Uchwała 52/2018
z dnia 12 lipca 2018 r.
Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie licencji dla klubów 4 ligi oraz niższych klas rozgrywkowych na sezon 2018/2019 i
następne.
Na podstawie § 29 lit. l Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu postanawia się co
następuje:
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejsza uchwała powstała w oparciu o „Podręcznik licencyjny dla klubów 4 ligi i klas niższych
sezon 2016/2017 i następne” opracowany i przyjęty uchwałą przez Zarząd PZPN i wraz z nim
określa zasady nadawania, odmowy nadania, przedłużania, zawieszania lub pozbawienia
licencji uprawniających kluby piłkarskie do udziału w rozgrywkach 4 ligi
i niższych klas rozgrywkowych Opolskiego Związku Piłki Nożnej.
§2
1.

Uzyskanie przez kluby piłkarskie licencji, o których mowa w § 1 uzależnione jest od
spełnienia przez nie:
a) kryteriów prawnych
b) kryteriów sportowych
c) kryteriów infrastrukturalnych
d) kryteriów dotyczących personelu i finansów
o których mowa w „Podręczniku licencyjnym dla klubów 4 ligi i klas niższych sezon
2016/2017 i następne” opracowanym i przyjętym uchwałą przez Zarząd PZPN, a ponadto
od złożenia przez Wnioskodawców oświadczeń o przestrzeganiu obowiązujących
przepisów sportowych oraz uchwał i decyzji PZPN i Opolskiego Związku Piłki Nożnej,
którego klub jest członkiem.

2.

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.
§3

Zarząd OZPN upoważnia Komisję ds. Licencji Klubowych OZPN do powołania Komisji
ds. weryfikacji obiektów piłkarskich, po wcześniejszym zaopiniowaniu składu ww. komisji
przez Wiceprezesa OZPN ds. organizacyjnych.
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II PROCEDURA LICENCYJNA
§4
Zasadniczy proces licencyjny składa się z następujących etapów:
1. Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN sporządza w terminie do 31 marca roku,
w którym rozpoczyna się dany sezon licencyjny, harmonogram określający terminy
i miejsca przyjmowania wniosków licencyjnych od klubów w poszczególnych klasach
rozgrywkowych.
2.

Do dnia 30 kwietnia roku, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny, Licencjodawca
za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN sporządza i publikuje aktualne
przepisy i dokumenty licencyjne, które muszą zawierać minimum przewidziane przez
niniejsze przepisy: kryteria licencyjne, oświadczenia czy formularze do wypełnienia oraz
publikuje na oficjalnej stronie internetowej OZPN w podanym terminie. Jednocześnie do
7 dni od publikacji Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN zawiadamia kluby przesyłając
harmonogram i przepisy licencyjne związkową pocztą elektroniczną lub za
pośrednictwem systemu „Extranet”.

