
Uchwała Nr 12/23/Z 
Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej 

z dnia 28.02.2023 r. 
 
w sprawie zatwierdzenia dokumentów obowiązujących w procedurze 
licencyjnej 2023-2025 
 
 
Na podstawie § 30 ust. 5 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej, Zarząd Śląskiego Związku 
Piłki Nożnej postanawia: 
 
1. Zatwierdzić wzór wniosku o przyznanie licencji dla klubów Klasy Okręgowej, Klasy A, B 

i C oraz uczestniczących wyłącznie w rozgrywkach młodzieżowych na sezony 2023/2024 
i 2024/2025 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 
 

2. Zatwierdzić wzór oświadczenia o stosowaniu dokumentacji ochrony danych osobowych 
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały. 

 
3. Zatwierdzić obowiązki weryfikatora Śląskiego ZPN w brzmieniu stanowiącym załącznik 

nr 3 do uchwały. 
 

4. Zatwierdzić wzór protokołu weryfikacji boiska w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 
do uchwały. 
 

5. Zatwierdzić wzór rachunku za weryfikację boisk do gry w piłkę nożną dla kwot powyżej 
200 zł w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały i dla kwoty 200 zł i poniżej 
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały. 
 

6. Wykonanie uchwały powierza się Komisji ds. Licencji Klubowych Śląskiego ZPN. 
 
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

        Prezes 
Śląskiego Związku Piłki Nożnej 

 
     Henryk Kula   

 



 
 

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Śl. ZPN nr 12/23/Z z dnia 28.02.2023 r. 

 

 

……………….……………….                    ………….…………………..……..…….. 
           (pieczęć klubu)                                            (miejscowość i data) 

 

ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 

Komisja ds. Licencji Klubowych  

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE LICENCJI DLA KLUBU 
 
................................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa klubu) 

 

.......................................................................................     ...................................................................... 
                                      (adres klubu)                                                                           (adres e-mail klubu) 

 

........................................................................................................................... 
 (imię, nazwisko i numer telefonu do pełnomocnika Klubu ds. procedury licencyjnej) 

 

Na podstawie Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne 

wnioskujemy o przyznanie naszemu Klubowi licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach o mistrzostwo 

KLASY OKRĘGOWEJ*/KLASY A*/KLASY B*/KLASY C*/tylko rozgrywek młodzieżowych* 

w sezonach 2023/2024 i 2024/2025. 

 

Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymogi Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów IV ligi i klas 

niższych na sezon 2020/2021 i następne obejmujące: 

1. kryteria prawne, 

2. kryterium sportowe – posiadamy: …. (wpisać liczbę) zespoły młodzieżowe w następujących kategoriach 

wiekowych …………………………………………. * lub umowę z podmiotem szkolącym młodzież*,  

3. kryterium infrastrukturalne – jesteśmy właścicielem obiektu* lub posiadamy umowę gwarantującą prawo 

do korzystania z obiektu sportowego*, 

4. kryterium personalne, 

5. kryterium finansowe. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

Podpis/podpisy osób reprezentujących klub zgodnie z rejestrem: 

 

 

1. ……………………………………        …………………..…………….     ………………… 
                    (imię i nazwisko)                                             (funkcja)                               (podpis) 

 
2. ……………………………………        …………………..…………….     ………………… 
                    (imię i nazwisko)                                             (funkcja)                               (podpis) 
 

Do wniosku załączamy: 

1. Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty za licencję klubową: 400 zł dla klubów Klasy Okręgowej, 300 zł dla 

klubów Klasy A, B i C, 200 zł dla klubów szkolących tylko młodzież. 

2. Dokument potwierdzający prawo do korzystania z obiektu sportowego. 

3. Umowa z innym podmiotem na szkolenie młodzieży, który zajmuje się wyłącznie szkoleniem młodzieży, w przypadku 

braku wymaganej liczby drużyn młodzieżowych. 

4. Protokół weryfikacji boiska na sezony 2023/2024 i 2024/2025. 
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Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Śl. ZPN nr 12/23/Z z dnia 28.02.2023 r. 
 
