zgody  na  prolongatę 
realizacji wymagań określonych § 7 pkt. 3) a) i b). Wniosek taki musi być zaopiniowany 
przez Wydział Szkolenia tego Związku.

5. W  uzasadnionych  przypadkach  klub  klasy  A  może  zwrócić  się  z  wnioskiem  do 
właściwego Zarządu wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej o wyrażenie zgody na udział 
w  rozgrywkach  tej  klasy  bez  obowiązku  posiadania  drużyny  młodzieżowej  lub  na 
zawarcie  porozumienia  o  współpracy  w  zakresie  szkolenia  piłkarskiego  młodzieży  z 
klubem posiadającym wyłącznie drużyny młodzieżowe mającym swoją siedzibę w tej 
samej miejscowości co klub ubiegający się o licencję. 

IV. KRYTERIA DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ. 

§ 8 
Klub posiadający licencję winien dysponować infrastrukturą sportową pozwalającą widzom i 
przedstawicielom  środków  masowego  przekazu  na  oglądanie  meczów  na  dobrze 
wyposażonych, oznakowanych i bezpiecznych obiektach piłkarskich. 



§ 9 
1. Klub  występujący  o  licencje  do  właściwego  wojewódzkiego  Związku  Piłki  Nożnej 

zobowiązany  jest  do  posiadania  obiektu  piłkarskiego  na  którym  zgodnie  z  aktualnym 
zezwoleniem mogą być przeprowadzane zawody piłkarskie, mającego minimum: 
1) indywidualnych miejsc siedzących (siedzisk) dla publiczności: 

a) 300 - w przypadku klubu IV ligi, 
b) 200 - w przypadku klubu klasy okręgowej, 
c) 100 - w przypadku klubów klasy A. 

2) trwale wydzielonego sektora na widowni dla kibiców gości z osobną drogą dojścia, 
wyposażonego  indywidualne  miejsca  siedzące  w  ilości  minimum  5%  ogólnej 
pojemności obiektu - w przypadku klubów IV ligi, klasy okręgowej, 

3) boiska do gry z nawierzchnią trawiastą o wymiarach zgodnych z przepisami gry w piłkę 
nożną -we wszystkich klasach rozgrywkowych, 

4) trwałego odgrodzonego pola gry od widowni płotem o wysokości 1,20m - w przypadku 
klubów IV ligi i klasy okręgowej, 

5) trwałego ogrodzenia obiektu piłkarskiego - we wszystkich klasach rozgrywkowych, 
6) wydzielonego  i  odpowiednio  zabezpieczonego  przejścia  dla  sędziów i  zawodników 

z szatni na boisko oraz z boiska do szatni - we wszystkich klasach rozgrywkowych, 
7) oznaczonego, białym krzyżem na zielonym tle, punktów sanitarnych - we wszystkich 

klasach rozgrywkowych, 
8) szatni  dla  sędziów  oraz  zawodników  obu  drużyn  mogących  pomieścić  minimum 

18 osób,  wyposażonych  w natryski  z  ciepłą  i  zimną  wodą,  umywalki  i  węzeł  wc - 
wszystkich klasach rozgrywkowych, 

9) toalet dla publiczności - we wszystkich klasach rozgrywkowych, 
10) zadaszonych  boksów dla  kierownictw  i  zawodników rezerwowych  obu  drużyn  -  w 

przypadku klubów IV ligi, klasy okręgowej i klasy A, 
11) 1  pary noszy i  oznakowanych  noszowych  (zielona  kamizelka  z  białym krzyżem na 

plecach) - we wszystkich klasach rozgrywkowych, 
12) tablice informacyjne i regulamin stadionu zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez 

masowych - we wszystkich klasach rozgrywkowych, 
13) wydzielonego i  zabezpieczonego miejsca  dla  autokaru drużyny gości  i  samochodów 

osób funkcyjnych - we wszystkich klasach rozgrywkowych, 
14) nagłośnienia obiektu oraz prowadzenia zawodów przez spikera - w przypadku klubów 

IV ligi, 
15) zapewnienia  podczas  trwania  zawodów  odpowiedniej  ilości  członków  służb: 

porządkowych i informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw 
bezpieczeństwa - w przypadku klubów IV ligi i klasy okręgowej. 