3. Wnioskodawca wypełnia przesłane dokumenty (formularze, oświadczenia itp.)
lub korzysta z Generatora Wniosków OZPN i zwraca je Licencjodawcy najpóźniej w
terminie:
a) do dnia 15 maja - dotyczy klubów 4 ligi i Klasy Okręgowej roku, w którym rozpoczyna
się dany Sezon Licencyjny;
b) do dnia 31 maja - dotyczy klubów pozostałych klas roku, w którym rozpoczyna się dany
Sezon Licencyjny.
4. Wyżej wymienione dokumenty zostaną zarejestrowane i przekazane do analizy Komisji
ds. Licencji Klubowych OZPN w przypadku gdy zostaną złożone przez Wnioskodawcę w
terminie i w komplecie.
5. Jeżeli dokumenty są niekompletne, Licencjodawca wzywa Wnioskodawcę do ich
uzupełnienia, określając termin na ich uzupełnienie.
6. Po przeanalizowaniu dokumentów Wnioskodawcy Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN
najpóźniej w terminie:
a) do dnia 31 maja - dotyczy klubów 4 ligi i Klasy Okręgowej roku, w którym rozpoczyna
się dany Sezon Licencyjny:
I. przyznaje licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach klubowych;
II. odmawia przyznania licencji upoważniającej do udziału w rozgrywkach klubowych i
informuje Wnioskodawcę o podjętej decyzji.
b) do dnia 20 czerwca - dotyczy klubów pozostałych klas roku, w którym rozpoczyna się
dany Sezon Licencyjny:
I. przyznaje licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach klubowych;
II. odmawia przyznania licencji upoważniającej do udziału w rozgrywkach klubowych i
informuje Wnioskodawcę o podjętej decyzji.
7. Dokumenty określone w ust. 3 składa się:
a) w wersji papierowej, dostarczonej bezpośrednio do Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN,
lub pośrednio za pośrednictwem Biura OZPN mieszczącym się przy ul. Damrota 6 w Opolu lub,
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b) w wersji elektronicznej wygenerowanej z Generatora Wniosków OZPN dostępnego na
stronie: www.pilkaopolska.pl
W przypadku złożenia dokumentacji elektronicznej, poprzez Generator Wniosków OZPN,
wnioskodawca zobowiązany jest do wygenerowania z wersji elektronicznej pliku PDF
i przekazania ww. wersji (podpisanej przez upoważnione osoby) do Biura OZPN
w momencie odbierania licencji klubowej.
§5
Proces nadzwyczajny dotyczący klubów awansujących:
1. Zasadnicze czynności dotyczące procesu licencyjnego dla klubów awansujących do
wyższej ligi lub klasy rozgrywkowej:
a) Licencjodawca wzywa Wnioskodawców w terminie nie dłuższym niż 3 dni po
weryfikacji rozgrywek przez wydział Gier OZPN, do złożenia wniosku licencyjnego
uprawniającego do udziału w rozgrywkach wyższej ligi lub klasy rozgrywkowej.
b) Wnioskodawca składa wniosek licencyjny na udział w rozgrywkach wyższej ligi lub klasy
rozgrywkowej w terminie nie dłuższym niż 5 dni od wezwania.
2. Inne przypadki procesu nadzwyczajnego:
a) do udziału w rozgrywkach o mistrzostwo danej ligi lub klasy rozgrywkowej,
z pominięciem procedury licencyjnej, uprawniony jest klub, który uzyskał licencję
uprawniającą do udziału w rozgrywkach wyższej ligi lub klasy rozgrywkowej,
a w wyniku rywalizacji sportowej został zdegradowany do niższej ligi lub klasy;
b) klub, który nie otrzyma licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach wyższej ligi
lub klasy rozgrywkowej składa wniosek o licencję uprawniającą do udziału w
rozgrywkach o mistrzostwo ligi lub klasy niższej , w terminie nie dłuższym niż 5 dni od
dnia uprawomocnienia się decyzji.
§6
1.

2.
3.
4.

Postępowanie przed organami licencyjnymi jest płatne. Wysokość kosztów/opłaty
administracyjnej pobieranej od ubiegającego się o licencję w poszczególnych klasach
rozgrywkowych wynosi:
400 zł - w przypadku klubów 4 ligi,
200 zł - w przypadku klubów Klasy Okręgowej
150 zł - w przypadku klubów Klasy „A”
100 zł - w przypadku klubów Klasy „B”
Kluby posiadające tylko drużyny młodzieżowe są zwolnione z opłaty.
Potwierdzenie uiszczenia opłaty na rachunek bankowy Licencjodawcy należy złożyć
w terminie przewidzianym na złożenie wniosku o wydanie licencji.
W przypadku złożenia dokumentów licencyjnych po terminie Komisja ds. Licencji
Klubowych OZPN nakłada sankcję w wysokości 100 zł.
Składający odwołanie od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN w sprawie odmowy
przyznania licencji lub zastosowania sankcji zobowiązany jest uiścić kaucję w wysokości
określonej w § 9 Uchwały nr 40/2018 Zarządu OZPN, płatną na rachunek Licencjodawcy
najpóźniej do dnia, w którym upływa termin złożenia odwołania.
W przypadku uwzględnienia odwołania kaucja podlega pełnemu zwrotowi.
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W przypadku uwzględniania odwołania w części, Komisja Odwoławcza ds. Licencji
Klubowych OZPN orzeka o wysokości kaucji podlegającej zwrotowi w decyzji kończącej
postępowanie, adekwatnie do zakresu uwzględnienia odwołania.
III KRYTERIA PRAWNE
§7
1.

2.

3.

4.

