
Uchwała Nr 11/23/Z 
Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej 

z dnia 28.02.2023 r. 
 
 
w sprawie zatwierdzenia załącznika do przepisów licencyjnych  
 
 
Na podstawie § 30 pkt 5 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej, Zarząd Śląskiego Związku 

Piłki Nożnej postanawia: 

 

1. Zatwierdzić Załącznik do Przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na 

sezon 2020/2021 i następne w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Wykonanie uchwały powierza się Komisji ds. Licencji Klubowych Śląskiego ZPN. 

3. Traci moc Uchwała  Nr 36/21/Z Zarządu Śląskiego ZPN z dnia 30.03.2021 r. 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

        Prezes 
Śląskiego Związku Piłki Nożnej 

 

     Henryk Kula 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Śl. ZPN nr 11/23/Z z dnia 28.02.2023 r. 

 

Załącznik do „Przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych 

na sezon 2020/2021 i następne” 

 

Wprowadza się następujące minimalne wymagania oraz szczegółowe ustalenia kryteriów 

sportowych, infrastrukturalnych oraz kryteriów dotyczących personelu i finansów 

w Przepisach licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne: 

 

3.1. Ogólne zasady dotyczące procedury (str. 6) 

e) postępowanie przed organami licencyjnymi jest płatne. Wysokość opłaty 

administracyjnej pobieranej od ubiegającego się o licencję w poszczególnych klasach 

rozgrywkowych ustala się dla klubów:  

IV ligi   - 600 zł 

Klasy Okręgowej - 400 zł 

Klasy A, B i C  - 300 zł 

Klasy Młodzieżowej - 200 zł 

Potwierdzenie uiszczenia opłaty na rachunek bankowy Licencjodawcy należy złożyć                        

w terminie przewidzianym na złożenie wniosku o wydanie licencji.   

 

5.3. Kryteria (str. 13) 

S.01 (Zespoły młodzieżowe) ust. 3: 

Śląski ZPN dopuszcza, by Wnioskodawca, który nie posiada wymaganej ilości drużyn 

młodzieżowych mógł podpisać stosowną umowę na szkolenie młodzieży z innym podmiotem 

zajmującym się wyłącznie szkoleniem młodzieży. Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność 

za utrzymanie i funkcjonowanie drużyn, których dotyczy zawarta umowa. Treść zawartej 

umowy musi określać strony umowy, datę i miejscowość zawarcia umowy, przedmiot 

umowy, okres obowiązywania umowy, obowiązek przestrzegania przez podmiot zajmujący 

się szkoleniem młodzieży przepisów prawa związkowego PZPN w zakresie odnoszącym 

się do szkolenia młodzieży.  

 

S.02 (Udział zawodników młodzieżowych) ust. 3: 

Ustala się, że Wnioskodawca musi zapewnić w czasie trwania całego meczu zespołu seniorów 

uczestnictwa jednego zawodnika młodzieżowego do 21 lat w IV lidze. Odstępuje 
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się natomiast od wskazanego w pozycji S.02 ust. 1 lit. b) i c) obowiązku zapewnienia w czasie 

trwania całego meczu zespołu seniorów uczestnictwa dwóch zawodników młodzieżowych 

do 21 lat w Klasie Okręgowej oraz jednego zawodnika młodzieżowego do 21 lat w klasie A 

i nie ustanawia się w tym zakresie żadnych dodatkowych wymogów.  

 

6.3. Kryteria administracyjno – organizacyjne 

I.02 Regulaminy (str. 15) 

1)  Stadion klubu IV ligi musi posiadać wewnętrzny regulamin obiektu i regulamin 

zawodów piłkarskich nie będących imprezą masową, stadiony klubów pozostałych klas 

rozgrywkowych muszą posiadać regulamin zawodów piłkarskich nie będących imprezą 

masową. Stadion, jeżeli właściwe przepisy prawa powszechnego nakładają taki 

obowiązek, musi posiadać regulamin imprezy masowej.  

 

6.4. Szczegółowe kryteria infrastrukturalne  

I.05 Miejsce dla kibiców gości (str. 16) 

1) Na stadionach/obiektach sportowych klubów IV ligi co najmniej 5% łącznej liczby 

miejsc przewidzianych dla publiczności, jednak nie mniej niż 30 miejsc, musi być 

udostępnionych dla kibiców drużyny gości w oddzielnym sektorze. 

2) Dla kibiców drużyny gości musi być wydzielona, usytuowana w pobliżu sektora 

kibiców drużyny gości, minimum 1 (jedna) toaleta. 

3) Wydzielony sektor dla kibiców drużyny gości powinien posiadać osobną drogę 

dojścia i być wyposażony w indywidualne miejsca siedzące.  

 

I.06 Pole gry (str. 16) 

8) Zezwala się na rozgrywanie spotkań drużyn młodzieżowych w kategoriach wiekowych 

Orlik, Żak i Skrzat na boiskach ze sztuczną nawierzchnią typu „Orlik”, spełniających 

wymogi zawarte w Unifikacji Organizacji Szkolenia i Systemu Współzawodnictwa 

Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 r. 