2. Upoważnia się wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do organizowania kursów dla spikerów 
zawodów w IV lidze,  jak również  wydawania  zaświadczeń  w tym zakresie  w oparciu 
o obowiązujące przepisy, które są ważne na terenie danego ZPN. 

V. KRYTERIA ADMINISTRACYJNO-FINANSOWE. 

§ 10 
W klubach IV ligi  muszą być powołani kierownicy ds. bezpieczeństwa odpowiedzialni za 
sprawy  bezpieczeństwa  i  zachowania  porządku  na  obiektach  piłkarskich  posiadający 
uprawnienia  wydane  na  podstawie  ustawy z  dnia  20.03.2009r.  o  bezpieczeństwie  imprez 
masowych (Dz. U. z 2009r., nr 62, poz. 504) oraz rozporządzeń Rady Ministrów. 

§ 11 
1. Warunkiem uczestnictwa klubu ubiegającego się o licencję w rozgrywkach IV ligi oraz 

niższych  klas  rozgrywkowych  jest  posiadanie  wiarygodnej  sytuacji  ekonomiczno-
finansowej oraz nadanie odpowiedniego znaczenia ochronie wierzycieli.

2. Klub wnioskujący o otrzymanie licencji musi odpowiadać następującym warunkom: 



1) posiadać  wystarczające  środki  finansowe lub możliwości  kredytowe pozwalające  na 
zachowanie  płynności  finansowej  w  okresie  do  zakończenia  najbliższego  sezonu 
piłkarskiego, 

2) złożyć  oświadczenie,  że  posiada  solidną  strukturę  finansową  uwzględniającą 
prawidłowe zarządzanie finansami klubowymi, 

3) prowadzić  księgi  rachunkowe  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawnymi  i 
finansowymi. 

3. Oświadczenie (załącznik nr 5), o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 powinno być przekazane do 
właściwego  wojewódzkiego  Związku  Piłki  Nożnej  przy  składaniu  wniosku  o  nadanie 
licencji. 

VI. ORGANY ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ DS. LICENCJI. 

§ 12 
1. Wojewódzki Związek Piłki Nożnej realizuje procedurę licencyjną dla klubów będących 

członkami  Związku  Piłki  Nożnej  za  pośrednictwem  Komisji  ds.  Licencji  Klubowych, 
działającej w I instancji oraz Związkowej Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych 
będącej II instancją.

2. Komisja ds. Licencji Klubowych składa się z przewodniczącego, sekretarza i niezbędnej 
liczby członków ustalonej przez Zarząd wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, który jest 
również uprawniony do powołania i odwołania wszystkich ww. osób. 

3. Związkowa Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych składa się z przewodniczącego 
i  niezbędnej  liczby  członków  ustalonej  przez  Zarząd  wojewódzkiego  Związku  Piłki 
Nożnej, który jest również uprawniony do powoływania i odwoływania wszystkich ww. 
osób. 

4. Na pierwszych posiedzeniach Komisja ds. Licencji Klubowych oraz Związkowa Komisja 
Odwoławcza  ds.  Licencji  Klubowych  przyjmują  swoje  regulaminy  oraz  określają  tryb 
swojej pracy. 

§ 13 
Osoby fizyczne będące członkami władz lub udziałowcami klubu podlegającego procedurze 
licencyjnej nie mogą wchodzić w skład żadnego z organów, o których mowa w § 12. 

VII. PRZEBIEG PROCEDURY LICENCYJNEJ. 

§ 14 
1. Organy wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, o których mowa w § 12, przyznają licencję 

w okresie od 1.06. do 30.06. danego roku kalendarzowego.
2.  Licencja zostaje nadana klubom na okres: 

1) jednego sezonu rozgrywkowego - w przypadku klubów IV ligi, 
2) dwóch  sezonów  rozgrywkowych  -  w  przypadku  klubów  pozostałych  klas 

rozgrywkowych, z zastrzeżeniem § 25. 
3. Opłata za udzielenie licencji wynosi: 

1) 300,00zł - w przypadku klubów IV ligi, 
2) 200,00zł - w przypadku klubów pozostałych klas rozgrywkowych. 