Wnioskodawca może działać pod postacią stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury
fizycznej, spółki akcyjnej, sportowej spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością lub uczniowskiego klubu sportowego.
Wnioskodawca składający po raz pierwszy dokumenty do Komisji ds. Licencji Klubowych
OZPN musi dostarczyć Licencjodawcy odpis aktualnego rejestru z Krajowego Rejestru
Sądowego lub ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę/prezydenta zawierający
następujące informacje:
a) nazwa Wnioskodawcy
b) siedziba Wnioskodawcy
c) forma prawna Wnioskodawcy
d) lista osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu
Wnioskodawcy
e) sposób reprezentacji Wnioskodawcy.
Jeżeli z powodu przedłużającego się postępowania rejestrowego przed sądem
gospodarczym lub starostą aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub ewidencji nie
ujawnia aktualnego stanu osobowego władz klubu, OZPN może w takim przypadku uznać
za wystarczające wykazanie informacji, o których mowa w pkt. d) i e) innymi
dokumentami w szczególności protokołem walnego zgromadzenia członków lub
odpowiedniej władzy spółki kapitałowej, powyższy zapis dotyczy podmiotów
ubiegających się o licencję po raz pierwszy w OZPN.
Wnioskodawca składający wniosek licencyjny w sezonie 2018/2019 zwolniony jest
z przedłożenie dokumentów określonych w ust. 2 i 3.
§8

1. Wnioskodawca musi przedłożyć prawnie ważne, sporządzone i podpisane przez osobę
(osoby) upoważnioną (upoważnione) do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskującego,
nie starsze niż 3 miesiące oświadczenie potwierdzające, że:
a) Wnioskodawca uznaje za prawnie wiążące statuty, regulaminy, przepisy i regulacje oraz
decyzje PZPN oraz OZPN;
b) na poziomie krajowym Wnioskodawca będzie uczestniczył w rozgrywkach uznanych
i zatwierdzonych przez PZPN lub OZPN;
c) Wnioskodawca bezzwłocznie zawiadomi Licencjodawcę o wszelkich istotnych zmianach,
zdarzeniach lub warunkach o istotnym znaczeniu, które dotyczą Wnioskodawcy;
d) Wnioskodawca będzie respektować i przestrzegać postanowienia Przepisów licencyjnych
dla klubów 4 ligi i klas niższych;
e) wszystkie dokumenty przedłożone Licencjodawcy przez Wnioskodawcę są kompletne,
prawidłowe i wiarygodne;
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f)

2.

Wnioskodawca w pełni upoważnia stosowne organy decyzyjne do badania dokumentów
oraz uzyskiwania wszelkich informacji niezbędnych do wydania licencji w sposób zgodny
z przepisami prawa polskiego.
Wymogi określone w ust. 1 mogą zostać sporządzone za pośrednictwem Generatora
Wniosków OZPN określonego w § 4 pkt. 7 lit. b).
IV KRYTERIA SPORTOWE
§9

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Wnioskodawca musi posiadać i deklarować udział w rozgrywkach co najmniej:
a) 4 liga - minimum 3 (trzech) zespołów młodzieżowych;
b) Klasa Okręgowa - minimum 2 (dwóch) zespołów młodzieżowych;
c) Klasa „A” - minimum 1 (jednego) zespołu młodzieżowego,
w ramach własnego podmiotu prawnego lub ze stowarzyszonym z nim innym podmiotem
prawnym.
Za zespół młodzieżowy uznaje się zespół uczestniczący w oficjalnych rozgrywkach
zatwierdzonych przez PZPN lub OZPN i rozgrywanych na poziomie krajowym lub
regionalnym w następujących kategoriach wiekowych:
a) Junior;
b) Junior Młodszy;
c) Trampkarz;
d) Młodzik.
Wypełnieniem normy posiadania odpowiedniej ilości drużyn młodzieżowych będzie
również zgłoszenie do zunifikowanych rozgrywek zespołu młodzieżowego kobiet.
Wymóg posiadania przez Wnioskodawcę jednego zespołu młodzieżowego zostanie
również spełniony w przypadku gdy Wnioskodawca zgłosi do rozgrywek turniejowych
organizowanych przez OZPN lub PZPN co najmniej dwa zespoły w kategorii wiekowej Orlik,
Żak lub Skrzat, o ile każdy zgłoszony zespół do końca roku kalendarzowego, w którym
został złożony wniosek licencyjny weźmie udział w co najmniej trzech turniejach
organizowanych przez OZPN lub PZPN.
Wnioskodawca, który nie posiada tylu drużyn młodzieżowych, w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, może za uprzednią zgodą Zarządu OZPN podpisać stosowną
umowę na szkolenie młodzieży z innym podmiotem zajmującym się wyłącznie szkoleniem
młodzieży, który może zawierać umowę tylko z jednym Wnioskodawcą. Taką umowę
Wnioskodawca musi dołączyć do wniosku licencyjnego do OZPN. Wnioskodawca ponosi
odpowiedzialność za należyte funkcjonowanie podmiotu prowadzącego na jego rzecz
zespoły młodzieżowe
Wnioskodawca musi zapewnić, że w czasie trwania całego meczu zespołu seniorów
uczestniczyć w nim będzie minimum:
a) w 4 lidze - 2 (dwóch) zawodników młodzieżowych do lat 21;
b) w Klasie Okręgowej - 1 (jeden) zawodnik młodzieżowy 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.
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8.

