UCHWAŁA NR 1/2016
KOMISJI DS. LICENCJI KLUBOWYCH
MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

Na podstawie Uchwały nr 5/Z/2015 z dn. 5.03.2015r. Zarządu Mazowieckiego
Związku Piłki Nożnej oraz Uchwały nr II/37 z dn. 22.02.2015r. Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia do realizacji „Przepisów Licencyjnych dla klubów IV ligi i
niższych klas rozgrywkowych na sezon 2015/2016 i następne” Komisja ds. Licencji
Klubowych Mazowieckiego ZPN zgodnie z zapisem punktu 8.3 powyższych Przepisów
przekazuje szczegółowe wytyczne licencyjne w zakresie:
- Czynności dotyczących procesu licencyjnego dla klubów posiadających wyłącznie
drużyny młodzieżowe 11-osobowe:
I.

3.5.
3.5.1.

Proces zasadniczy
Proces zasadniczy składa się z następujących etapów:
1) do dnia 30 kwietnia roku, w którym rozpoczyna się dany sezon
licencyjny, Licencjodawca sporządza, publikuje i przesyła drogą
elektroniczną dokumenty licencyjne (zał. nr1)
2) Wnioskodawca wypełnia przesłane dokumenty i zwraca
Licencjodawcy kompletne wnioski w formie elektronicznej i
papierowej najpóźniej do dnia 31 maja roku, w którym rozpoczyna
się dany sezon licencyjny.
A) kompletny wniosek powinien zawierać:
1. Wniosek o przyznanie licencji dla klubu.
2. Ustanowienie pełnomocnika klubu ds. procedury licencyjnej.
3. Oświadczenie w przedmiocie wypełnienia kryteriów
prawnych wraz z wyciągiem z Krajowego Rejestru
Sądowego lub ewidencji starosty.
4. Oświadczenie w przedmiocie wypełnienia kryterium
sportowego.
5. Oświadczenie w przedmiocie wypełnienia kryterium
infrastrukturalnego wraz z umową najmu lub użyczenia
obiektu na zawody mistrzowskie na okres minimum
wydanej licencji wraz z aktualnymi protokołami
weryfikacji wszystkich boisk, z których będzie korzystał
Licencjobiorca, a także z protokołem badania natężenia
światła, jeżeli Wnioskodawca zamierza rozgrywać zawody
przy sztucznym oświetleniu.
6. Oświadczenie w przedmiocie wypełnienia kryterium
dotyczącego personelu wraz z czytelną kopią legitymacji
trenerskiej.
7. Oświadczenie
dotyczące
wypełnienia
kryterium
finansowego, a kluby biorące udział w rozgrywkach
Okręgowych ZPN także poświadczone przez właściwy

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

II.

3.6.
3.6.1.

OZPN oświadczenie o braku zobowiązań wobec
Okręgowego ZPN oraz miejscowych klubów.
B) w
poszczególnych
Okręgowych
ZPN
sprawdzeniem
kompletności i akceptacją złożonych przez kluby wniosków
zajmują się Przewodniczący Okręgowych Komisji ds. Licencji
Klubowych
jeśli dokumenty są kompletne i zostały dostarczone w terminie, są
rejestrowane i przekazane do analizy członkom Komisji ds. Licencji
Klubowych.
wniosek uważa się za wniesiony w terminie, jeżeli jego faktyczny
wpływ do Licencjodawcy nastąpił najpóźniej w ostatnim dniu
terminu.
jeżeli dokumenty są niekompletne, Licencjodawca wzywa
Wnioskodawcę, do ich uzupełnienia, określając termin na ich
uzupełnienie.
po przeanalizowaniu dokumentów Wnioskodawcy Komisja ds.
Licencji Klubowych najpóźniej w terminie do dnia 20 czerwca
roku, w którym rozpoczyna się dany sezon licencyjny:
a) przyznaje licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach
klubowych;
b) odmawia przyznania licencji upoważniającej do udziału w
rozgrywkach klubowych,
i informuje Wnioskodawcę o podjętej decyzji.
Przyznana licencja może ewentualnie zawierać: sankcje, nadzór,
wyszczególnienie zagadnień, na które Wnioskodawca musi zwrócić
uwagę w przyszłości, i wyszczególnienie niezbędnych do spełnienia
obowiązków oraz sposób ich wykonania.
odwołanie od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych wnosi się na
piśmie, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od doręczenia decyzji,
przy jednoczesnym powiadomieniu Komisji i wniesieniu kaucji
odwoławczej w wysokości 50 zł.
w przypadku odwołania od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych
w sprawie odmowy przyznania licencji Komisja Odwoławcza ds.
Licencji Klubowych zwołuje posiedzenie i rozpatruje odwołanie
Wnioskodawcy co do zasady nie później niż w ciągu 5 dni od
przekazania jej odwołania.
po przeanalizowaniu dokumentów i informacji pochodzących od
Wnioskodawcy Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych:
a) uwzględniając odwołanie Wnioskodawcy, przyznaje licencję
uprawniającą do udziału w rozgrywkach;
b) nie uwzględniając odwołania, odmawia przyznania licencji
upoważniającej do udziału w rozgrywkach,
i informuje Wnioskodawcę o podjętej decyzji.
Przyznana licencja może ewentualnie zawierać: sankcje, nadzór,
wyszczególnienie zagadnień, na które Wnioskodawca musi zwrócić
uwagę w przyszłości, i wyszczególnienie niezbędnych do spełnienia
obowiązków oraz sposób ich wykonania.