4. Wnioski o nadanie licencji należy składać do 31 maja danego roku kalendarzowego. 
5. W przypadku awansu drużyny do wyższej  klasy rozgrywkowej,  drużyna  musi  uzyskać 

licencję  na  grę  w  wyższej  klasie  rozgrywkowej  składając  wniosek  uzupełniający.  W 
przypadku  spadku  drużyny  do  niższej  klasy  rozgrywkowej  licencja  zachowuje  swoją 
ważność. 

§ 15 
1. Komisja ds. Licencji Klubowych przyjmuje,  analizuje,  sprawdza i weryfikuje od strony 

formalno-prawnej wnioski o przyznanie licencji oraz dołączone do nich załączniki w ciągu 
7 dni od daty ich złożenia. 



2. Jeżeli  wniosek,  o  którym  mowa  w  ust.  1  lub  załączone  do  niego  dokumenty  zostały 
sformułowane  nieprawidłowo  lub  zawierają  braki  formalne,  bądź  merytoryczne  nie 
pozwalające  na  końcowe  rozpatrzenie  sprawy,  przewodniczący  Komisji  ds.  Licencji 
Klubowych  wzywa  klub  do  poprawienia,  uzupełnienia  lub  dostarczenia  brakujących 
dokumentów w terminie 7 dni. 

3. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący przedstawia istniejącą dokumentację 
Komisji ds. Licencji Klubowych celem merytorycznym jej rozpatrzenia. 

4. Wniosek poprawiony lub uzupełniony w terminie,  o którym mowa w ust.  2, wywołuje 
skutki od momentu jego złożenia. 

§ 16 
1. W  razie  spełnienia  przez  wnioskodawcę  warunków  określonych  w  niniejszej  uchwale 

Komisja ds. Licencji Klubowych przyznaje licencję w drodze uchwały. 
2. Przyznając licencję Komisja ds. Licencji Klubowych może orzec nadzór nad działalnością 

klubu  w  zakresie  finansów,  infrastruktury  sportowej  oraz  szkolenia  piłkarskiego 
młodzieży. 

3. Licencja zawiera: 
1) nazwę i adres klubu oraz miejsce rozgrywania spotkań w roli gospodarza, 
2) numer licencji, 
3) dyscyplinę sportu i klasę rozgrywkową, na którą licencja została przyznana, 
4) datę wydania licencji, 
5) okres ważności licencji, 
6) informację o nadzorze, jeżeli taki został orzeczony, 
7) pieczęć właściwego wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej wraz z podpisami członków 

Komisji. 
4. Wzór uchwały w przedmiocie przyznania licencji stanowi załącznik nr 6/1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 17 
Komisja  ds.  Licencji  Klubowych  odmawia  przyznania  licencji,  jeżeli  wnioskodawca  nie 
spełnił  warunków  określonych  w  niniejszej  uchwale,  a  braki  formalne  lub  merytoryczne 
wniosku  lub  dołączonych  do  niego  dokumentów  nie  zostały  usunięte  w  wyznaczonym 
terminie, mimo uprzedniego wezwania. 

§ 18 
Komisja ds. Licencji Klubowych doręcza wnioskodawcy uchwałę w przedmiocie nadania lub 
odmowy nadania licencji wraz z uzasadnieniem w ciągu 7 dni listem poleconym. 

§ 19 
1. Od uchwały w przedmiocie odmowy nadania licencji przysługuje klubowi odwołanie.
2. Wzór uchwały w przedmiocie odmowy przyznania licencji  stanowi załącznik nr 6/2 do 

niniejszej uchwały. 
3. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 składa się do Związkowej Komisji Odwoławczej ds. 

Licencji  Klubowych  w  terminie  10  dni  od  otrzymania  uchwały  o  odmowie  nadania 
licencji. 

4. Opłata  za  wnoszone  odwołanie  od  uchwały  w  przedmiocie  odmowy  nadania  licencji 
wynosi 50,00 zł.

5. Związkowa Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych rozpatruje odwołanie w ciągu 
7 dni od jego złożenia. 

6. Uchwała Związkowej Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych jest ostateczna. 

§ 20 
Klub  ubiegający  się  ponownie  o  nadanie  licencji  dołącza  dodatkowo  do  wniosku 
oświadczenie  potwierdzające  ustanie  wszystkich  okoliczności,  w  tym  wiążących  się  z 
orzeczoną karą dyscyplinarną uniemożliwiających nadanie lub posiadanie licencji. 



