t.j. U. 16/2019 z 13.03.2019 r.
zm. U.33/2022 z 12.04.2022 r.

Uchwała nr 16/2019
z dnia 13 marca 2019 r.
Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia zasad przyznawania licencji dla klubów prowadzących szkolenie
wyłącznie w zakresie grup młodzieżowych

Na podstawie „Przepisów Licencyjnych dla klubów 4 ligi i klas niższych ” opracowanych przez
Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz na podstawie Uchwały nr 15/2019 z dnia 13 marca
2019 r. Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów 4 ligi oraz
niższych klas rozgrywkowych, postanawia się, co następuje:
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejsza uchwała określa zasady nadawania licencji klubom prowadzącym szkolenie
wyłącznie w grupach młodzieżowych na sezon 2019/2020 i następne.
§2
Uzyskanie licencji przez kluby o których mowa w § 1 uzależnione jest od spełnienia
minimalnych wymogów dotyczących kryteriów: prawnych, sportowych, infrastrukturalnych,
w zakresie personelu oraz finansowych, jakie musi spełnić klub, a ponadto złożenia przez
władze klubu oświadczeń o przestrzeganiu obowiązujących przepisów, uchwał i regulaminów
Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Opolskiego Związku Piłki Nożnej.
II. KRYTERIA PRAWNE
§3
1. Kluby piłkarskie będące członkami PZPN i OZPN uczestniczące we współzawodnictwie
sportowym zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o Sporcie muszą posiadać formę osób prawnych,
tzn. mogą działać pod postacią stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki
akcyjnej, sportowej spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub
uczniowskiego klubu sportowego.
2. Dopuszcza się przejściowo uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich zespołów nie będących
członkami PZPN i OZPN, a posiadających inną formę organizacyjną niż określona w ust. 1.,
zgodnie z treścią § 1 ust. 4 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w
sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (z póżn. zm.).
Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Zarząd Opolskiego Związku Piłki Nożnej.
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§4
Klub posiadający licencję nadaną przez Komisję ds. Licencji Klubowej OZPN może bez pisemnej
zgody Związku uczestniczyć w rozgrywkach prowadzonych na terenie kraju przez inny
podmiot.
§5
Od dnia 2 kwietnia roku, w którym rozpoczyna się Sezon Licencyjny, Wnioskodawca wypełnia
wniosek licencyjny korzystając z elektronicznego Generatora Wniosków OZPN i przesyła go
wraz z wymaganymi załącznikami określonymi w Generatorze w wersji elektronicznej w
formacie PDF do biura OZPN na adres licencjeklubowe@opolskizpn.pl najpóźniej w terminie
do dnia 31 maja, według zasad ujętych w § 4 ust. 7 Uchwały nr 15/2019 z dnia 13 marca 2019
r. Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów 4 ligi oraz niższych
klas rozgrywkowych.
III. KRYTERIA SPORTOWE
§6
1. Klub uzyskujący licencję powinien stwarzać warunki do szkolenia oraz posiadać
wykwalifikowanych trenerów i instruktorów.
2. Kwalifikacje uprawnień szkoleniowców dla danej klasy rozgrywkowej określa Uchwała nr
IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji
trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki
nożnej w Polsce (z późniejszymi zmianami);
3. Klub składający wniosek o udzielenie licencji musi powołać i posiadać trenera, który spełnia
wymogi ww. uchwały do prowadzenia zespołu w danej klasie rozgrywkowej.
IV. KRYTERIA DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
§7
Klub występujący o licencję zobowiązany jest dysponować stadionem lub obiektem
sportowym umożliwiającym rozgrywanie meczów piłkarskich w ramach rozgrywek klubowych,
spełniającym następujące warunki:
- pole gry o wymiarach zawartych w § 12 ust. 2 pkt. 4 Uchwały nr 15/2019 z dnia 13 marca
2019 r. Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów 4 ligi oraz
niższych klas rozgrywkowych;
- wydzielone przejście dla sędziów i zawodników;
- oznaczenie punktu sanitarnego (wyposażonego w apteczkę, nosze i noszowymi w
kamizelkach z białym krzyżem na zielonym tle);
- szatnie dla zawodników i sędziów (z łazienkami lub możliwością umycia się pod bieżącą
wodą);
- zabezpieczenie toalet dla widzów, zawodników i sędziów;
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- miejsca do siedzenia dla zawodników rezerwowych;
- tablice informacyjne i regulamin obiektu sportowego oraz regulamin meczu piłki nożnej
niebędącego imprezą masową;
V. PRZEBIEG PROCEDURY LICENCYJNEJ
§8
1. Termin składania wniosków ustala się od dnia 02 kwietnia do dnia 31 maja roku, w którym
rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny.
2. Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN przyznaje licencję do 20 czerwca roku, w którym
rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny, jeżeli po analizie dokumentów stwierdzi, iż dany klub
spełnił wszystkie wymogi przewidziane w Przepisach Licencyjnych dla klubów 4 ligi i klas
niższych.
3. Komisja nadaje licencję na okres dwóch sezonów piłkarskich, którą pracownik Biura OZPN
w wersji elektronicznej przesyła na klubową skrzynkę e-mail z domeną @pilkaopolska.pl;
4. Kluby młodzieżowe są zwolnione z opłaty licencyjnej.
§9
Sprawy nie ujęte w niniejszej uchwale dotyczące procedury licencyjnej precyzują „Przepisy
licencyjne dla klubów 4 ligi i klas niższych” oraz Uchwała nr 15/2019 z dnia 13 marca 2019 r.
Zarządu OZPN w sprawie licencji dla klubów 4 ligi oraz niższych klas rozgrywkowych.
§ 10
Traci moc uchwała nr 11/2017 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 27.01.2017 roku
w sprawie przyjęcia zasad przyznawania licencji dla klubów prowadzących szkolenie wyłącznie
w zakresie grup młodzieżowych.
§ 11
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od sezonu
2019/2020.

3