Proces nadzwyczajny dotyczący nowoprzyjętych klubów młodzieżowych
Zasadnicze czynności dotyczące procesu licencyjnego dla nowoprzyjętych

klubów posiadających wyłącznie drużyny młodzieżowe:
1) Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia kompletnego
wniosku licencyjnego wraz z wymaganymi załącznikami w
terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zgłoszenia drużyn do
udziału w danym sezonie rozgrywkowym.
III.

3.7.

Procedura kontroli i nadzoru
Zasadnicze czynności dotyczące procedury kontroli i nadzoru:
1) Licencjodawca upoważniony jest do kontrolowania
licencjobiorcy w dowolnym momencie trwania danego sezonu
licencyjnego i w przypadku stwierdzenia naruszenia dyscypliny
procesu licencyjnego Licencjodawca, wedle swojego uznania,
podejmuje działania lub wdraża procedurę nadzoru.

IV.

3.8.

3.8.2.

Sankcje
A) Wszelkie naruszenia zasad dotyczących procesu licencjonowania,
warunków przyznanej licencji oraz innych postanowień, wymienionych w
niniejszych przepisach podlegają sankcjom nakładanym przez organy
licencyjne, zgodnie z postanowieniami pkt. 3.8.2. Uchwały nr II/27 z dn.
19.02.2015r. PZPN:
a) ostrzeżenie (w przypadku stwierdzenia jedynie drobnych
nieprawidłowości); lub
b) zakaz transferów do klubu, orzekany na czas nie dłuższy niż do
zakończenia sezonu licencyjnego, na który wydawana jest
licencja;
c) ograniczenie możliwości uprawniania nowych zawodników,
orzekane na czas nie dłuższy niż do zakończenia sezonu
licencyjnego, na który wydawana jest licencja;
d) karę pieniężną w kwocie od 100 PLN do 3 000 PLN (od stu
złotych do trzech tysięcy złotych); lub
e) pozbawienie klubu w rozgrywkowym właściwej ligi lub klasy
punktów, w wymiarze od 1 do 5 punktów.
B) Komisja ds. Licencji Klubowych w przypadku nie przestrzegania
terminów składania wniosków nakłada kary finansowe za:
 niezastosowanie się do obowiązujących terminów – 100 zł.
 składanie niekompletnych wniosków licencyjnych – 100 zł.
C) Wszelkie uchybienia w zakresie procesu licencyjnego w przypadku
klubów przynależnych poszczególnym Okręgowym ZPN winny być w
trybie pilnym przekazywane do Przewodniczącego Komisji ds. Licencji
Klubowych.
A) W przypadku stwierdzonych drobnych uchybień procesu licencyjnego
decyzje odnośnie sankcji może podjąć Prezydium Komisji. W skład
Prezydium wchodzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, sekretarz i
jeden z członków Komisji z właściwego Okręgu.

3.9.
3.9.2.

Licencja
A) Jeżeli klub w trakcie rozgrywanego sezonu zmienia miejsce

3.8.1.

V.

rozgrywanych zawodów musi niezwłocznie uzupełnić dokumentację
licencyjną pod rygorem nałożenia regulaminowych sankcji.
a) rozegranie meczu na boisku na które klub nie posiada licencji – 100
zł.
b) ponowne rozegranie meczu na boisku na które klub nie posiada
licencji– 200 zł. Oprócz innych sankcji regulaminowych.
VII.

