Uchwała nr V/91 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie licencji dla klubów występujących w Polskiej Lidze Futsalu w sezonie 2014/2015 i
następnych
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 10), w zw. z art. 12 § 1 pkt 23 Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej
oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z pózn.
zm. postanawia się, co następuje:

1. Postanowienia ogólne
§1
1.Niniejsza Uchwała określa zasady nadawania, odmowy nadania, zawieszenia lub
pozbawienia licencji uprawniających kluby futsalowe do udziału w rozgrywkach szczebla centralnego
Polskiej Ligi Futsalu (Ekstraklasa Futsalu, I liga PLF).
2.Upoważnia się Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do nadawania, odmowy nadania, zawieszenia
lub pozbawienia licencji klubom uczestniczącym w rozgrywkach II Polskiej Ligi Futsalu.
§2
Posiadanie licencji, o której mowa w § 1 stanowi warunek uczestnictwa klubu w
rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu, I i II ligi PLF w sezonie 2014/2015 i następnych
prowadzonych przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej Polskiego Związku Piłki Nożnej, Spółkę
Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o. oraz Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.
§3
Uzyskanie przez kluby piłkarskie licencji, o których mowa w § 1 i 2 uzależnione jest od spełnienia
kryteriów prawnych, sportowych, infrastruktury, personelu i administracji oraz finansowych, a
ponadto od złożenia przez władze klubu oświadczeń o przestrzeganiu obowiązujących przepisów
sportowych oraz uchwał i decyzji PZPN i Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN oraz Spółki
Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o. którego klub jest członkiem.
2. Kryteria prawne
§4
1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie kluby uczestniczące w
rozgrywkach piłkarskich o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu, I i II ligi futsalu prowadzonych
przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN Komisję Futsalu i Piłki Plażowej Polskiego
Związku Piłki Nożnej oraz Spółkę Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o., muszą posiadać formę osób
prawnych i być członkami właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej oraz PZPN.
2. Klub posiadający licencję nadaną przez Komisję ds. Licencji klubowych PZPN nie może bez
zgody Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN lub Komisji Futsalu i Piłki Plażowej
uczestniczyć w jakichkolwiek rozgrywkach prowadzonych przez inny podmiot w kraju lub zagranicą.
§5
1. Wniosek o nadanie licencji dla klubu Ekstraklasy Futsalu, I i II ligi PLF sporządza się na
druku, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do wniosku każdy klub Ekstraklasy Futsalu, I i II ligi PLF załącza następujące dokumenty:

1) Wyciąg z właściwego rejestru sądowego lub administracyjnego zawierający dane dotyczące
formy prawnej klubu oraz aktualnego składu osobowego jego władz - wystawione nie później niż 3
miesiące przed datą złożenia dokumentów licencyjnych,
2) Wyciąg z uchwały właściwego wojewódzkiego związku piłki nożnej o przyjęciu klubu w
poczet członków Polskiego Związku Piłki Nożnej lub zaświadczenie potwierdzające członkostwo w
strukturach macierzystego związku piłki nożnej,
3) Dla klubów występujących w rozgrywkach ekstraklasy zaświadczenie właściwego
Urzędu Skarbowego o realizacji przez klub zobowiązań podatkowych - wystawione nie później
niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów licencyjnych,
4) Dla klubów występujących w rozgrywkach ekstraklasy zaświadczenie właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o realizacji przez klub składek na ubezpieczenie społeczne
i innych zobowiązań - wystawione nie później niż 3 miesiące przed datą złożenia
dokumentów licencyjnych,
5) Dla klubów występujących w I i II lidze oświadczenie Zarządu o braku zaległości
finansowych wobec właściwego Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
6) Oświadczenie Zarządu o braku zaległości finansowych w stosunku do członków Polskiego
Związku Piłki Nożnej, sędziów, zawodników oraz innych osób prawnych i osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą,
7) Zaświadczenie Spółki Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o. o objęciu i opłaceniu udziałów w Spółce
przez Kluby Ekstraklasy Futsalu,
8) Oświadczenie Zarządu
o
prowadzeniu
dokumentacji
finansowej,
zgodnie
z
obowiązującymi przepisami prawnymi i finansowymi,
9) Dokument dotyczący prawa do korzystania z obiektów sportowych wraz z potwierdzeniem
zawarcia umowy ubezpieczenia od wszelkich następstw związanych z organizacją zawodów,
10) Kserokopię arkusza weryfikacji obiektu z decyzją dopuszczającą obiekt do rozgrywek
Ekstraklasy Futsalu, I i II ligi PLF wraz z kserokopią dowodu uiszczenia opłaty:
- 300 zł w przypadku Ekstraklasy Futsalu płatne na konto Polskiego Związku Piłki Nożnej
przeprowadzającego weryfikację obiektu,
- 150 zł w przypadku I i II ligi PLF płatne na konto wojewódzkiego związku piłki nożnej
przeprowadzającego weryfikację obiektu,
11) Kluby Ekstraklasy Futsalu i I ligi PLF, zobowiązane są do zgłoszenia drużyny w rozgrywkach
młodzieżowych mistrzostw Polski w co najmniej jednej z czterech kategorii wiekowych: U-14, U-16,
U-18, U-20,
12) Kluby Ekstraklasy i I ligi Futsalu zobowiązane są do zgłoszenia drużyny do rozgrywek
Halowego Pucharu Polski,
13) Pisemną deklarację klubu wg załączonego wzoru (załącznik nr 2) dotyczącą:
a. Uznania PZPN i Spółki Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. jako jedynego podmiotu
uprawnionego do organizowania i prowadzenia rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu,
b. Uznania PZPN i Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN jako jedynego podmiotu uprawnionego
do organizowania i prowadzenia rozgrywek o mistrzostwo I ligi PLF,
c. Uznania PZPN i właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej jako jedynego podmiotu
uprawnionego do organizowania i prowadzenia rozgrywek o mistrzostwo II ligi PLF,
d. prawidłowości dokumentacji licencyjnej przedstawionej do Komisji ds. licencji klubowych
PZPN.
14) Oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów niniejszej Uchwały, stanowiące załącznik nr
3,
15) Kopię dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty licencyjnej w wysokości 300 zł płatnej na
konto PZPN,
16) Kopię dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty startowej do rozgrywek: Ekstraklasy
Futsalu w wysokości określonej odrębnymi przepisami wydanymi przez Spółkę Futsal

Ekstraklasa Sp. z o.o.,; II ligi PLF w wysokości 1000 zł (na konto Wojewódzkiego Związku
Piłki Nożnej prowadzącego daną grupę rozgrywkową),
17) Dokumenty przewidziane w § 7 niniejszej Uchwały.
18. Klub powinien niezwłocznie zawiadomić Komisję ds. Licencji Klubowych oraz Komisję
Futsalu i Piłki Plażowej PZPN o wszelkich zmianach w dokumentach, o których mowa w ust.
2 pkt 1-7.
3. Kryteria sportowe
§6
1.Kluby Ekstraklasy Futsalu i I ligi PLF wnioskujący o licencję na sezon 2014/2015 powinny
posiadać odpowiednie warunki do szkolenia i opieki medycznej nad piłkarzami, w tym co najmniej
jedną grupę młodzieżową biorącą udział w rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w
kategoriach wiekowych wskazanych w §5 pkt.2 ust.11. 2. Kluby II ligi PLF wnioskujący o licencję
na sezon 2014/2015 powinny posiadać odpowiednie warunki do szkolenia i opieki medycznej nad
piłkarzami, w tym również dla grup młodzieżowych.
2. Zatrudniać wykwalifikowanych trenerów lub instruktorów oraz zapewnić podczas
meczów ekstraklasy, I ligi, II ligi wykwalifikowany personel medyczny.
§7
Do wniosku o nadanie licencji należy ponadto dołączyć:
1. Kopie umowy dotyczącą zatrudnienia trenera pierwszej drużyny, posiadającego uprawnienia
instruktora piłki nożnej lub uprawnienia instruktora futsalu,
2. Oświadczenie w przedmiocie zapewnienia udziału osób, o których mowa w pkt.1 we
wszystkich oficjalnych meczach pierwszej drużyny,
3. Oświadczenie w przedmiocie zapewnienia opieki medycznej, we wszystkich oficjalnych
meczach pierwszej drużyny, rozgrywanych na obiektach własnych,
4.Oświadczenie Prezesa Klubu, że wszyscy zawodnicy są zarejestrowani w PZPN
i w organie prowadzącym rozgrywki oraz, jeśli są to zawodnicy profesjonalni, że posiadają
pisemną umowę o pracę z zarejestrowanym członkiem PZPN.
4. Kryteria dotyczące infrastruktury sportowej
§8
Klub wnioskujący o licencję winien dysponować infrastrukturą sportową pozwalającą
widzom i przedstawicielom środków masowego przekazu do oglądania meczów na dobrze
wyposażonych, oznakowanych i bezpiecznych obiektach sportowych.
§9
Klub wnioskujący o licencję zobowiązany jest do:
1. Zapewnienia dostatecznego wyposażenia medycznego przeznaczonego dla zawodników
i sędziów,
2. Posiadania szatni dla drużyn gospodarzy i gości, mogących pomieścić 20 osób, każda
z natryskami i toaletami,
3. Posiadania szatni dla sędziów wyposażonych w natrysk i toaletę,
4. Zapewnienia pomieszczenia dla obserwatora(delegata) meczowego umożliwiającego
wykonywanie wymienionym osobom obowiązków,