 

OŚWIADCZENIE 
O STOSOWANIU DOKUMENTACJI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 
 
Oświadczam, że jako przedstawiciel Klubu upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu 

……………………………………….………………………………..................................................…………… 
(pełna statutowa nazwa Klubu) 

potwierdzam posiadanie i stosowanie polityk, procedur i zabezpieczeń fizycznych oraz organizacyjnych 

zgodnie z art. 32 RODO w związku z przetwarzaniem danych, wraz ze stosownym zgodami na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a) RODO oraz wypełnianie obowiązku informacyjnego w stosunku do osób, których dane dotyczą na 

podstawie art. 13 i 14 RODO. Oświadczam, iż będę respektować i przestrzegać postanowienia Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 

Nr 119, s.1). 

 
Z dokumentów obowiązkowych klub posiada: 
 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO (dane pozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą). 
 

 

Klauzula informacyjna z art. 14 RODO (dane pozyskane za pośrednictwem innych osób/podmiotów 
np. upoważnienia do odbioru) - jeśli dotyczy. 

 

Zgody osób, których dane dotyczą. 
 

 

Nadane upoważnienia dla osób przetwarzających dane. 
 

 

Odebrane oświadczenia o zachowaniu danych osobowych w poufności. 
 

 

Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (zawarte z podmiotami 
współpracującymi/firmami/kontrahentami/sponsorami/partnerami). 

 

Potwierdzenia weryfikacji z rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym - dotyczy osób 
zajmujących się dziećmi i młodzieżą wg. Ustawy z dnia 13 maja 2016 r., o przeciwdziałaniu 
zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 405 z późn. zm.) 

 
 
 
Podpis/podpisy osób reprezentujących Klub zgodnie z rejestrem: 

      

1. ……………………………............……….          ………………….........….           ……...………… 
                        (imię i nazwisko)                                                           (funkcja)                                (podpis) 

 

2. …………………………………............….          ………………….........….           ……...………… 
                        (imię i nazwisko)                                                          (funkcja)                               (podpis) 

 
 



Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Śl. ZPN nr 12/23/Z z dnia 28.02.2023 r. 

 

Obowiązki weryfikatora Śląskiego Związku Piłki Nożnej 

 

1. Weryfikator po przybyciu na obiekt celem dokonania weryfikacji boiska otrzymuje 

do wglądu: 

a) protokół z poprzedniej weryfikacji boiska, 

b) w przypadku boiska posiadającego sztuczną murawę – zgodę Zarządu Śląskiego ZPN 

na rozgrywanie zawodów piłki nożnej na boisku ze sztuczną nawierzchnią, 

c) w przypadku boiska posiadającego oświetlenie – ważny protokół badania natężenia 

oświetlenia. 

2. Weryfikator po udaniu się na boisko sprawdza spełnienie wymogów zawartych 

w Postanowieniach PZPN do Przepisów Gry i Przepisach Licencyjnych (boisko musi być 

przygotowane jak do zawodów): 

a) nawierzchnię pola gry - jej stan i rodzaj, 

b) wymiary pola gry - długość i szerokość, 

c) wymiary bramek, rodzaj i stan siatek bramkowych, 

d) wymiary pól karnych, bramkowych, koła środkowego i łuków przy polach karnych 

oraz narożnikach boiska, 

e) rodzaj ogrodzenia pola gry od widowni i jego wysokość,  

f) rodzaj nawierzchni i szerokość pobocza pola gry, 

g) odległość ogrodzenia od pola gry, 

h) liczbę miejsc siedzących w sektorach gospodarzy i ich rodzaj oraz zadaszenie, 

i) liczbę miejsc siedzących w sektorze gości (jeśli jest) i ich rodzaj oraz zadaszenie, 

j) boksy dla zawodników rezerwowych – liczbę i rodzaj miejsc siedzących oraz 

zadaszenie, 

k) regulamin obiektu. 

3. Weryfikator sprawdza również czy szatnie dla drużyn oraz dla sędziów spełniają wymogi 

określone w Przepisach Licencyjnych. 

4. O niezgodnościach stanu faktycznego z przepisami weryfikator informuje przedstawiciela 

klubu. 

5. Z weryfikacji sporządza się pisemny protokół, który weryfikator przekazuje organowi 

prowadzącemu rozgrywki w dwóch egzemplarzach. Po jego zatwierdzeniu jeden 

egzemplarz zostaje w siedzibie organu, a drugi otrzymuje klub. 



Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu Śl. ZPN nr 12/23/Z z dnia 28.02.2023 r. 
 