6.
6.3.I.01

6.3.I.02

6.3.I.04

6.3.I.06
6.3.I.07

6.3.I.08

6.3.I.11

6.3.I.14

Kryteria Infrastrukturalne
Klub, który posiada umowę na użytkowanie obiektu sportowego na okres
krótszy niż co najmniej jeden sezon licencyjny, zostanie objęty nadzorem
infrastrukturalnym.
Nie przestrzeganie bezwzględnego wymogu posiadania regulaminu obieku
będzie skutkowało nakładaniem regulaminowych sankcji w wysokości 100
zł.
Określa się minimalną ilość i rodzaj miejsc siedzących:
a) 100 – Ekstraliga i wszystkie Ligi Wojewódzkie U19, U17, U15,
U14
b) 50 – Ligi okręgowe U19, U17, U15, U14
Zaleca się aby rozgrywki drużyn młodzieżowych odbywały się na boiskach
o wymiarze 100x60m. (Załącznik nr 1 do Uchwały 1/2015)
Stabilne ogrodzenie oddzielające obszar pola gry od widowni muszą
posiadać obiekty, na których rozgrywane są zawody Ekstraligi U19, U17,
U15, U14 i Lig Wojewódzkich U19, U17, U15, U14, a w ligach
okręgowych U19, U17, U15, U14 mocowane na każde zawody np. taśma
na palikach.
1. Stadion/obiekt sportowy musi być wyposażony w dwie zadaszone,
oznaczone ławki dla rezerwowych, które powinny mieć wystarczające
wymiary, by pomieścić:
b) co najmniej 12 osób – Ekstraliga i wszystkie Ligi Wojewódzkie U19,
U17, U15, U14
c) co najmniej 8 osób – Ligi okręgowe U19, U17, U15, U14
A) W Ekstralidze i wszystkich Ligach Wojewódzkich U19, U17, U15,
U14szatnie dla każdej z drużyn powinny spełniać standardy dla Ligi
Okręgowej. W Ligach okręgowych U19, U17, U15, U14 winny
odpowiadać standardom klasy A/B.
B) Minimalne wymogi zawarte w „Przepisach licencyjnych” (Załącznik nr
1 do Uchwały 1/2015) dotyczą szatni dla drużyny gości. Dopuszcza się, aby
w Ligach okręgowych U19, U17, U15, U14 szatnia dla drużyny gospodarzy
była w niższym standardzie.
C) Toalety i natryski powinny znajdować się na terenie szatni. W
specyficznych przypadkach Komisja może zezwolić, aby toalety i natryski
dla drużyn zlokalizowane były w bezpośrednim sąsiedztwie szatni.
A) Obiekt sportowy powinien dysponować, co najmniej 1 toaletą na

6.3.I.15

6.3.I.16

VIII.

7.
7.3.P.03

7.3.P.04

7.3.P.06

7.4.F.01

IX.

8.
8.3.

dwieście udostępnionych dla publiczności miejsc siedzących.
B) Zabrania się udostępniania toalet dla kibiców w budynkach klubowych
w pobliżu szatni dla zawodników i sędziów.
Zaleca się, aby w miarę możliwości w Ekstralidze U19, U17 instalować
systemy nagłośnienia i zapewniać obsługę spikerską z uprawnieniami
nadawanymi przez wojewódzkie ZPN.
A) Kluby dysponujące sztucznym oświetleniem pola gry nie mniejszym niż
500 Ev(lx), chcąc rozgrywać mecze przy świetle sztucznym muszą do
wniosku o przyznanie licencji klubowej dołączyć certyfikat potwierdzający
wymagane natężenie światła.
B) Ustala się ważność certyfikatu / protokołu badania natężenia światła na
jeden sezon rozgrywkowy.
C) Jeżeli natężenie światła nie spełnia wymogu klub może rozgrywać
mecze przy świetle wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody przeciwnika.
Kryteria dotyczące personelu i finansów
A) Podczas meczu klub pełniący rolę gospodarza zobowiązany jest do
zapewnienia opieki medycznej w osobie:
- lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego lub innej osoby posiadającej
udokumentowane uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy, z tym, że
w przypadku tej osoby ponosi ona pełną odpowiedzialność za
podejmowane czynności.
B) Osoba pełniąca na meczu funkcją opieki medycznej (za wyjątkiem osób
wpisanych w protokół z rozgrywanych zawodów) powinna zajmować
wyznaczone i oznakowane miejsce w pobliżu ławek dla rezerwowych.
A) Do wniosku o przyznanie licencji klubowej należy dołączyć czytelną
kopię licencji trenerskiej:
- PZPN A lub UEFA B – Ekstraliga i wszystkie Ligi Wojewódzkie U19,
U17, U15, U14;
- PZPN B lub UEFA B – wszystkie Ligi okręgowe U19, U17, U15, U14.
Wnioskodawca podczas zawodów rozgrywanych w charakterze gospodarza
musi zapewnić obecność 1 osoby pełniącej funkcję służb porządkowych i
informacyjnych lub wolontariusza zapewniającej bezpieczeństwo i obsługę
meczów, ubranej w kamizelkę.
(Czy opiekun sędziów liczony będzie oddzielnie?)
A) Kluby uczestniczące w rozgrywkach prowadzonych przez poszczególne
Okręgowe ZPN muszą dołączyć do wniosku licencyjnego potwierdzone
przez właściwy OZPN oświadczenie o braku zobowiązań wobec
Okręgowego ZPN.
Postanowienia końcowe
1. Wymogi infrastrukturalne dla klubów młodzieżowych zawierają się
również w Tabeli nr 1., która stanowi integralną część Uchwały nr 1/2015
Komisji ds. Licencji Klubowych.

X. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Zarząd Mazowieckiego ZPN
i obowiązuje na sezon rozgrywkowy 2016/2017 i następne.

Przewodniczący
Komisji ds. Licencji Klubowych
Mazowieckiego ZPN

Sekretarz
Komisji ds. Licencji Klubowych
Mazowieckiego ZPN
Stanisław Pabijan

Sławomir Nowosielski
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