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1. WPROWADZENIE

System

licencyjny

obejmujący

przyznawanie

licencji

klubom

sportowym

uprawniającej do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej o mistrzostwo IV ligi i
klas niższych prowadzony jest w oparciu o przepisy licencyjne zawarte w podręczniku
licencyjnym dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2019/2020 i następne
(uchwała Zarządu PZPN nr II/30 z dnia 21 lutego 2019r.)

Celem usprawnienia procedury licencyjnej oraz ułatwienia klubom sportowym
składania wniosków o udzielenie licencji, w niniejszym Vademecum podsumowano
zakres wymaganej dokumentacji, jaką klub sportowy powinien złożyć wraz z
wnioskiem o udzielenie licencji oraz przedstawiono najważniejsze wymagania
procedury licencyjnej.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Vademecum, jak również w przypadku
rozbieżności postanowień niniejszego Vademecum z przepisami licencyjnymi,
pierwszeństwo znajdują Przepisy licencyjne dla klubów IV ligi i klas niższych na
sezon 2019/2020 i następne (uchwała Zarządu PZPN nr II/30 z dnia 21 lutego 2019r.)
oraz stosowne uchwały Śląskiego Związku Piłki Nożnej.
2. UWAGI OGÓLNE – PRZEPISY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH KLUBÓW
Komisja ds. licencji klubowych Śląskiego Związki Piłki Nożnej udziela licencji
klubom sportowym będącymi członkami Śląskiego ZPN.
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Każdy Klub sportowy zamierzający ubiegać się o udzielenie licencji – w dowolnej
klasie rozgrywkowej – zobowiązany jest wypełnić formularze wniosku o przyznanie
licencji dla klubu, formularz ustanowienia pełnomocnika klubu ds. procedury
licencyjnej oraz oświadczenia:
- w przedmiocie wypełnienia kryteriów prawnych,
- w przedmiocie wypełnienia kryterium sportowego,
- w przedmiocie wypełnienia kryterium infrastrukturalnego,
- w przedmiocie wypełnienia kryterium dotyczącego personelu,

Formularze wniosku o udzielenie licencji wraz z obowiązującymi wzorami
oświadczeń stanowią załączniki do Podręcznika licencyjnego oraz są udostępnione
przez Śląski ZPN w poszczególnych podokręgach regionu.

Ponadto, klub do wniosku składa oświadczenia dotyczące wypełnienia kryterium
finansowego. Klub ubiegający się o udzielenie licencji nie może posiadać na dzień 30
kwietnia danego roku kalendarzowego rozpoczynającego Sezon (zgodnie z pkt. 7.4
Podręcznika licencyjnego):
- przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników (tj. zawodników i trenerów
wszystkich drużyn klubu oraz personelu uwzględnionego w podręczniku licencyjnym
w pkt P.01 – osoba odpowiedzialna za procedurę licencyjną, P.02 – osoba
odpowiedzialna za bezpieczeństwo, P.03 – personel medyczny, P.04 – trener
pierwszego zespołu, P.05 – spiker),
- przeterminowanych zobowiązań wobec Polskiego Związku Piłki Nożnej,
Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, jak również innych struktur działających w
ramach Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej z

tytułu płatności składek

członkowskich, opłat za uczestnictwo w rozgrywkach, z tytułu działalności
transferowej,

kar

nałożonych

przez

właściwe

organy

dyscyplinarne

czy

prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego,
- przeterminowanych zobowiązań wobec klubów piłkarskich wynikających z tytułu
działalności transferowej.

Jeżeli Klub nie złoży wymaganych informacji oraz oświadczeń dotyczących
przeterminowanych zobowiązań w ustalonym terminie lub do dnia złożenia
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dokumentacji licencyjnej (nie później jednak niż do 30 kwietnia roku kalendarzowego,
w którym rozpoczyna się dany Sezon) Klub posiada przeterminowane zobowiązania, o
których mowa powyżej wówczas odmawia się udzielenia licencji.
W pkt. 7.4.4. Podręcznika licencyjnego określono przypadki, w których udziela się
licencji pomimo naruszenia kryterium finansowego. W praktyce najczęściej
stosowanym rozwiązaniem w przypadku posiadania przeterminowanych zobowiązań
finansowych jest przedłożenie przez Klub pisemnej umowy z wierzycielem, w której
przedłużono termin płatności poza obowiązujący termin. Kopia takiej umowy
powinna być przedłożona do wniosku o udzielenie licencji.