§ 21 
1. Komisja Dyscyplinarna właściwego wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej - działając na 

wniosek Komisji ds. Licencji Klubowych może zawiesić korzystanie z licencji w sytuacji: 
a) odmowy lub  zaprzestania  udziału  w procesie  szkoleniowym,  bądź  uczestnictwa  we 

współzawodnictwie sportowym, 
b) nie wypełniania któregokolwiek z kryteriów przyznania licencji, 
c) wielokrotnego  karania  klubu  z  powodu  nieprzestrzegania  porządku  lub  zasad 

bezpieczeństwa na obiekcie piłkarskim. 
2. Decyzja o zawieszeniu klubowi licencji wymaga pisemnego uzasadnienia. 

§ 22 
1. Komisja  Dyscyplinarna  właściwego wojewódzkiego Związku Piłki  Nożnej  działając  na 

wniosek Komisji ds. Licencji Klubowych - może pozbawić klub licencji w sytuacji: 
a) utraty osobowości prawnej lub wszczęcia wobec klubu postępowania upadłościowego 
bądź likwidacyjnego, 
b) orzeczenia  sankcji  dyscyplinarnej  lub  prawnej  uniemożliwiającej  uczestnictwo  we 
współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej, 
c) w innych sytuacjach przewidzianych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. 

2. Jeżeli przyczyny pozbawienia licencji klubu, o których mowa w ust. 1 stanowią również 
przyczyny wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, decyzja o pozbawieniu licencji może 
być wydana po zakończeniu tego postępowania, na podstawie ostatecznej decyzji organu 
dyscyplinarnego.

3. Decyzja o pozbawieniu klubu licencji wymaga pisemnego uzasadnienia. 

§ 23 
1. Od decyzji w sprawie zawieszenia lub pozbawienia licencji przysługuje klubowi prawo do 

odwołania do Związkowej Komisji Odwoławczej wojewódzkiego Związku Piłki Nożne. 
Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od otrzymania przedmiotowej decyzji.

2. Decyzja Związkowej Komisji Odwoławczej jest ostateczna. 

§ 24 
1. Komisja ds. Licencji Klubowych prowadzi ewidencję i gromadzi dokumentację dotyczącą 

nadanych licencji.
2. Komisja  prowadzi  odrębną  ewidencję  prawomocnych  decyzji  o  odmowie  nadania, 

przedłużenia, zawieszenia i pozbawienia licencji. 

§ 25 
Komisje licencyjne, o których mowa w § 12, na uzasadniony wniosek klubu, może na okres 
jednego sezonu, odstąpić od stosowania nie więcej niż dwóch wymogów niniejszej uchwały 
zawartych w § 9 ust. 1 określając równocześnie ważność przyznanej licencji. 

§ 26 
Traci  moc uchwała nr III/38 z dnia 6 marca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie licencji dla klubów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych. 

§ 27 
Prawo interpretacji niniejszej uchwały przysługuje Zarządowi PZPN. 

§ 28 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie od sezonu 2013/2014. 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 



Załącznik Nr 1 
do Uchwały nr X/225 z dnia 27.09.2012 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie licencji dla klubów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych 

Komisja 

ds. Licencji Klubowych 

.................................... ZPN 

WNIOSEK
o przyznanie licencji dla klubu

…………………………………….………………………………………………………..
(pełna nazwa klubu)

Na  podstawie  przepisów  Uchwały  Zarządu  PZPN  X/225  z  dnia  27.09.2012  roku  oraz 

Uchwały  Zarządu  ...................................  Związku  Piłki  Nożnej  w  .......................  wnoszę 

o nadanie naszemu klubowi licencji na sezon ….…/….… na ………………………………….

(lidze, pełna nazwa klubu)

Do wniosku załączam: 
1. Wyciąg  z  właściwego rejestru sadowego lub  ewidencji  prowadzonej  przez  właściwego 

starostę,  zawierający  dane  dotyczące  formy  prawnej  klubu  oraz  aktualnego  składu 
osobowego jego władz. 

2. Dokument dotyczący prawa do korzystania z obiektów piłkarskich.
3. Deklarację klubu - załącznik nr 2.
4. Oświadczenie klubu potwierdzające spełnienie wymogów niniejszej Uchwały - załącznik 

nr 3. 
5. Kopię dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty licencyjnej.
6. Dokumenty przewidziane w § 7 ww. Uchwały Zarządu PZPN. 
7. Inne: ........................................................................................................................................ 