Klub może zwrócić się z wnioskiem do właściwego Zarządu OZPN o wyrażenie zgody na
udział w rozgrywkach danej ligi lub klasy rozgrywkowej w sytuacji posiadania mniejszej o
jedną od wymaganej liczby drużyn młodzieżowych. Zarząd OZPN każdorazowo dokonuje
oceny zasadności złożonego wniosku, przy czym nie jest zobowiązany do jego
uwzględnienia.
§ 10

Wnioskodawca musi zapewnić, że każdy z jego zawodników uprawniony do gry przechodzi
badania okresowe uprawniające do udziału w rozgrywkach zgodnie z właściwym regulaminem
rozgrywek OZPN.
V KRYTERIA DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
§ 11
Kryteria administracyjno-organizacyjne:
1. Wnioskodawca musi dysponować Stadionem lub obiektem sportowym umożliwiającym
rozgrywanie meczów piłkarskich w ramach rozgrywek klubowych.
2. Wnioskodawca musi złożyć oświadczenie iż:
a) jest właścicielem Stadionu/obiektu sportowego
b) lub jeżeli nie jest właścicielem Stadionu/obiektu sportowego, musi dostarczyć
pisemną umowę z właścicielem obiektu, z którego klub korzysta. Umowa musi
gwarantować prawo do korzystania z obiektu przez Wnioskodawcę dla celów
meczów piłkarskich rozgrywanych w charakterze gospodarza co najmniej przez cały
Sezon Licencyjny (w przypadku klubów 4 ligi) bądź Sezony Licencyjne (w stosunku do
pozostałych klas rozgrywkowych)
c) posiada aktualną weryfikację obiektu tj. na sezon 2017/2018 i następne.
3. Stadion/obiekt sportowy musi spełniać wszystkie minimalne wymagania określone
w niniejszych przepisach.
4. Stadion klubu 4 ligi i niższych klas rozgrywkowych musi posiadać wewnętrzny regulamin
obiektu lub regulamin zawodów piłkarskich nie będących imprezą masową.
5. Regulaminy, o których mowa w ust. 4), muszą zostać rozmieszczone przed każdym
wejściem udostępnionym dla kibiców na Stadion/obiekt sportowy w taki sposób, by
widzowie mogli je przeczytać.
§ 12
Szczegółowe kryteria infrastrukturalne:
1. Ustala się minimalną pojemność oraz rodzaj miejsc siedzących (np. indywidualne miejsca
siedzące, ławki) dla Stadionów klubów 4 ligi i obiektów sportowych dla klubów niższych
klas rozgrywkowych ustala się w następujących rozmiarach:
a) 200 miejsc siedzących - w przypadku klubu 4 ligi;
b) 100 miejsc siedzących - w przypadku klubu Klasy Okręgowej;
c) 50 miejsc siedzących - w przypadku klubu Klasy „A” i „B”.
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2. Indywidualne miejsca siedzące zgodne z wymaganiami określonymi przez PZPN muszą
być:
a) przytwierdzone na stałe do podłoża;
b) oddzielone od innych miejsc;
c) wygodne (anatomicznie wyprofilowane);
d) wykonane z materiału niepalnego;
e) zaleca się, aby siedziska posiadały oparcie o wysokości od 20 do 30 cm, mierząc od
siedziska.
3. Na stadionach/obiektach sportowych klubów 4 ligi i Klasy Okręgowej co najmniej 5%
łącznej liczby miejsc przewidzianych dla publiczności musi być udostępnionych dla kibiców
drużyny gości w oddzielnym sektorze.
4. Dla kibiców drużyny gości musi być wydzielona, usytuowana w pobliży sektora kibiców
drużyny gości, minimum 1 (jedna) toaleta.
5. Pole gry (boisko) musi być pokryte naturalną trawą lub sztuczną murawą odpowiadającą
przepisom PZPN, która została zatwierdzona do użytkowania odrębną uchwała OZPN.
6. Pole gry musi również być:
a) gładkie i równe;
b) w dobrym stanie;
c) nadawać się do rozgrywania meczów w ciągu całego sezonu.
7. Pole gry musi mieć:
a) w 4 lidze długość nie mniejszą niż 100 m, szerokość nie mniejszą niż 60 m;
b) w Klasie Okręgowej długość nie mniejszą niż 100 m, szerokość nie mniejszą niż 55 m;
c) w Klasie „A” długość nie mniejszą niż 95 m, szerokość nie mniejszą niż 55 m;
d) w Klasie „B” długość nie mniejszą niż 90 m, szerokość nie mniejszą niż 45 m.
8. Pole gry musi mieć trawiaste pobocze o szerokości minimum 3 m za bocznymi liniami
ograniczającymi pole gry i co najmniej 5 m za liniami bramkowymi (trawiaste pobocze
może być z trawy naturalnej lub murawy sztucznej). W przypadku, gdy pole gry wykonane
jest z murawy sztucznej, opisane powyżej powierzchnie pobocza pola gry mogą być
wykonane z tej samej nawierzchni co pole gry lub o nawierzchni z trawy naturalnej.
9. Od reguły określonej w ust. 8 dla drużyn występujących w Klasie „A” i „B” dopuszcza się,
aby pole gry musiało mieć trawiaste pobocze o szerokości 1,5 m za bocznymi liniami
ograniczającymi pole gry i co najmniej 4 m za liniami bramkowymi. W takim przypadku,
trwałe przeszkody muszą być obowiązkowo zabezpieczone elementami amortyzującymi
i bezpiecznymi (np. materace).
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach klub odpowiedniej ligi lub klasy rozgrywkowej
może zwrócić się z wnioskiem Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN o wyrażenie zgody na
czasowy udział w rozgrywkach danej ligi lub klasy rozgrywkowej bez obowiązku
posiadania pola gry odpowiadającego parametrom określonym w pkt. 5) 6) 7) i 8).
Maksymalnie dopuszcza się tolerancję wymiarów boiska o – 5%. Powyższe nie dotyczy
ust. 7 lit. d.
§ 13
1.