5. Zapewnienia, iż wszystkie szatnie, pokoje, o których mowa powyżej będą jasne,
czyste, higieniczne, przestronne i odpowiednio wyposażone,
6. Zapewnienia odpowiedniego parkingu dla autokaru lub samochodów, w tym drużyny
przyjezdnej, sędziów, obserwatora (delegata) oraz osób funkcyjnych,
7. Zapewnienia udogodnień dotyczących wjazdu i przyjęcia kibiców drużyny gości
oraz zapewniania minimum 5% miejsc dla kibiców tej drużyny w odrębnym sektorze,
8. Czytelnego oznakowania w języku polskim wszelkich przejść i dróg ewakuacyjnych,
9. Właściwego nagłośnienia obiektu oraz prowadzenia zawodów przez spikera posiadającego
stosowne uprawnienia,
10. Zapewnienia oznakowanego pomieszczenia dla potrzeb przeprowadzenia badań lekarskich i
kontroli antydopingowych,
11. Zapewnienia oznaczonego na stałe punktu sanitarnego - na białej tablicy zielonego koloru krzyż,
12. Zawody o mistrzostwo Ekstraklasy, I i II ligi Futsalu mogą odbywać się na boiskach o wymiarach
minimum 38 x18 metrów,
13. Zapewnienia miejsc dla zawodników rezerwowych oraz sztabu szkoleniowo- medycznego
zespołu w bezpośrednim sąsiedztwie pola gry,
14. Podczas trwania zawodów muszą być zabezpieczone nosze oraz noszowi wyposażeni w
kamizelki z oznaczeniem na białym tle zielonego koloru krzyża.
5. Kryteria dotyczące personelu i administracji
§ 10
Zgodnie z zaleceniami PZPN, administracja oraz organizacja wewnętrzna klubu powinna być
dostosowana do wymogów i standardów współczesnego futbolu.
§ 11
Klub wnioskujący o licencję powinien spełniać następujące warunki w zakresie wymogów Personelu
i Administracji:
1. Wskazanie osoby kierującej klubem i odpowiadającej za należyte funkcjonowanie personelu
klubowego,
2. Dla klubów występujących w ekstraklasie: posiadanie sekretariatu klubu, który stanowi biuro
kierującego klubem, wspomagające pozostałe organa klubu, zawodników i wszystkich innych
pracowników w sprawach administracyjnych. Sekretariat klubu musi dysponować niezbędną
infrastrukturą techniczną, umożliwiającą komunikację z licencjodawcą. Każdy klub musi posiadać
linię telefoniczną, faks i pocztę elektroniczną oraz stronę internetową. Sekretariat klubu powinien
obowiązkowo funkcjonować w dni rozgrywania meczów na własnym obiekcie; każdy klub
powinien posiadać osobę odpowiedzialną za sprawy finansowe i księgowość, legitymująca się
kwalifikacjami uznawanymi przez stosowne władze państwowe,
3. Dla klubów I i II ligi wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie biura lub sekretariatu
klubu, dysponującego telefonem komórkowym, poczta elektroniczną oraz będącego w stałym
kontakcie z właściwym Związkiem prowadzącym rozgrywki ligowe. Osoba ta powinna obowiązkowo
przebywać oraz funkcjonować w dni rozgrywania meczów na własnym obiekcie,
4. Każdy klub ubiegający się o licencję musi powołać kierownika ds. bezpieczeństwa i określić na
piśmie prawa i obowiązki tej osoby. Kierownik ds. bezpieczeństwa musi posiadać kwalifikacje
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie wymogów,
jakie powinni spełniać kierownicy ds. bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz.
U. Nr 52 poz. 308),
5.
Każdy Klub Ekstraklasy Futsalu zobowiązany jest do wyznaczenia rzecznika
prasowego, odpowiedzialnego za problematykę mediów. Taka osoba będzie dostępna dla

