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Uchwała Nr 42/9/20/Z 

Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej  

z dnia 28.09.2020 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji ds. Licencji Klubowych 

Śląskiego Związku Piłki Nożnej  

 

Na podstawie § 30 pkt 5 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej, Zarząd Śląskiego Związku 

Piłki Nożnej postanawia: 

 

1. Zatwierdzić Regulamin Komisji ds. Licencji Klubowych Śląskiego Związku Piłki Nożnej,                   

w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Komisji ds. Licencji Śl. ZPN               

i Prezesowi Śl. ZPN. 

3. Traci moc uchwała Zarządu nr 48/2016/Z  z dnia 22.11.2016 r. 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Prezes 

Śląskiego Związku Piłki Nożnej 

 

Henryk Kula 
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Załącznik do Uchwały Zarządu Śl. ZPN 

 nr 42/ 9/20/Z z dnia 28.09.2020r. 

REGULAMIN 

Komisji ds. Licencji Klubowych 

Śląskiego Związku Piłki Nożnej  

 

Na podstawie § 30 pkt 5 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej i Przepisów licencyjnych 

PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne, stanowiących 

załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia 19.03.2020 r. w sprawie 

przyjęcia „Przepisów Licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 

i następne” postanawia się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Komisja ds. Licencji Klubowych, zwana dalej „Komisją” jest organem wykonawczym 

Śl. ZPN powołanym do realizacji procedury licencyjnej dla klubów będących członkami 

Śl. ZPN, występującymi w IV lidze oraz niższych klasach rozgrywkowych.  

2. Komisja działa na podstawie Statutu Śl. ZPN oraz właściwych uchwał Zarządu PZPN, 

Śl. ZPN oraz niniejszego regulaminu. 

 

§ 2 

1. W skład Komisji wchodzi 3-5 osób powołanych przez Zarząd Śl. ZPN. 

2. Komisja współpracuje z pełnomocnikiem licencyjnym Podokręgu, którego wyznacza 

Prezes Podokręgu. 

3. Osoby fizyczne będące członkami władz lub udziałowcami klubu, podlegającego 

procedurze licencyjnej nie mogą brać udziału w rozpoznawaniu wniosków o udzielenie 

licencji dla klubu, którego są udziałowcami lub członkami.   

 

§ 3 

Do zakresu działania  Komisji należy: 

1. Przyjmowanie, analizowanie i rozpatrywanie wniosków w przedmiocie przyznawania lub 

odmowy przyznania licencji klubowej na udział w rozgrywkach określonej ligi lub klasy. 

2. Wizytowanie klubów objętych procedurą licencyjną. 

3. Podejmowanie uchwał w przedmiocie przyznania licencji. 
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4. Podejmowanie uchwał w przedmiocie odmowy przyznania licencji. 

5. Składanie do organów dyscyplinarnych  wniosków o zawieszenie korzystania z licencji lub 

jej pozbawienia. 

6. Okresowe przedkładanie władzom Śl. ZPN sprawozdań, analiz i wniosków w sprawach 

procedury licencyjnej. 

7. Organizowania narad i szkoleń dla klubów podlegających procedurze licencyjnej. 

8. Publikowanie z prac i działalności stosownych komunikatów. 

 

§ 4 

Na pierwszym posiedzeniu Komisja określa tryb swojej pracy i wyznacza harmonogram prac. 

 

§ 5 

1. Całokształtem prac Komisji kieruje jej Przewodniczący, który zwołuje i przewodniczy jej 

posiedzeniom oraz reprezentuje ją na zewnątrz, wobec władz i organów Śl. ZPN. 

2. Podczas nieobecności Przewodniczącego jego uprawnienia wykonuje wyznaczony przez 

niego członek Komisji. 

3. Posiedzenia Komisji są niejawne. 

4. Posiedzenia Komisji są protokołowane. 

5. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Komisji mogą się odbywać zdalnie (online). 

6. Obsługę  techniczno - administracyjną  prac zapewnia upoważniony  pracownik Związku. 

7. Dokumentacja licencyjna przechowywana jest w Biurze Śl. ZPN. 

 

§ 6 

1. Komisja ds. Licencji Klubowych realizuje swoje zadania we współpracy z innymi 

Komisjami Śl. ZPN. 

2. W procesie przyznawania licencji Komisja współpracuje z Pełnomocnikami Podokręgów 

odpowiedzialnymi za wstępną weryfikację wniosków.  

3. Komisja może korzystać z pomocy ekspertów w zakresie konsultacji dotyczącej 

poszczególnych kryteriów licencyjnych. 

 

§ 7 

1. Przebieg procedury licencyjnej Komisja realizuje w oparciu o przepisy PZPN zgodnie 

z wymogami Przepisów Licencyjnych. 
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2. Uchwały lub decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych 

na posiedzeniu. 

3. Do ważności uchwał lub decyzji wymagana jest obecność przynajmniej połowy składu 

osobowego. 

4. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Komisji 

lub osoby prowadzącej posiedzenie. 

5. Do reasumpcji uchwały wymagana jest większość 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu 

członków. 

6. Uchwała Komisji w sprawie odmowy przyznania licencji jest uzasadniana z urzędu. 

7. Od uchwały w przedmiocie odmowy nadania licencji przysługuje klubowi odwołanie do 

Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych w ciągu 5 dni od otrzymania uchwały 

o odmowie nadania licencji.  

8. Do przedłużenia okresu ważności licencji Komisja ds. Licencji Klubowych stosuje 

procedurę dotyczącą nadania licencji. 

 

§ 8 

Kadencja Komisji ds. Licencji Klubowych jest równa kadencji Zarządu Śl. ZPN. 

 

§ 9 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi  Śl. ZPN.  

 