W skład obszaru pola gry wchodzi: pole gry (boisko) wraz z bezpośrednim otoczeniem,
oddzielonym od widowni.
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2.

Stadion/obiekt sportowy, na którym swoje mecze rozgrywają kluby 4 ligi i Klasy
Okręgowej, muszą być wyposażone w stabilne ogrodzenie oddzielające obszar pola gry od
widowni, o wysokości minimum 1,2 m, wyposażone w pomalowane na odróżniający je od
pozostałego ogrodzenia, bramki ewakuacyjne.
3. Sektor kibiców drużyny gości powinien być wydzielony trwałym ogrodzeniem
o wysokości minimum 220 cm i posiadać oddzielne wejście.
4. Tablice, bandy reklamowe lub inne przeszkody stałe znajdujące się w obszarze pola gry
muszą być usytuowane w minimalnej odległości 3 m od linii bocznych i 5 m od linii
bramkowych.
5. Stadion/obiekt sportowy musi być wyposażony w dwie oznaczone ławki dla rezerwowych,
które powinny mieć wymiary pozwalające na pomieszczenie:
a) co najmniej 13 osób w 4 lidze;
b) co najmniej 10 osób w Klasie Okręgowej;
c) co najmniej 8 osób w Klasie „A” i „B”.
6. Ławki dla rezerwowych muszą być zadaszone oraz usytuowane co najmniej 3 m od linii
bocznej boiska, rozstawione symetrycznie w stosunku do linii środkowej boiska
w odległości nie mniejszej niż 10 m i nie większej niż 30 m od siebie. W przypadku ławek
nie posiadających indywidualnych miejsc siedzących przyjmuje się 50-centymetrową
szerokość miejsca na jedną osobę.
7. Stadion/obiekt sportowy musi mieć wyznaczone stanowisko dla minimum dwóch
odpowiednio oznakowanych noszowych (zielona kamizelka z białym krzyżem na plecach)
wyposażonych w nosze.
8. W Klasie „A” seniorów w przypadku braku stabilnego ogrodzenia oddzielające obszar pola
gry winien być oddzielony od widowni taśmą na wysokości co najmniej 120 cm oraz o
szerokości co najmniej 10 cm.
9. Jeżeli obiekt na którym rozgrywane są zawody piłki nożnej jest obiektem wielofunkcyjnym
zbudowanym przed 20.04.2016 r. i posiada ogrodzenie wewnętrzne o wysokości
minimum 1 m nie występuje konieczność zmiany jego wysokości.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach klub Klasy Okręgowej może zwrócić się do
Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN z wnioskiem o wyrażenie zgody na czasowe
odstępstwo od wymogu zawartego w ust 2. W przypadku zgody Komisji, klub będzie
zobowiązany do oddzielenia obszaru pola gry od widowni widoczną taśmą na wysokości
co najmniej 120 cm i o szerokości co najmniej 10 cm.
§ 14
1.