dziennikarzy podczas wszystkich meczów klubu rozgrywanych u siebie.

6. Organy Komisji ds. licencji klubowych
§ 12
1.Organami decyzyjnymi są:
a) Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN – pełniąca obowiązki organu pierwszej instancji,
b) Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN – pełniąca obowiązki
odwoławczego/organu drugiej instancji.

organu

2. Organy decyzyjne są od siebie wzajemnie niezależne i będą otrzymywać pomoc administracyjną
Działu Licencji oraz innych komórek organizacyjnych PZPN.
3. Skład organów decyzyjnych jest ustanawiany zgodnie ze Statutem PZPN.
§ 13
W ramach Departamentu Rozgrywek Krajowych Licencjodawcy funkcjonuje Dział Licencji, którego
pracą kieruje Dyrektor Departamentu Rozgrywek Krajowych, który powołuje wykwalifikowanych
członków swojego personelu oraz w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji ds. Licencji PZPN
przynajmniej jednego eksperta, z który jest odpowiedzialny za weryfikację dokumentacji składanej
przez kluby biorące udział w rozgrywkach futsalu.
§ 14
1.Wszystkie strony uczestniczące w procesie licencyjnym muszą ściśle przestrzegać zasad
zachowania poufności w odniesieniu do informacji uzyskanych w trakcie procedury licencyjnej.
2. Członkowie organów decyzyjnych powoływani są na czteroletni okres kadencji, równy kadencji
Zarządu PZPN. Członkowie mogą podlegać ponownemu powołaniu.
3. Członkowie organów decyzyjnych muszą przestrzegać zasad bezwzględnej poufności w takim
samym zakresie jak członkowie Działu Licencji. PZPN określa powyższe zasady, a członkowie
organów decyzyjnych muszą je zaakceptować w formie pisemnej.
4. Członek musi automatycznie wstrzymać się od głosu, jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości, co
do jego niezależności względem wnioskującego o wydanie licencji lub w przypadku występowania
konfliktu interesów.
W związku z powyższym, niezależność członka nie może zostać zagwarantowana, jeśli on lub
jakikolwiek członek jego rodziny (małżonek/-ka, dzieci, rodzice, rodzeństwo) jest:
- członkiem;
- akcjonariuszem;
- partnerem biznesowym;
- sponsorem lub
- konsultantem
ubiegającego się o licencję. Powyższa lista ma charakter przykładowy i niewyczerpujący.

