
REGULAMIN 

KOMISJI DS. LICENCJI KLUBOWYCH  

PŁOCKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 
 

Na podstawie § 31 Statutu POZPN postanawia się, co następuje: 

§1 

Komisja ds. Licencji Klubowych jest organem jurysdykcyjnym Płockiego 

Okręgowego Związku Piłki Nożnej. 

§2 

1.      Komisja ds. licencji klubowych składa się z 5 osób, w tym  przewodniczącego, sekretarza  

      i 3 członków. Przewodniczącego i członków 

 Komisji zatwierdza Zarząd POZPN. 

2.  Pracami Komisji kieruje przewodniczący, który zwołuje posiedzenia oraz 

      przewodniczy obradom. 

3.  Posiedzenia Komisji są protokołowane. 

§3  

1.  Komisja opracowuje plan pracy i harmonogram działań w zakresie przyznawania 

      licencji. 

2.  Komisja w oparciu o stosowne materiały (zgodnie z Uchwałą nr Ml/43 Zarządu 

     PZPN i Uchwałą nr 6/Z/2009 Zarządu MZPN) przyznaje lub przedłuża licencje w okresie od  

     1 maja do 30 czerwca danego roku kalendarzowego dla klubów POZPN. 

3.  Komisja przyznaje licencje na okres dwóch sezonów piłkarskich wymagając aktualizacji   

     dokumentów po każdym sezonie rozgrywkowym. 

4.  Komisja prowadzi pełną dokumentację (w oryginałach) dotyczącą: 
 

- nadanych licencji; 

- decyzji o odmowie nadania i przedłużenia licencji. 

§4  

Komisja ds. Licencji Klubowych POZPN w stosunku do klubów nie spełniających wymogów 

licencyjnych przedkłada stosowne wnioski do Wydziału Dyscypliny POZPN, zgodnie z § 21, 

22 i 23 Uchwałą nr IM/43 Zarządu PZPN i Uchwałą nr 6/Z/2009 Zarządu MZPN.. 

§5  

Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania licencji podejmowane są w formie uchwały 

Komisji: 

- uchwały na posiedzeniach Komisji zapadają zwykłą większością głosów 

przy obecności 2/3 członków Komisji na posiedzeniu. 

- w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. 
 
 
 
 
 



§6  

Komisja ds. Licencji Klubowych POZPN, kompletuje pełną dokumentację dotyczącą licencji, 

dokonuje weryfikacji boisk poprzez członków danej Komisji, a oryginały dokumentów (poza 

protokołem weryfikacji boiska - w tym przypadku kopia dokumentu) przesyłają w stosownym 

terminie z wnioskiem o przyznanie lub przedłużenie licencji do Komisji ds. Licencji 

Klubowych Mazowieckiego ZPN. 

§7  

Opłaty Licencyjne: 

1.  Kluby od najniższej klasy rozgrywkowej do Ligi Okręgowej Seniorów działające na 

 terenie Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej - opłatę licencyjną dokonują 

      na konto POZPN. 

2.  Środki uzyskane z opłat licencyjnych będą źródłem refundacji kosztów związanych 

 z obecnością członków Komisji na obiektach piłkarskich. 

§8 

O rozpatrywanych sprawach i podejmowanych decyzjach Komisja za pośrednictwem 

przewodniczącego informuje Zarząd POZPN. 

§9  

Zmiany w składzie osobowym Komisji ds. Licencji Klubowych dokonywane są przez Zarząd 

POZPN na wniosek przewodniczącego Komisji lub Członka Zarządu POPZN. 

§10 

Trzy nieobecności nieusprawiedliwione na posiedzeniu lub innych formach pracy Komisji dają 

podstawę przewodniczącemu do wnioskowania o pozbawienie członkostwa w tej Komisji. 

§11 

Obsługę techniczno-organizacyjną Komisji ds. Licencji Klubowych zapewnia Biuro POZPN. 

§12 

Kadencja Komisji ds. Licencji Klubowych jest równa kadencji Zarządu POZPN. 

 

§13 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi POZPN. 

 

§14 

 

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd POZPN uchwałą nr 8/2009 z dnia 23.11.2009 

roku i obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia.  

 


