
Uchwała nr XX/5/2020
z dnia 29 kwietnia 2020 roku

Komisji ds. Nagłych Łódzkiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie ustalenia szczegółowych kryteriów licencyjnych

dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne

Na podstawie  §  32  ust.  9  Statutu  Łódzkiego  Związku  Piłki  Nożnej  oraz  pkt.  1.3 
Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i 
następne, stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds Nagłych PZPN nr 2/2020 z 
dnia 19.03.2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia 
Przepisów Licencyjnych dla  Klubów IV ligi  i  klas niższych na sezon 2020/2021 i 
następne postanawia się, co następuje:

§ 1
Niniejsza uchwała zgodnie z pkt. 9.2 Przepisów licencyjnych PZPN jest integralną 
częścią  Przepisów  licencyjnych  PZPN  i  reguluje  wszystkie  przepisy  będące  w 
kompetencji Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.   

§ 2
W nawiązaniu do pkt. 3.1.2. lit. e) Przepisów licencyjnych PZPN ustala się wysokość 
opłaty  administracyjnej  pobieranej  od  klubów  ubiegających  się  o  licencję  w 
poszczególnych klasach rozgrywkowych na:

a) 300,00 zł dla klubów IV ligi
b) 200,00 zł dla klubów klasy okręgowej
c) 200,00 zł dla klubów A klasy
d) 100,00 zł dla klubów B klasy

§ 3
W nawiązaniu do pkt. 3.4.3. Przepisów licencyjnych PZPN ustala się wysokość kaucji 
od odwołania na:

a) 50,00 zł dla klubów IV ligi
b) 50,00 zł dla klubów klasy okręgowej
c) 50,00 zł dla klubów A klasy
d) 50,00 zł dla klubów B klasy

§ 4
W nawiązaniu do pkt.  3.5.2.  Przepisów licencyjnych PZPN ustala się następujące 
szczegółowe zasady dotyczące sposobu składania dokumentacji licencyjnej:
Wnioskodawca  składa  do  Komisji  ds.  licencji  Klubowych  ŁZPN  dokumentacje 
licencyjną w formie elektronicznej, poprzez formularz, udostępniony przez ŁZPN.

§ 5
W nawiązaniu  do  kryterium S.01  pkt.  3  Przepisów licencyjnych  PZPN ustala  się 
następujący  katalog  minimalnych  wymagań  oraz  szczegółowych  ustaleń,  które 
muszą zostać zawarte w umowie, o której mowa w kryterium S.01 pkt. 2 Przepisów 
licencyjnych PZPN:

a) Okres obowiązywania umowy musi być co najmniej równy z okresem, na który 
została przyznana licencja klubowa,



b) Umowa może być zawarta tylko w ramach własnego podmiotu prawnego lub 
ze stowarzyszonym z nim innym podmiotem prawnym pozostającym w 
ścisłym związku organizacyjnym, finansowym bądź prawnym. 

§ 6
W nawiązaniu do kryterium S.01 pkt. 3 Przepisów licencyjnych PZPN wprowadza się 
odstępstwo w stosunku do klubów występujących w klasie Okręgowej Seniorów oraz 
klasie A w zakresie obowiązku posiadania drużyn młodzieżowych uczestniczących w 
rozgrywkach prowadzonych przez ŁZPN.

1. Na pisemny wniosek klubu biorącego udział w rozgrywkach Klasy Okręgowej 
Seniorów bądź Klasy A, Komisja ds. Licencji Klubowych ŁZPN odstępuje od 
wymogu posiadania, określonej w Podręczniku Licencyjnym  dla klubów IV ligi 
i niższych klas rozgrywkowych, liczby drużyn młodzieżowych.

2. Klub wnioskujący jest zobowiązany,  prócz złożenia pisemnego wniosku, do 
wpłaty na konto bankowe ŁZPN:

a) W przypadku klubów biorących udział w rozgrywkach klasy Okręgowej 
– 6.000,00 zł na dany sezon rozgrywkowy za każdą drużynę młodzieżową,

b) W  przypadku  klubów  biorących  udział  w  rozgrywkach  klasy  A  – 
4.000,00 zł. na dany sezon rozgrywkowy

                                                             
§ 7

W nawiązaniu do kryterium I.02 pkt. 1 Przepisów licencyjnych PZPN ustala się, że 
regulamin obiektu i  regulamin zawodów piłkarskich niebędących imprezą masową 
wymagane są w następujących klasach rozgrywkowych:
a) IV liga – regulamin obiektu  oraz regulamin zawodów niebędących imprezą 

masową
b) Klasa Okręgowa, klasa A, klasa B - regulamin obiektu lub regulamin zawodów 

niebędących imprezą masową.