§ 15

1.Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN podejmuje decyzję, czy licencja powinna zostać
wydana/niewydana w oparciu o dokumenty złożone w wyznaczonym przez licencjodawcę terminie
oraz poprzez weryfikację, czy kryteria wymienione w niniejszym Podręczniku Licencyjnym PZPN
zostały spełnione.
2. Zarząd PZPN powołuje i odwołuje skład Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN.
3. Członkowie personelu administracyjnego PZPN mogą być powoływani na członków Komisji ds.
Licencji Klubowych PZPN, z wyjątkiem Kierownika Działu Licencji, który nie może być powołany,
jako członek tej Komisji.
4. Dla ważności orzeczeń Komisji, która rozpatruje sprawę wymagana jest obecność co najmniej
3 członków, w tym Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego wiceprzewodniczącego.
5. Decyzje Komisji ds. Licencji Klubowych, podejmowane są zwykłą większością głosów członków
składu orzekającego Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN, przy czym w przypadku równej ilości
głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego (lub w przypadku jego nieobecności,
Wiceprzewodniczącego).
6. Decyzja musi być wydana w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie w przypadku odmowy
wydania licencji.
7. Wśród osób odpowiedzialnych za przebieg procedury licencyjnej w przedmiocie wydania licencji
lub odmowy wydania licencji upoważniającej do udziału w rozgrywkach futsalu musi być
Przewodniczący i/lub wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący, Sekretarz oraz co najmniej
jeden członek Komisji.
§ 16
1.Zarząd PZPN powołuje i odwołuje skład Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych.
2. Pracownicy PZPN nie mogą jednocześnie być członkami Komisji Odwoławczej ds. Licencji
Klubowych.
3. Członkowie Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych nie mogą jednocześnie należeć
statutowego ciała/organu decyzyjnego PZPN i Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o.
4. Komisja rozpatrując odwołanie Klubu może:
a. utrzymać w mocy decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych,
b. uchylić decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych i przyznać licencję uprawniającą do udziału w
rozgrywkach,
c. uchylić decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych, przyznać licencję uprawniającą do udziału w
rozgrywkach oraz nałożyć na klub sankcje regulaminowe lub wykonanie obowiązków zgodnie z
par. 17 ust. 1 i 2.
5. Dla ważności orzeczeń Komisji, która rozpatruje sprawę wymagana jest obecność co najmniej
3 członków, w tym Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego wiceprzewodniczącego.
6. Odwołania mogą składać tylko ubiegający się o licencję, którzy otrzymali odmowną decyzję
Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN lub licencjobiorcy, którym licencja została cofnięta przez
Komisję ds. Licencji Klubowych PZPN.

7. Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN podejmuje decyzję w oparciu o decyzję
Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN oraz wszelkie dopuszczalne materiały dowodowe dostarczone
przez odwołującego się, wraz z pisemnym odwołaniem oraz we wskazanym terminie. Wszelkie inne
dowody przedłożone Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN w późniejszym terminie nie
podlegają uwzględnieniu.
8. Decyzja musi mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie w przypadku odmowy wydania
licencji.
§ 17
1.W przypadkach określonych w odrębnych przepisach PZPN, Komisja ds. Licencji Klubowych
lub
Komisja Odwoławcza
ds. Licencji Klubowych mają
prawo stosowania wobec
licencjobiorców dopuszczających się naruszeń przepisów dotyczących licencji następujących
sankcji regulaminowych:
-ostrzeżenie i/lub
-zakaz transferów na okres do jednego roku i/lub
-karę pieniężną do kwoty 30.000pln i/lub
-karę pozbawienia punktów w rozgrywkach ligowych od -1 do – 10 punktów.
2. Komisje, o których mowa w ust. 1 mogą zobowiązać ubiegającego się o licencję/licencjobiorcę
do dostarczenia dowodów, wypełnienia określonych warunków lub wykonania obowiązków,
określonych przez organ decyzyjny, w szczególności objąć ubiegającego się o
licencję/licencjobiorcę w dowolnym momencie w trakcie trwania sezonu nadzorem. Komisja ds.
Odwoławcza Licencji Klubowych może ograniczyć możliwość uprawniania nowych zawodników,
uzależniając to od wykonania obowiązków, określonych przez organ decyzyjny.
3. Od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych w zakresie nałożenia sankcji, określonych w ust.1
przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN.
4. Od decyzji w sprawie zawieszenia lub cofnięcia Licencji przysługuje odwołanie do Najwyższej
Komisji Odwoławczej PZPN, na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN .
§ 18
1.Ubiegający się o licencję ma zagwarantowane prawo do równego traktowania oraz prawo do bycia
wysłuchanym (uczciwy proces), w tym prawo do przedstawienia własnego stanowiska, do
zapoznania się z aktami sprawy, z dowodami i przedkładania dowodów, a także do uzasadnionej
decyzji.
2. Licencjobiorca ma prawo do wyrażania własnej opinii przed obydwoma organami decyzyjnymi,
Ma również prawo do reprezentacji prawnej przed Komisją I i II instancji. Ubiegający się o licencję
może być reprezentowany przez upoważnionego wykwalifikowanego prawnika.
3. Ciężar dowodu spoczywa na ubiegającym się o licencję.
4. Posiedzenie organów decyzyjnych odbywa się w sposób zamknięty. Decyzje organów
decyzyjnych obejmują wskazanie składu podejmującego decyzje. Decyzja musi być wydana w
formie pisemnej i zawierać przynajmniej:
- Datę wydania;
- Miejsce wydania;