Zaleca się, by zawodnicy i sędziowie wchodzący do obszaru pola gry przemieszczali się
drogą wydzieloną i zabezpieczoną np. teleskopowym tunelem rozciągającym się
dostatecznie daleko w głąb pola gry lub by wyjście było z dala od strefy udostępnionej dla
publiczności.
2. Stadion/obiekt sportowy musi spełniać warunki, by pojazdy pogotowia, straży pożarnej,
policji, itp. miały możliwość dojazdu do obszaru pola gry.
3. Parking:
a) Dla klubów, sędziów, działaczy klubu i innych osób funkcyjnych gości muszą być
udostępnione wyznaczone miejsca parkingowe.
b) Parametry miejsc parkingowych:
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4.

5.

6.

a. dla sędziów, obserwatora, delegata meczowego - parking dla 4 aut osobowych;
b. dla drużyn gości - parking dla jednego autokaru lub dwóch busów, minimum
100m2;
c. dla kibiców – parking minimum 150 m2 w 4 lidze i Klasie Okręgowej;
d. w Klasie „A” i „B” oraz rozgrywkach młodzieżowych - zabezpieczone miejsca dla
pojazdów sędziów i drużyny gości.
Stadion/obiekt sportowy musi być wyposażony w szatnie dla obu drużyn o powierzchni
minimum 20 m2 (nie wlicza się w to powierzchni natrysków i toalet)
i takim samym standardzie mające minimum 20 miejsc siedzących.
Standard i wyposażenie szatni:
a) stół i miejsca do siedzenia dla 18 osób;
b) wieszaki lub szafki na odzież dla 18 osób;
c) 1 prysznic z ciepłą i zimną wodą w szatni lub w bezpośrednim jej pobliżu;
d) 1 toaleta (z sedesem) w szatni lub bezpośrednim jej pobliżu.
Stadion/obiekt sportowy musi być wyposażony w szatnię dla sędziów oddzieloną od szatni
dla zawodników. W szatni dla sędziów muszą się znajdować:
a) stół i miejsca do siedzenia dla 4 osób;
b) wieszaki lub szafki na odzież dla 4 osób;
c) 1 prysznic w szatni lub w bezpośrednim jej pobliżu;
d) 1 toaleta (z sedesem) w szatni lub bezpośrednim jej pobliżu.
§ 15

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Każdy obiekt na którym rozgrywane są mecze piłkarskie musi być wyposażony w toalety
dla publiczności obu płci.
Toalety muszą być zgodne z przepisami sanitarnymi.
Minimalna ilość toalet dla poszczególnych lig i klas rozgrywkowych została określona na
poziomie:
a) 4 liga - co najmniej 2 toalety, w tym 1 dla gości;
b) Klasa Okręgowa - co najmniej 2 toalety, w tym 1 dla gości;
c) Klasa „A” i „B” - co najmniej 2 toalety, w tym 1 dla gości.
Stadion klubu 4 ligi musi być wyposażony w dobrze słyszalny w każdej części stadionu
system nagłośnienia służący spikerowi zawodów do przekazywania informacji
dotyczących kwestii organizacyjnych i porządkowych związanych z meczem.
Zawody piłkarskie mogą być rozgrywane na obiekcie sportowym posiadającym sztuczne
oświetlenie, jeżeli jego poziom natężenia nie jest mniejszy niż 500 Ev/(lx) i jest
udokumentowany stosownym pomiarem natężenia oświetlenia pola gry.
Publiczny dostęp i wejścia na obiekt
a) Stadion/obiekt sportowy, na którym swoje mecze rozgrywają kluby 4 ligi i Klasy
Okręgowej, muszą być otoczone trwałym i stabilnym ogrodzeniem uniemożliwiającym
niekontrolowane wejście na obiekt, wyposażonym w bramę wjazdową oraz
wejścia/wyjścia dla publiczności.
b) Każde wejście na obiekt powinno być wyposażone w oznakowane punkty kasowe
i punkty depozytowe (stałe lub mobilne).
Zaleca się, aby nowobudowane obiekty lub obiekty, na których modernizowane jest
ogrodzenie zewnętrzne, wszystkich lig i klas rozgrywkowych, były otoczone trwałym i
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8.