§ 8
W nawiązaniu do kryterium I.03 Przepisów licencyjnych PZPN ustala się minimalną 
pojemność oraz rodzaj miejsc siedzących dla stadionów klubów IV ligi  i  obiektów 
sportowych klubów niższych klas rozgrywkowych:

a) IV liga – 300 (trzysta) siedzisk indywidualnych,
b) Klasa  okręgowa  –  200  (dwieście)  siedzisk  indywidualnych  bądź  miejsc 

siedzących na ławkach,
c) A Klasa – 50 (pięćdziesiąt) siedzisk indywidualnych bądź miejsc siedzących 

na ławkach,
d) B Klasa – 50 (pięćdziesiąt) siedzisk indywidualnych bądź miejsc siedzących 

na ławkach.

§ 9
W nawiązaniu do kryterium I.05 pkt. 4 Przepisów licencyjnych PZPN ustala się, że 
posiadanie  oddzielnego  sektora  dla  kibiców  drużyny  gości  konieczne  jest  w 
następujących klasach rozgrywkowych:



a) Klasa Okręgowa – obowiązek wydzielenia sektora w przypadku udziału 
zorganizowanej grupy kibiców gości. Wydzielenie w sposób zapewniający 
porządek i bezpieczeństwo na obiekcie piłkarskim.

b) Klasa A – obowiązek wydzielenia sektora w przypadku udziału zorganizowanej 
grupy kibiców gości. Wydzielenie w sposób zapewniający porządek i 
bezpieczeństwo na obiekcie piłkarskim.

c) Klasa B – obowiązek wydzielenia sektora w przypadku udziału 
zorganizowanej grupy kibiców gości. Wydzielenie w sposób zapewniający 
porządek i bezpieczeństwo na obiekcie piłkarskim.

§ 10
W  nawiązaniu  do  kryterium  I.07pkt.  3  Przepisów  licencyjnych  PZPN  ustala  się 
następujące  wymagane  parametry  oddzielenia  obszaru  pola  gry  od  widowni  na 
obiektach sportowych klubów poszczególnych klas rozgrywkowych:

a) Klasa okręgowa – trwałe wygrodzenie obszaru pola gry
b) A Klasa – trwałe wygrodzenie obszaru pola gry, w przypadku braku możliwości 

zapewnienia  dopuszcza  się  wygrodzenie  za  pomocą  taśmy  bądź  w  inny 
sposób zabezpieczający porządek i bezpieczeństwo.

c) B Klasa – trwałe wygrodzenie obszaru pola gry, w przypadku braku możliwości 
zapewnienia  dopuszcza  się  wygrodzenie  za  pomocą  taśmy  bądź  w  inny 
sposób zabezpieczający porządek i bezpieczeństwo.

§ 11
W  nawiązaniu  do  kryterium  I.11  pkt.  2  Przepisów  licencyjnych  PZPN  ustala  się 
minimalny  wymagany  standard  i  wyposażenie  szatni  w  poszczególnych  klasach 
rozgrywkowych:
a) IV liga – co najmniej 25 m2 , 3 prysznice, 1 toaleta (w przypadku istniejących 

obiektów dopuszcza się powierzchnię szatni 20m2)
b) Klasa okręgowa – co najmniej 15 m2 , 2 prysznice, 1 toaleta
c) A Klasa – co najmniej 15 m2 , 1 prysznic, 1 toaleta
d) B Klasa – co najmniej 15 m2 , 1 prysznic, 1 toaleta

§ 12
W  nawiązaniu  do  kryterium  I.13  pkt.  2  Przepisów  licencyjnych  PZPN  ustala  się 
następujące parametry miejsc parkingowych dla działaczy klubów, sędziów i innych 
osób funkcyjnych w poszczególnych klasach rozgrywkowych:

a) IV liga – 10
b) Klasa okręgowa – 8
c) A Klasa – 5
d) B Klasa – 5

§ 13
W  nawiązaniu  do  kryterium  I.14  pkt.  3  Przepisów  licencyjnych  PZPN  ustala  się 
minimalną  wymaganą  liczbę  toalet  dla  publiczności  w  poszczególnych  klasach 
rozgrywkowych:

a) IV liga – 2 dla mężczyzn i 1 dla kobiet
b) Klasa okręgowa – 1 dla mężczyzn i 1 dla kobiet
c) A Klasa – 1 dla mężczyzn i 1 dla kobiet
d) B Klasa – 1 dla mężczyzn i 1 dla kobiet