- Imiona i nazwiska osób należących do składu organów decyzyjnych podejmujących decyzję;
- Faktyczne i prawne uzasadnienie jej decyzji,
- Wskazanie w stosownych przypadkach prawa do złożenia odwołania do Komisji
Odwoławczej ds. Licencji Klubowych (forma i termin),
- Podpis Przewodniczącego oraz członków danego organu decyzyjnego.
5. Ubiegający się o licencję może złożyć skargę do Licencjodawcy. Licencjodawca rozpatrzy skargę
i ustali, czy jest uzasadniona.
6. Zgodnie z niniejszym podręcznikiem Licencjodawca nie będzie obciążać ubiegającego się o
licencję żadnymi opłatami z tytułu całej procedury decyzyjnej.
7. Oficjalnym językiem stosowanym przez Licencjodawcę jest język polski
8. Powyższe prawa dotyczą również licencjobiorców, którym Licencja została cofnięta.
7. Przebieg procedury licencyjnej
§ 19
1.Licencja zostaje nadana klubom na okres jednego sezonu piłkarskiego.
2. Opłata za rozpatrzenie wniosku wynosi 300 zł płatne na konto PZPN.
3. Wnioski o nadanie licencji dla klubów Ekstraklasy Futsalu należy składać w okresie od 1 czerwca
do 15 czerwca 2014 roku.
4. Wnioski o nadanie licencji dla klubów I ligi PLF należy składać w okresie od 1 czerwca do 20
czerwca 2014 roku.
5. Wnioski o nadanie licencji dla klubów II ligi PLF należy składać w okresie od 1 lipca do 31
sierpnia 2014 roku do Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej.
§ 20
1.Klub wnioskujący o licencję składa do Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN pisemny
wniosek, o którym mowa w § 5 niniejszej uchwały, zawierający:
a. nazwę i adres klubu,
b. określenie klasy rozgrywkowej, w której wnioskodawca uczestniczy,
c. datę sporządzenia wniosku i podpis osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w
imieniu klubu.
2. Do wniosku należy dołączyć załączniki, o których mowa w § 5, 7, 9 pkt. 1, 11 niniejszej uchwały.
§ 21
1.Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN wraz z Komisją Futsalu i Piłki Plażowej PZPN
wyznacza osoby które będą dokonywać lustracji obiektów sportowych. Weryfikację obiektów
klubów Futsal Ekstraklasy dokonuje komisja weryfikacyjna działająca przy Komisji Futsalu i Piłki
Plażowej PZPN natomiast weryfikację obiektów klubów I i II ligi dokonuje komisja weryfikacyjna
właściwego związku na terenie, którego znajduje się siedziba klubu.
2. Wnioskodawca wypełnia dokumenty i zwraca je (doręcza) Kierownikowi Działu Licencji