stabilnym ogrodzeniem o wysokości minimum 1.8 m, uniemożliwiającym
niekontrolowane wejście na obiekt.
Pomieszczenie wykorzystywane na zabezpieczenie zawodów musi być oznakowane, np.:
a) szatnia drużyny gospodarzy i drużyny gości;
b) szatnia sędziów;
c) obserwator/delegat meczowy;
d) toalety;
e) oraz inne pomieszczenia meczowe.
VI

KRYTERIA DOTYCZĄCE PERSONELU
§ 16

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Wnioskodawca musi wyznaczyć osobę odpowiedzialna za procedurę licencyjną
Wnioskodawcy.
Wnioskodawca ubiegający się o licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach 4 ligi
musi wyznaczyć kierownika ds. bezpieczeństwa odpowiedzialnego za bezpieczeństwo na
zawodach piłki nożnej. Kierownik ds. bezpieczeństwa musi być obecny na obiekcie
sportowym podczas meczów rozgrywanych przez klub w charakterze gospodarza.
Kierownik ds. bezpieczeństwa musi ponadto spełniać stosowne wymogi określone przez
przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
Wnioskodawca ubiegający się o licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach 4 ligi jest
zobowiązany do zapewnienia co najmniej jednego lekarza, ratownika medycznego lub
innej osoby posiadającej stosowne uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy
medycznej. Taka osoba musi być obowiązkowo obecna na meczach rozgrywanych przez
klub w charakterze gospodarza.
Wnioskodawca musi powołać trenera pierwszego zespołu odpowiedzialnego za szkolenie
piłkarskie zawodników. Trener pierwszego zespołu musi posiadać kwalifikacje i ważną
licencję trenerską wydaną przez uprawniony organ zgodnie z obowiązującymi przepisami
i uchwałami PZPN w tym zakresie.
Wnioskodawca musi zapewnić spikera zawodów 4 ligi posiadającego uprawnienia wydane
przez PZPN lub OZPN.
Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej ilości osób
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i obsługę meczów rozgrywanych przez klub w
charakterze gospodarza.
§ 17

Wnioskodawca ubiegający się o licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach 4 ligi
i niższych klas rozgrywkowych musi wyznaczyć na czas trwania zawodów odpowiednią ilość
członków służb: porządkowych i informacyjnych posiadających odpowiednie przeszkolenie w
zakresie wypełniania powierzonych obowiązków, znających problematykę ochrony
i bezpieczeństwa podczas zawodów piłki nożnej:
a) jeżeli liczba kibiców obecnych na zawodach piłkarskich w 4 lidze lub Klasie Okręgowej
nie przekracza 200 osób wyznaczonych zostaje 6 członków służb porządkowych, jeżeli
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przekracza tę liczbę, to na każde kolejnych 100 kibiców wyznaczonych zostaje 2
kolejnych członków służb porządkowych np. 300 kibiców - 8 porządkowych itd.
b) jeżeli liczba kibiców obecnych na zawodach piłkarskich w Klasie „A” lub ,,B” seniorów i
rozgrywkach młodzieżowych nie przekracza 100 osób to wyznaczonych zostaje 3
członków służb porządkowych, jeżeli przekracza tę liczbę, to na każde kolejnych 100
kibiców wyznaczonych zostaje 2 kolejnych członków służb porządkowych np. 200
kibiców - 5 porządkowych itd.
c) w skład członków służb porządkowych nie mogą wchodzić osoby karane za wybryki
chuligańskie na zawodach sportowych oraz umyślne przestępstwo przeciwko zdrowiu
i życiu drugiego człowieka.
VII

KRYTERIA DOTYCZĄCE FINANSÓW
§ 18

1.

2.

3.

4.
5.