3. WYKAZ

DOKUMENTÓW

SKŁADANYCH

PRZY

UBIEGANIU

SIĘ

O UDZIELENIE LICENCJI NA GRĘ W IV LIDZE I KLASIE OKRĘGOWEJ
O ile Komisja ds. Licencji Klubowych nie postanowi inaczej licencja może być
wydana na dwa sezony.
1) wniosek o udzielenie licencji wraz z oświadczeniami wskazanymi w pkt 2
Vademecum,
2) potwierdzenie uiszczenia opłaty za udzielenie licencji w wysokości:
- 500,00 zł w przypadku IV ligi,
- 300,00 zł w przypadku Klasy Okręgowej,
3) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (o ile Klub jest zarejestrowany w KRS) lub
zaświadczenie z ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę / prezydenta
miasta o rejestracji klubu obejmujące informację:
- nazwa i siedziba Klubu,
- forma prawna działalności Klubu,
- lista osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu,
- sposób reprezentacji Klubu
Złożony przez Klub do wniosku o udzielenie licencji odpis KRS lub stosowne
zaświadczenie z ewidencji o rejestracji Klubu, stanowią dla Komisji ds. Licencji
Klubowych informację, że Klub potwierdza, iż dane w przedłożonej dokumentacji
są aktualne. Przedkładane dokumenty nie powinny być starsze niż 6 miesięcy
przed dniem składania wniosku.
W przypadku jednak, gdy ze względu na przedłużające się postępowanie
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rejestrowe przed KRS lub starostą/prezydentem miasta wyciąg z właściwego
rejestru lub ewidencji nie ujawnia aktualnego stanu osobowego władz Klubu, Klub
zobowiązany jest przedłożyć do wniosku licencyjnego stosowne uchwały w
przedmiocie wyboru władz Klubu lub zmiany sposobu reprezentacji oraz kopię
złożonego do KRS lub starosty wniosku o ujawnienie zmiany w prowadzonym
rejestrze/ewidencji.
4) kopia protokołu weryfikacji boiska (w przypadku, gdy na dzień składania wniosku
Klub zgłosił boisko do weryfikacji na kolejny sezon ale weryfikacja boiska nie
została jeszcze przeprowadzona, Klub powinien przedłożyć kopię posiadanego
protokołu weryfikacji boiska),
5) kopia tytułu prawnego do stadionu/obiektu sportowego w przypadku, gdy Klub nie
jest właścicielem nieruchomości na której znajduje się stadion/obiekt sportowy (tj.
kopia umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub inny tytuł prawny),
6) kopia aktualnej licencji trenera (dokument powinien być czytelny w zakresie
danych personalnych trenera oraz daty ważności licencji trenerskiej),
7) kopia umowy na szkolenie młodzieży z innym podmiotem zajmującym się
wyłącznie szkoleniem młodzieży, w przypadku gdy Klub nie posiada
wystarczającej ilości drużyn młodzieżowych (S.01 Podręcznika licencyjnego).

Dodatkowo dla Klubów IV ligi:
1) kopia posiadanych uprawnień spikera zawodów IV ligi,
2) kopia posiadanych uprawnień kierownika ds. bezpieczeństwa odpowiedzialnego
za bezpieczeństwo na zawodach piłki nożnej w przypadku Klubów IV ligi

Dodatkowo dla Klubów w klasie Okręgowej:
1) wskazanie osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo podczas zawodów,
2) w przypadku zawodników młodzieżowych, stosowną uchwałą Śląskiego ZPN
podjętą na podstawie S.02. pkt 3) Podręcznika licencyjnego w klasie Okręgowej
nie

ustanawia

się wymogu

posiadania

min.

2

(dwóch)

zawodników

młodzieżowych do 21 lat.
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1) wniosek o udzielenie licencji wraz z oświadczeniami wskazanymi w pkt 2
Vademecum,
2) potwierdzenie uiszczenia opłaty za udzielenie licencji w wysokości:
- 200,00 zł
- w przypadku Klasy Młodzieżowej – brak opłat
3) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (o ile Klub jest zarejestrowany w KRS) lub
zaświadczenie z ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę / prezydenta
miasta o rejestracji klubu obejmujące informację:
- nazwa i siedziba Klubu,
- forma prawna działalności Klubu,
- lista osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu,
- sposób reprezentacji Klubu
Złożony przez Klub do wniosku o udzielenie licencji odpis KRS lub stosowne
zaświadczenie z ewidencji o rejestracji Klubu, stanowią dla Komisji ds. Licencji
Klubowych informację, że Klub potwierdza, iż dane w przedłożonej dokumentacji
są aktualne. Przedkładane dokumenty nie powinny być starsze niż 6 miesięcy
przed dniem składania wniosku.
W przypadku jednak, gdy ze względu na przedłużające się postępowanie
rejestrowe przed KRS lub starostą/prezydentem miasta wyciąg z właściwego
rejestru lub ewidencji nie ujawnia aktualnego stanu osobowego władz Klubu, Klub
zobowiązany jest przedłożyć do wniosku licencyjnego stosowne uchwały w
przedmiocie wyboru władz Klubu lub zmiany sposobu reprezentacji oraz kopię
złożonego do KRS lub starosty wniosku o ujawnienie zmiany w prowadzonym
rejestrze/ewidencji.
4) kopia protokołu weryfikacji boiska (w przypadku, gdy na dzień składania wniosku
Klub zgłosił boisko do weryfikacji na kolejny sezon ale weryfikacja boiska nie
została jeszcze przeprowadzona, Klub powinien przedłożyć kopię posiadanego
protokołu weryfikacji boiska),
5) kopia tytułu prawnego do stadionu/obiektu sportowego w przypadku, gdy Klub nie
jest właścicielem nieruchomości na której znajduje się stadion/obiekt sportowy (tj.
kopia umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub inny tytuł prawny),
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6) kopia aktualnej licencji trenera (dokument powinien być czytelny w zakresie
danych personalnych trenera oraz daty ważności licencji trenerskiej),
7) wskazanie osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo podczas zawodów i kopii jej
uprawnień

Dodatkowo dla Klubu w klasie A:
1) dla Klubu ubiegającego się o licencję w klasie A kopia umowy na szkolenie
młodzieży z innym podmiotem zajmującym się wyłącznie szkoleniem młodzieży,
w przypadku gdy Klub nie posiada wystarczającej ilości drużyn młodzieżowych
(S.01 Podręcznika licencyjnego),
2) w przypadku zawodników młodzieżowych, stosowną uchwałą Śląskiego ZPN
podjętą na podstawie S.02. pkt 3) Podręcznika licencyjnego w klasie A nie
ustanawia się wymogu posiadania min. 2 (dwóch) zawodników młodzieżowych
do 21 lat.
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