najpóźniej w terminie do dnia 15 czerwca roku kalendarzowego w przypadku klubów Ekstraklasy
Futsalu oraz w terminie 20 czerwca roku kalendarzowego w przypadku klubów I ligi Futsalu w
którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny. Kierownik Działu Licencji lub Organy Licencyjne w
dowolnym momencie mogą zażądać od Wnioskodawcy dostarczenia oryginału dowolnego
dokumentu składanego przez Wnioskodawcę, określając przy tym ostateczny termin na jego
dostarczenie.
3.Kierownik Działu Licencji przy odbiorze dokumentów zwróconych przez Wnioskodawcę
sprawdza czy są one kompletne i prawidłowo wypełnione oraz czy zostały zwrócone w terminie
wskazanym w pkt 2 powyżej. Jeśli dokumenty nie są kompletne lub jeśli nie zostaną zwrócone w
terminie, Kierownik Działu Licencji kontaktuje się z Wnioskodawcą celem uzgodnienia dalszych
działań, które powinny być podjęte (np. zwraca się o brakujące informacje, potwierdzające
dokumenty lub formularze).
4.Jeśli dokumenty są kompletne i zostały dostarczone przez Wnioskodawcę w terminie o
którym mowa w pkt 2 powyżej, Kierownik Działu Licencji sprawdza otrzymane informacje,
rejestruje je i przekazuje do analizy powołanym członkom lub Ekspertom odpowiedzialnym za
poszczególne dziedziny.
§ 22
1. W razie spełnienia przez wnioskodawców warunków określonych w niniejszej uchwale
Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN przyznaje w drodze decyzji licencję.

2.
Orzeczenia Organów Licencyjnych zapadają w formie decyzji i postanowień. Decyzje
rozstrzygają sprawę co do jej istoty, a postanowienia wydawane są w kwestiach
proceduralnych.
3.
Postanowienia Organów Licencyjnych powinny być sporządzone na piśmie i
zawierać: oznaczenie organu, podstawę prawną, imiona i nazwiska jego członków
wydających postanowienie oraz datę i miejsce wydania postanowienia, wymienienie
uczestników postępowania, oznaczenie przedmiotu sprawy oraz rozstrzygnięcie.
Postanowienia powinny być podpisane przez Przewodniczącego Organu Licencyjnego lub
upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego oraz Kierownika Działu Licencji.
4.
Decyzje Organów Licencyjnych powinny być sporządzone na piśmie i zawierać:
oznaczenie organu, podstawę prawną imiona i nazwiska jego członków wydających decyzję
oraz, datę i miejsce wydania decyzji, wymienienie uczestników postępowania, oznaczenie
przedmiotu sprawy oraz rozstrzygnięcie i jego zwięzłe uzasadnienie, a także w stosownych
przypadkach pouczenie o możliwości wniesienia odwołania od decyzji (w tym terminie i
formie odwołania). W przypadku, gdy decyzja Organu Licencyjnego jest zgodna z żądaniem
Wnioskodawcy, Organy Licencyjne mogą odstąpić od jej uzasadnienia, w każdym innym
przypadku uzasadnienie musi być sporządzone. Decyzje powinny być podpisane przez
Przewodniczącego
Organu
Licencyjnego
lub
upoważnionego
przez
niego
Wiceprzewodniczącego oraz Kierownika Działu Licencji.
5.
Decyzje Organów Licencyjnych doręcza się z urzędu niezwłocznie, nie później niż w
terminie 3 dni od ich wydania.
6.
W przypadku, gdy decyzja Organu Licencyjnego nie jest zgodna z żądaniem
wnioskodawcy Organy Licencyjne zobowiązane są do sporządzenia zwięzłego uzasadnienia
decyzji nie później niż w terminie 48 godzin od jej wydania. Uzasadnienie doręcza się z
urzędu niezwłocznie.