Wnioskodawca lub klub posiadający licencję musi wykazać się brakiem wymagalnych
zobowiązań wobec OZPN, jak również innych struktur działających w ramach OZPN z
tytułu płatności składek członkowskich, opłat za uczestnictwo w rozgrywkach, z tytułu
działalności transferowej, kar nałożonych przez Wydział Dyscypliny OZPN i Komisję
Odwoławczą OZPN, czy prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego OZPN
oraz zobowiązań wobec klubów piłkarskich wynikających z działalności transferowej.
Wnioskodawca musi dowieść, że na dzień 30 kwietnia roku, w którym rozpoczyna się dany
Sezon Licencyjny, nie ma żadnych wymagalnych zobowiązań wobec OZPN, jak również
innych struktur działających w ramach OZPN z tytułu płatności składek członkowskich,
opłat za uczestnictwo w rozgrywkach jako wynik zobowiązań umownych i prawnych, z
tytułu działalności transferowej, kar nałożonych przez Wydział Dyscypliny OZPN i Komisję
Odwoławczą OZPN, czy prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego OZPN
oraz zobowiązań wobec klubów piłkarskich wynikających z działalności transferowej.
Wnioskodawca musi dowieść, że na dzień 30 kwietnia roku, w którym rozpoczyna się dany
Sezon Licencyjny, nie posiada przeterminowanych zobowiązań wobec zawodników
i pracowników klubu.
Wnioskodawca przedkłada Organowi Licencyjnemu oświadczenia o niezaleganiu wobec
zawodników i pracowników klubu.
Przyznania licencji należy odmówić:
1) jeśli wymagane informacje dotyczące przeterminowanych zobowiązań nie zostaną
przekazane Organowi Licencyjnemu w ustalonym terminie;
2) jeśli do dnia złożenia dokumentacji licencyjnej, nie później niż do 30 kwietnia roku
kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny, Wnioskodawca
posiada wymagalne zobowiązania, o których mowa powyżej, chyba że Wnioskodawca
jest w stanie dowieść, że:
a) zapłacił odpowiednią kwotę w całości lub
b) zawarł umowę, która została zaakceptowana na piśmie przez wierzyciela, dotyczącą
przedłużenia terminu płatności poza obowiązujący termin lub
c) wystąpił do właściwego sądu lub organu o uznanie, że należność nie istnieje lub
zobowiązanie wygasło lub
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6.

7.

d) wykonalność orzeczenia, z którego wynika obowiązek zapłaty zobowiązania, została
wstrzymana bądź odroczona.
Jeżeli zobowiązanie przeterminowane nie zostało uregulowane do dnia złożenia
dokumentacji licencyjnej, ale zostało uregulowane przed dniem podjęcia decyzji
o przyznaniu lub odmowie przyznania licencji, licencja może być przyznana, jednakże
w takim przypadku klub podlega sankcjom przewidzianym w „Podręczniku licencyjnym
dla klubów 4 ligi i klas niższych sezon 2016/2017 i następne”.
Licencjodawca, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, pomimo naruszenia kryterium
finansowych może przyznać Wnioskodawcy licencję na udział w rozgrywkach klubowych
o mistrzostwo 4 ligi lub klasy niższej, jednakże Licencjobiorca taki podlegać będzie
nadzorowi finansowemu oraz sankcjom określonym w niniejszych przepisach.
VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 19

1.

2.
3.

4.

W przypadku wystąpienia istotnych zdarzeń Wnioskodawca musi, bez odrębnego
wezwania, niezwłocznie, pisemnie powiadomić Komisję ds. Licencji Klubowych OZPN
o wszelkich istotnych zmianach w stosunku do wymogów licencyjnych, w oparciu o które
przyznano licencję klubowi upoważniająca do udziału w rozgrywkach 4 ligi lub klasy
niższej.
Licencjobiorca zobowiązany jest złożyć stosowną pisemną informację w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty wystąpienia istotnego zdarzenia.
W dowolnym momencie, w czasie trwania Sezonu Licencyjnego, Licencjodawca może
zażądać od Wnioskodawcy informacji lub pisemnych oświadczeń o wszelkich
ewentualnych zdarzeniach bądź uwarunkowaniach.
Naruszenie obowiązku wynikającego z powyższego kryterium podlega sankcjom
regulaminowym.
§ 20

Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała nr 3/2018 z dnia 31.01.2018 roku
z kolejnymi zmianami Zarządu OZPN w sprawie licencji klubów 4 ligi oraz niższych klas
rozgrywkowych.
§ 21
Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi OZPN.
§ 22
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN i
Przewodniczącemu Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN.
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§ 23
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od sezonu
2018/2019.

PREZES OZPN
TOMASZ GARBOWSKI
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