Za Zarząd Klubu 

1. ……………………………..…………. ………………..…….. …………. 
(imię i nazwisko)        (funkcja) (podpis) 

2. ………………………..………………. ………………..…….. …………. 
(imię i nazwisko)       (funkcja) (podpis) 

mp. 



Załącznik Nr 2 
do Uchwały nr X/225 z dnia 27.09.2012 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie licencji dla klubów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych 

…………………………..… ……………… , dnia ………….. 
(Pieczęć nagłówkowa klubu)  (Miejscowość) 

DEKLARACJA

…………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa klubu)

członek PZPN i …………………………… Związku Piłki Nożnej: 

1. Deklaruje uznanie Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz ........................... Związku Piłki 

Nożnej  jako  jedynych  podmiotów  uprawnionych  do  organizowania  i  prowadzenia 

samodzielnie  lub  za  pośrednictwem  Okręgowego  Związku  Piłki  Nożnej 

w  ..................................  /  Podokręgu  w  ………………………….  piłkarskiego 

współzawodnictwa sportowego w IV lidze oraz niższych klasach rozgrywkowych. 

2. Oświadcza,  że  złożona  do  …………………..ZPN  dokumentacja  dotycząca  uzyskania 

licencji jest wypełniona zgodnie ze stanem faktycznym. 

Za Zarząd Klubu 

1. ……………….……………………. …………………..….. ………....……. 
(imię i nazwisko) (funkcja) (podpis) 

2. …………………….………………. ………………..…….. ………..…..…. 
(imię i nazwisko)  (funkcja) (podpis) 

mp. 



Załącznik Nr 3 
do Uchwały nr X/225 z dnia 27.09.2012 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie licencji dla klubów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych 

…………………………..… ……………… , dnia ………….. 
(Pieczęć nagłówkowa klubu)  (Miejscowość) 

OŚWIADCZENIE

…………………………………………….………………………………………..…..
(pełna nazwa klubu)

oświadcza,  iż  spełnia  wymogi  Uchwały  nr  xx/xx Zarządu  PZPN z  dnia  xx.xx.2012 roku 

w sprawie  licencji  dla  klubów IV ligi  oraz  niższych  klas  rozgrywkowych  oraz  Uchwały 

Zarządu ……………….. Związku Piłki Nożnej w …………..….. z dnia……………..

 
I. Kryteria sportowe: 

1. Liga/klasa, w której aktualnie występuje I drużyna seniorów …………….. 

2. Liga/klasa, w której aktualnie występuje drużyna rezerw seniorów …………….. 

3. Zespoły młodzieżowe zgłoszone do rozgrywek w sezonie ………./……….. 

……………………………… -  ………………………………………. 
 (kategoria wiekowa zespołu) (nazwa klasy rozgrywkowej) 

……………………………… -  ………………………………………. 
 

……………………………… -  ………………………………………. 

……………………………… -  ………………………………………. 

4. Kadra szkoleniowa pracująca w klubie:
 

………..……………………………… - ………….………………. - ………..……….………. 
      (imię i nazwisko szkoleniowca)     (posiadana licencja i numer)      (prowadzone zespoły) 

………..……………………………… - ………….………………. - ………..……….………. 
      
………..……………………………… - ………….………………. - ………..……….………. 

………..……………………………… - ………….………………. - ………..……….………. 

II. Wykaz osób funkcyjnych:
 

1. Osoba odpowiadająca za funkcjonowanie personelu klubowego; 

.......................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, funkcja)



2. Osoba  odpowiadająca  za  sprawy  bezpieczeństwa  i  zachowania  porządki  na  obiekcie 
piłkarskim; 

.......................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, funkcja, kserokopia licencji w załączeniu)

3. Spiker;
 

.......................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, kserokopia licencji w załączeniu)

III. Stan techniczny obiektu sportowego, na którym zespół na stałe rozgrywa mecze: 
(także wynajętego na podstawie umowy w załączeniu).

 
1. Pełna nazwa stadionu i adres obiektu:

 
.......................................................................................................................................................

2. Właściciel obiektu sportowego: 

.......................................................................................................................................................