Boiska te muszą posiadać wszystkie wymagane atesty i odbiory techniczne pozwalające 

na ich bezpieczne użytkowanie. Warunkiem rozgrywania meczów na tego typu 

boiskach jest posiadanie zgody właściciela obiektu, zachowanie bezpiecznych 

warunków korzystania z boiska oraz zapewnienia uczestnikom dostępu do szatni 

i zaplecza sanitarnego (prysznice, toalety). 
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Kluby korzystające z powyższych boisk są zobowiązane do złożenia jednorazowo 

w organie prowadzącym rozgrywki pisemnego wniosku o wyrażenie zgody 

na rozgrywanie meczów na danym boisku wraz z następującymi załącznikami: 

- pozwolenie na użytkowanie boiska wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego, 

- zgoda właściciela obiektu na korzystanie z boiska, 

- informacja o wymiarach boiska. 

 

I.07 Obszar pola gry (str. 17) 

3)  Na stadionie/obiekcie sportowym, na którym swoje mecze rozgrywają kluby 

pozostałych klas, obszar pola gry powinien być oddzielony od widowni. 

 

I.11 Szatnie dla drużyn (str. 18) 

1) W klubach IV ligi  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. 

Kluby klas okręgowych i pozostałych muszą posiadać szatnie dla zawodników obu 

drużyn mogących pomieścić minimum  18 osób. 

2) Szatnie muszą odpowiadać standardom powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

w tym przepisów prawa budowlanego, bhp oraz muszą spełniać podstawowe wymogi 

sanitarno-epidemiologiczne. 

 

I.13 Parking (str. 18) 

1) Dla klubów, sędziów, działaczy klubu i innych osób funkcyjnych gości muszą być 

udostępnione wyznaczone miejsca parkingowe. 

2) Miejsca parkingowe muszą spełniać powszechnie obowiązujące przepisy prawa 

budowlanego oraz muszą się one znajdować nie dalej niż 500 m od stadionu. 

 

I.16 Oświetlenie (str. 19) 

Określa się minimalne wymogi w zakresie rozgrywania zawodów z wykorzystaniem 

systemu sztucznego oświetlenia: 

1) minimalny poziom natężenia oświetlenia pionowego pola gry jest nie mniejszy niż 

200 EV(lx) dla meczów seniorów i nie mniejszy niż 75 Ev(lx) dla meczów drużyn 

młodzieżowych, 
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2) oświetlenie musi pokrywać równomiernie każdy obszar pola gry, 

3) wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania aktualnych pomiarów i przedłożenia 

stosownych dokumentów przy weryfikacji boiska do danej grupy rozgrywkowej. 

 

7.3. Kryteria dotyczące personelu 

P.02 Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo podczas zawodów piłki nożnej (str. 21) 

1) Wnioskodawca ubiegający się o licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach 

IV ligi musi wyznaczyć kierownika ds. bezpieczeństwa odpowiedzialnego 

za problematykę ochrony i bezpieczeństwa. Kierownik ds. bezpieczeństwa musi być 

dostępny podczas meczów rozgrywanych przez klub w charakterze gospodarza. 

Kierownik ds. bezpieczeństwa musi ponadto spełniać stosowne wymogi określone przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

2) Wnioskodawca ubiegający się o licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach 

pozostałych klas podczas meczów rozgrywanych przez klub w charakterze gospodarza 

wyznacza osobę odpowiedzialną za zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa podczas 

zawodów. 

  

W przypadku, gdy z uwagi na charakter zawodów, powszechnie obowiązujące przepisy prawa 

nakładają obowiązek spełnienia dodatkowych wymogów, klub zobowiązany jest do ich 

spełnienia.  

 

P.06 Służby porządkowe (str. 22) 

1) Wnioskodawca musi zapewnić odpowiednią ilość służb porządkowych 

i informacyjnych lub wolontariuszy zapewniających bezpieczeństwo i obsługę meczów 

rozgrywanych przez klub w charakterze gospodarza. 

2) Liczba służb porządkowo – informacyjnych winna wynikać z analizy zagrożenia 

infrastruktury stadionu, ilości uczestniczących kibiców gospodarzy i gości. Decyzję 

co do ilości służb na wniosek kierownika ds. bezpieczeństwa podejmuje Zarząd klubu. 

 

W zależności od klasy rozgrywkowej zaleca się minimalną liczbę osób do zabezpieczenia 

meczów mistrzowskich w ramach: 

IV ligi – 10 osób, 

Klasy Okręgowej – 5 osób, 

Pozostałych klas rozgrywkowych – 3 osoby. 
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W przypadku, gdy z uwagi na charakter zawodów, powszechnie obowiązujące przepisy prawa 

nakładają obowiązek spełnienia dodatkowych wymogów, klub zobowiązany jest do ich 

spełnienia.  

 