7.
Uzasadnienie powinno zawierać wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia oraz
wyjaśnienie jego motywów i powinno być podpisane przez Przewodniczącego Organu
Licencyjnego lub upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego oraz Kierownika
Działu Licencji.
§ 23
1.Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN odmawia przyznania licencji dla klubu Ekstraklasy i I
PLF, jeżeli wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w niniejszej uchwale, a braki
formalne lub merytoryczne wniosku lub dołączonych do niego dokumentów nie zostały
usunięte mimo wezwania w wyznaczonym terminie.
2.Komisja ds. Licencji Klubowych Wojewódzkich Związków odmawia przyznania licencji dla
klubów II ligi, jeżeli wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w niniejszej uchwale. a
braki formalne lub merytoryczne wniosku lub dołączonych do niego dokumentów nie zostały
usunięte mimo wezwania w wyznaczonym terminie.
3. Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia.
§ 24
Komisja
ds.
Licencji
Klubowych
PZPN
uchwałę
w
przedmiocie
nadania
lub odmowy (z uzasadnieniem) przyznania licencji opublikuje na stronach internetowych
oficjalnego serwisu Polskiego Związku Piłki Nożnej (www.pzpn.pl - zakładka rozgrywki krajowe
futsal) w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały albo powiadomi wnioskodawcę pocztą elektroniczną lub
tradycyjną.
§ 25
1.Od uchwały w przedmiocie odmowy nadania licencji przysługuje klubowi odwołanie.
2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty doręczenia Uchwały z
uzasadnieniem do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych.
3. Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od daty jego
złożenia.
4. Decyzja Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych w przedmiocie nadania lub odmowy (z
uzasadnieniem) przyznania licencji zostanie opublikowana na stronach internetowych oficjalnego
serwisu Polskiego Związku Piłki Nożnej (www.pzpn.pl - zakładka rozgrywki krajowe futsal) w
ciągu 3 dni od podjęcia uchwały albo powiadomi wnioskodawcę pocztą elektroniczną lub
tradycyjną.
5.Uchwała Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych jest ostateczna.
§ 26
Komisja ds. Licencji Klubowych może zawiesić korzystanie klubom Ekstraklasy oraz I ligi Futsalu z
przyznanej licencji w razie:
a) Odmowy lub zaprzestania udziału w procesie szkoleniowym i we współzawodnictwie sportowym,
b) Odpadnięcia któregokolwiek z warunków licencji.

§ 27
Komisja ds. Licencji Klubowych Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej może zawiesić klubom II ligi
Futsalu korzystanie z przyznanej licencji w razie:
a) Odmowy lub zaprzestania udziału w procesie szkoleniowym i we współzawodnictwie sportowym,
b) Odpadnięcia któregokolwiek z warunków licencji.
§ 28
W stosunku do klubu, który w trakcie trwania sezonu naruszył minimalne wymogi w zakresie
realizacji procedury licencyjnej Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN lub Komisja ds. Licencji
Klubowych WZPN w zależności od klasy rozgrywkowej może stosować następujące środki
zapobiegawcze i kary, zalecane przez UEFA:
1. nagana,
2. kara pieniężna w kwocie od 200 zł do 30000 zł.,
3. odjęcie do 10 punktów w trwającym lub w przyszłym sezonie piłkarskim,
4. zakaz transferów,
5. ograniczenie rejestracji zawodników.
§ 29
1.Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN lub Komisja ds. Licencji Klubowych WZPN w zależności
od klasy rozgrywkowej - może pozbawić klub licencji w razie:
1) utraty osobowości prawnej lub wszczęcia wobec klubu postępowania likwidacyjnego lub
upadłościowego,
2) orzeczenia sankcji dyscyplinarnej lub prawnej uniemożliwiającej uczestnictwo we
współzawodnictwie sportowym.
2. Pozbawienie klubu licencji wymaga uzasadnienia.
§ 30
1.Od decyzji w przedmiocie zawieszenia lub pozbawienia licencji przysługuje klubowi
odwołanie składane w terminie 14 dni od otrzymania decyzji do Najwyższej Komisji Odwoławczej
PZPN na zasadach określonych w regulaminie dyscyplinarnym PZPN.
2. Decyzja Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN jest ostateczna.
§ 31
1Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN i Komisja ds. Licencji Klubowych WZPN prowadzi
ewidencję nadanych oraz nieprzyznanych licencji.
§ 32
Prawo interpretacji niniejszej uchwały przysługuje Zarządowi PZPN.
§ 32
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wniosków
składanych na sezon 2014/2015 i następne.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