Protokół 
      weryfikacji boiska w …...................... przy ulicy …........................ 

       dla klubu …................................................... 
 
Weryfikacji boiska dokonano w dniu …....................przez przedstawicieli: 
…........................……………………………. - Weryfikator Śl. ZPN 
….............................…...……......…………... - Przedstawiciel Klubu 
 
1. Obiekt stanowi własność:    .................................................................. 
2. Zarządca obiektu:    .................................................................. 
3. Wymiary boiska:     długość  …....m     ; szerokość  ….......m 
4. Nawierzchnia pola gry:    trawa naturalna/ nawierzchnia sztuczna 
5. Stan pola gry:    gładkie/równe/w dobrym stanie  TAK/NIE 
6. Położenie bramek:    wschód – zachód / północ - południe 
7. Wymiary bramek:     przepisowe (7,32 x 2,44) 
8. Siatki bramkowe (rodzaj i stan):   sznurowe, stan dobry 
9. Rodzaj ogrodzenia pola gry:    ….......................... – wys. …...... /BRAK 
10. Odległość ogrodzenia od pola gry: 

a) od linii bocznych    min. 3 m    TAK/NIE 
b) od linii bramkowych   min. 5 m    TAK/NIE 

11.  Trawiaste pobocze za polem gry  
a) za liniami bocznymi   min. 3 m    TAK/NIE 
b) za liniami bramkowymi   min. 5 m    TAK/NIE 

12. Boksy dla zawodników rezerw.  liczba miejsc: …..  zadaszone TAK/NIE 
13. Chorągiewki rożne    przepisowe    TAK/NIE 

 
14.  UWAGI   jeżeli coś jest niezgodne z wymogami licencyjnymi,                                                    

    to w UWAGACH podajemy te informacje i zalecenia 
 

INNE KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE 
15. Oświetlenie     TAK/NIE moc: ….... luksów 

data pomiaru natężenia oświetlenia ….......................... 
16. Ogrodzenie zewnętrzne   TAK/NIE wys. ….............. 
17. Miejsca siedzące    …..., w tym indywidualnych….. w tym zadaszonych....... 
18. Miejsca dla osób niepełnosprawnych  TAK/NIE liczba miejsc…............. 
19. Sektor dla kibiców gości   TAK/NIE liczba miejsc…............. 
20. Szatnia gospodarzy    …..m2  urządzenia sanitarne TAK/NIE 
21. Szatnia gości    …..m2  urządzenia sanitarne TAK/NIE 
22. Szatnia dla sędziów    …..m2  urządzenia sanitarne TAK/NIE 
23. Inne szatnie     …..m2  urządzenia sanitarne TAK/NIE 
24. Regulamin obiektu - Regulamin meczu                             TAK/NIE          -         TAK/NIE 
25. Nagłośnienie    TAK/NIE 
26. Liczba toalet    dla mężczyzn – …  dla kobiet - ... 
27. Parking     dla osób funkcyjnych   liczba miejsc …............ 

 
 
PRZEDSTAWICIEL KLUBU               WERYFIKATOR Śl. ZPN 
 
 
     ………………………….        ……………………….. 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Na podstawie § 6 ust. 1 i 2 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 Zarządu PZPN (z późn. zm.) w sprawie 
organizacji rozgrywek w piłkę nożną, decyzją Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu/Śl. ZPN z dnia 
….................. boisko powyższe uznano jako przydatne (pkt. 1 – 13) do rozgrywek mistrzowskich na sezony 
2023/2024 i 2024/2025 do klasy…………………………………………………………………………………… 

 
          
 Sekretarz/Członek Komisji ds. Rozgrywek  Przewodniczący Komisji ds. Rozgrywek 

 
  
            …………………….…          …............................................................  



Załącznik nr 5 do Uchwały Zarządu Śl. ZPN nr 12/23/Z z dnia 28.02.2023 r. 
 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez Administratora 
danych……………………………………………………...(nazwa płatnika), w celu rozliczenia ekwiwalentów za weryfikację 
boisk do gry w piłkę nożną. 
Podstawa prawna: Uchwała Nr 1/23/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej  z dnia 31.01.2023 r.  

 
 
 

………………………………………………… 
Podpis  

 …....................................................  data……………………………….  

 …....................................................      

 Imię i nazwisko oraz adres    

 Numer telefonu….………………………..    
       