3. Liczba indywidualnych  miejsc  siedzących  ogółem:  ..................,  w tym w wydzielonym 

sektorze dla kibiców gości: ............. 

4. Rodzaj nawierzchni pola gry: ..................................................................................................

5. Trwałe ogrodzenie pola gry - rodzaj ..................................................... wysokość .......... cm,

6. Trwałe ogrodzenie zewnętrzne obiektu - rodzaj ................................... wysokość .......... cm,

7. Trwałe ogrodzenie sektora dla kibiców gości - rodzaj ...........................wysokość ......... cm,

8. Zadaszone ławki dla zawodników rezerwowych i kierownictw drużyn: 

a) ilość ............... sztuk, b) ilość miejsc na każdej z nich .................... 

9. Szatnie wyposażone w natryski i ubikacje:
a) dla gości: 

powierzchnia w m2 ................, ilość natrysków ..........., ilość ubikacji ............, 
b) dla gospodarzy:

powierzchnia w m2 ................, ilość natrysków ..........., ilość ubikacji ............, 
c) dla sędziów: 

powierzchnia w m2 ..............., ilość natrysków ............, ilość ubikacji ...........,
 

10. Liczba i rodzaj toalet dla publiczności ....................................................................................

Za Zarząd Klubu 

1. ……………….……………………. …………………..….. ………....……. 
(imię i nazwisko) (funkcja) (podpis) 

2. …………………….………………. ………………..…….. ………..…..…. 
(imię i nazwisko)  (funkcja) (podpis) 

mp. 



Załącznik Nr 4 
do Uchwały nr X/225 z dnia 27.09.2012 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie licencji dla klubów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych 

…………………………..… ……………… , dnia ………….. 
(Pieczęć nagłówkowa klubu)  (Miejscowość) 

ZOBOWIĄZANIE

…………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa klubu)

Zobowiązujemy się do: 

1. Gry w czasie trwania całego meczu w zespole seniorów zawodników młodzieżowych do 
lat  21  (zawodnikami  młodzieżowymi  są  zawodnicy,  którzy  w  roku  kalendarzowym 
w którym następuje zakończenie  danego sezonu rozgrywkowego ukończą 21 rok życia 
oraz zawodnicy młodsi, w liczbie minimum: 
1) 2 (dwóch) zawodników - w przypadku klubów IV ligi,
2) 2 (dwóch) zawodników - w przypadku klubów klasy okręgowej,
3) 1 (jednego) zawodnika - w przypadku klubów klasy A.
 

2. Uczestnictwa  w  rozgrywkach  piłkarskich  Związku  własnych  drużyn  młodzieżowych, 
w liczbie minimum: 
1) 3 (trzech) zespołów - w przypadku klubów IV ligi, 
2) 2 (dwóch zespołów - w przypadku klubów klasy okręgowej, 
3) 1 (jednego) zespołu - w przypadku klubów klasy A. 

3. Prowadzenie drużyny przez szkoleniowca posiadającego co najmniej uprawnienia:
1) trenera II klasy lub posiadającego Dyplom UEFA-A (licencja PZPN A) - w przypadku 

klubów IV ligi, ekstraklasy kobiet, ligi futsalu oraz w wojewódzkiej ligi junior starszy 
i junior młodszy, 

2) instruktora  lub  posiadającego Dyplom UEFA-B (licencja  PZPN B) -  w przypadku 
klubów  klasy  okręgowej  oraz  w  klasy  A  i  B,  I  i  II  ligi  kobiet,  II  ligi  futsalu, 
okręgowych rozgrywek juniorów, wszystkich roczników (chłopców i dziewcząt). 

Za Zarząd Klubu 

1. ……………….……………………. …………………..….. ………....……. 
(imię i nazwisko) (funkcja) (podpis) 

2. …………………….………………. ………………..…….. ………..…..…. 
(imię i nazwisko)  (funkcja) (podpis) 

mp. 



Załącznik Nr 5 
do Uchwały nr X/225 z dnia 27.09.2012 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie licencji dla klubów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych 

…………………………..… ……………… , dnia ………….. 
(Pieczęć nagłówkowa klubu)  (Miejscowość) 

OŚWIADCZENIE

…………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa klubu)

Oświadcza, że:
 
1. Nie ma zobowiązań finansowych w stosunku do właściwego wojewódzkiego Związku 

Piłki Nożnej jak również jego członków.