Rachunek nr ……/2023/……………..………..(nazwa Podokręgu lub Śląski ZPN) 

 
Dla (nazwa płatnika)………………………………………………….za weryfikację boiska/boisk do gry w piłkę nożną 

 
w   (miejscowość) …………………………………………………………………………… w dniu…………………………….. 

 
dla klubu ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 1. Ekwiwalent brutto …......................zł Podstawa prawna: 
Uchwała Nr 1/23/Z Zarządu 
Śląskiego Związku Piłki Nożnej  
z dnia 31.01.2023 r. 
 
 
 
  
 

 
2. Koszty uzyskania przychodu 20%  
    (poz. 1 x 20%) …......................zł 

 3. Kwota do opodatkowania (poz. 1 - poz. 2) …......................zł 

 4. Podatek 12% (poz. 3 x 12%) /do pełnych złotych/ …......................zł 

 5. Do wypłaty: Ekwiwalent netto (poz.1 - poz.4) …......................zł 

   
 Potwierdzenie odbioru:   Słownie………………………………… 

 …………………………………….   
………………………………………….. 
………………………………………….. 

  (podpis)        

       

 OŚWIADCZENIE PODATKOWE 

 Niniejszym wskazuję płatnika…………………………………………………………........................................................... 

 jako właściwego do potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 

 1. Nazwisko i Imię ………………………………………………………………...................................................................... 

 2. Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………............................................................ 

 3. Adres zamieszkania ……………………………………………………………….............................................................. 

 4. PESEL …………………………………………………………………………….................................................................... 

 5. Powiat ……………………………………………………………….................................................................................... 

 6. Gmina ……………………………………………………………….................................................................................... 

 7. Urząd Skarbowy  ………………………………………………………………................................................................... 

 8. Numer rachunku bankowego ………………………………………………………………............................................ 

 9. Adres e-mail  …………………………………………………..................................................................................... 



Załącznik nr 6 do Uchwały Zarządu Śl. ZPN nr 12/23/Z z dnia 28.02.2023 r. 
 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez Administratora 
danych……………………………………………………...(nazwa płatnika), w celu rozliczenia ekwiwalentów za weryfikację 
boisk do gry w piłkę nożną. 
Podstawa prawna: Uchwała Nr 1/23/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej  z dnia 31.01.2023 r.  

 
 
 

………………………………………………… 
Podpis  

 …....................................................  data……………………………….  

 …....................................................      

 Imię i nazwisko oraz adres    

 Numer telefonu….………………………..    
       

Rachunek nr ……/2023/……………..………..(nazwa Podokręgu lub Śląski ZPN) 

 
Dla (nazwa płatnika)………………………………………………….za weryfikację boiska/boisk do gry w piłkę nożną 

 
w   (miejscowość) …………………………………………………………………………… w dniu…………………………….. 

 
dla klubu ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 1. Ekwiwalent brutto …......................zł Podstawa prawna: 
Uchwała Nr 1/23/Z Zarządu 
Śląskiego Związku Piłki Nożnej 
 z dnia 31.01.2023 r. 
 
 
 
  
 

   
 2. Kwota do opodatkowania (poz. 1) …......................zł 

 3. Podatek 12% (poz. 3 x 12%) /do pełnych złotych/ …......................zł 

 4. Do wypłaty: Ekwiwalent netto (poz.2 - poz.3) …......................zł 

   
 Potwierdzenie odbioru:   Słownie………………………………… 

 …………………………………….   
………………………………………….. 
………………………………………….. 

  (podpis)        

       

 OŚWIADCZENIE PODATKOWE 

 Niniejszym wskazuję płatnika…………………………………………………………........................................................... 

 jako właściwego do potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 

 1. Nazwisko i Imię ………………………………………………………………...................................................................... 

 2. Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………............................................................ 

 3. Adres zamieszkania ……………………………………………………………….............................................................. 

 4. PESEL …………………………………………………………………………….................................................................... 

 5. Powiat ……………………………………………………………….................................................................................... 

 6. Gmina ……………………………………………………………….................................................................................... 

 7. Urząd Skarbowy  ………………………………………………………………................................................................... 

 8. Numer rachunku bankowego ………………………………………………………………............................................ 

 9. Adres e-mail …………………………………………………..................................................................................... 