2. Posiada  stabilną  sytuację  finansową umożliwiającą  prawidłowe zarządzanie  finansami 

klubowymi i zabezpieczającą udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu: (ligi/klasy) 

….……..…………… w sezonie ………/……….. 

Za Zarząd Klubu 

1. ……………….……………………. …………………..….. ………....……. 
(imię i nazwisko) (funkcja) (podpis) 

2. …………………….………………. ………………..…….. ………..…..…. 
(imię i nazwisko)  (funkcja) (podpis) 

mp. 



Załącznik Nr 6/1 
do Uchwały nr X/225 z dnia 27.09.2012 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie licencji dla klubów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych 

UCHWAŁA
Komisji ds. Licencji Klubowych ……….………. Związku Piłki Nożnej

nr …………. z dnia ………………….

w sprawie przyznania licencji do uczestnictwa w rozgrywka ………………..………..
(ligi/klasy)
 

..........................................................................................................................................
(pełna nazwa i adres klubu)

Na podstawie Uchwały nr xx/xx z dnia xx.xx.2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej  w  sprawie  licencji  dla  klubów  IV  ligi  oraz  niższych  klas  rozgrywkowych  po 

pozytywnym  rozpatrzeniu  wniosku  z  dnia  ………………. niniejszym  nadaje  się  licencję 

uprawniającą  do  uczestnictwa  w  rozgrywkach  klubowych  prowadzonych  przez  ………..

………….ZPN w sezonie …..….../…….…. 

i rozgrywania zawodów na obiekcie

 ………………………………………………………………………………..………………… 
(nazwa i adres)

   Członkowie        Przewodniczący 
Komisji ds. Licencji Klubowych     Komisji ds. Licencji Klubowych 
     ………………….. ZPN   …………………. ZPN 

m. p.
ZPN

.......................................................    ..................................................... 
     (podpisy)    (podpis) 

......................................................
      (podpisy)

Otrzymują: 
1.Wnioskodawca. 
2.Komisja Rozgrywek. 
3.a/a 



Załącznik Nr 6/2 
do Uchwały nr X/225 z dnia 27.09.2012 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie licencji dla klubów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych 

UCHWAŁA
Komisji d/s Licencji Klubowych …………….. Związku Piłki Nożnej

nr ……….. z dnia …………………r.

Na podstawie § 17 Uchwały Zarządu PZPN nr xx/xx z dnia xx.xx.2012 roku. w sprawie 
licencji dla klubów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych po rozpatrzeniu wniosku Klubu 
z dnia …………… Komisja podjęła uchwałę w przedmiocie: 

ODMAWY WYDANIA LICENCJI UPRAWNIAJĄCEJ DO UCZESTNICTWA 
W ROZGRYWKACH ………………………….. W SEZONIE ………… KLUBOWI

     (ligi/ klasy)

dla

..........................................................................................................................................
(pełna nazwa i adres klubu)

Uzasadnienie: 

Stwierdza  się,  że  Klub  występujący  o  licencję  na  uczestnictwo  w  rozgrywkach 
……………………………………….………  nie spełnił następujących wymogów zawartych

      (ligi/klasy) 
w wyżej cytowanej uchwale: 

1. ………………………………………………………..………………………………………
2. …………………………………………………………………………..……………………
3. ……………………………………..…………………………………………………………
4. …………………………..……………………………………………………………………
5. ……………………..…………………………………………………………………………

Od powyższej uchwały przysługuje prawo odwołania do Związkowej Komisji Odwoławczej  
ds. Licencji  Klubowych ………………………… ZPN w terminie 10 dni od daty doręczenia  
niniejszej  uchwały  i  wniesieniu  opłaty  odwoławczej  w  wysokości  określonej  w  wyżej  
cytowanej uchwale. 

   Członkowie       Przewodniczący 
Komisji ds. Licencji Klubowych     Komisji ds. Licencji Klubowych 
     ………………….. ZPN ……………………. ZPN 

m. p.
ZPN

...................................................... ........................................................ 
      (podpisy) (podpis) 

......................................................
      (podpisy)

Otrzymują: 
1.Wnioskodawca. 
2.Komisja Rozgrywek. 
3.Związkowa Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych
4. a/a


