
Uchwała nr 3/O/Z/2019 z dnia 9 lipca 2019 roku 
Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie ustalenia szczegółowych kryteriów licencyjnych  
dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2019/2020 i następne 

 
Na podstawie § 32 Statutu Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej oraz pkt. 1.3 
Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2019/2020 i następne, 
stanowiących załącznik do Uchwały nr II/30 dnia 21.02.2019 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej 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 
Warmińsko-Mazurskiego 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 zł dla klubów IV ligi  
b) 200 zł dla klubów klasy okręgowej  
c) 200 zł dla klubów A klasy 
d) 200 zł dla klubów B klasy  
e) 200 zł dla klubów młodzieżowych  

 
§ 3 

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

a) 50 zł dla klubów IV ligi  
b) 50 zł dla klubów klasy okręgowej  
c) 50 zł dla klubów A klasy 
d) 50 zł dla klubów B klasy 
e) 50 zł dla klubów młodzieżowych  

 
§ 4 

W nawiązaniu do pkt. 3.5.2. Przepisów licencyjnych PZPN ustala się następujące szczegółowe 
zasady dotyczące sposobu składania dokumentacji licencyjnej: 

a) forma papierowa na adres:  
Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej, al. Piłsudskiego 69A, 10-449 Olsztyn  
lub 

b) forma mailowa (skany dokumentów z podpisami) na adres e-mail: 
sekretariat@wmzpn.pl 

 
  



§ 5 
1. 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) umowa musi być zawarta na cały okres ważności licencji i nie może zostać 
wcześniej rozwiązana 

2. W nawiązaniu do kryterium S.01 pkt. 1 i 5 Przepisów licencyjnych PZPN wprowadza się 
wyjątek dotyczący klubów Klasy Okręgowej, które funkcjonują w małych 
miejscowościach. Takie kluby muszą, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zarząd 
WMZPN, posiadać i deklarować udział w rozgrywkach minimum 2 (dwóch) zespołów 
młodzieżowych, z czego: 

a) jeden musi być zgłoszony do kategorii junior (A1, A2), junior młodszy (B1, B2), 
trampkarz (C1, C2) lub młodzik (D1, D2); 

b) drugi musi być zgłoszony do kategorii orlik (E1, E2) lub żak (F1, F2). 
 

§ 6 
W nawiązaniu do kryterium I.02 pkt. 1 Przepisów licencyjnych PZPN ustala się, że regulamin 
obiektu i regulamin zawodów piłkarskich nie będących imprezą masową wymagane są w 
następujących klasach rozgrywkowych: 

a) IV liga  
b) Klasa okręgowa  
c) A Klasa 
d) B Klasa  
e) Rozgrywki młodzieżowe 

 
§ 7 

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 indywidualnych miejsc siedzących 
b) Klasa okręgowa – 200 indywidualnych miejsc siedzących 
c) A Klasa – 100 indywidualnych miejsc siedzących 
d) B Klasa – 50 indywidualnych miejsc siedzących 
e) Rozgrywki młodzieżowe – 50 indywidualnych miejsc siedzących 

 
§ 8 

W nawiązaniu do kryterium I.05 pkt. 3 Przepisów licencyjnych PZPN ustala się następujące 
wymagane parametry sektora kibiców drużyny gości na Stadionach/obiektach sportowych 
klubów IV ligi: 

a) ogrodzenie ze wszystkich stron 
b) wejście oraz osobna furtka ewakuacyjna na płytę boiska 
c) toaleta  
d) strefa buforowa 

 
 
 



§ 9 
W nawiązaniu do kryterium I.05 pkt. 4 Przepisów licencyjnych PZPN ustala się, że posiadanie 
oddzielnego sektora dla kibiców drużyny gości nie jest konieczne w klasie okręgowej i klasach 
niższych.  

 
§ 10 

W nawiązaniu do kryterium I.07 pkt. 3 Przepisów licencyjnych PZPN ustala się, że w A i B klasie  
nie ma wymogu oddzielania obszaru pola gry od widowni, ale zaleca się aby takie oddzielenie 
wykonać. 
 

§ 11 
W nawiązaniu do kryterium I.11 pkt. 2 Przepisów licencyjnych PZPN ustala się minimalny 
wymagany standard i wyposażenie szatni w IV lidze i klasach niższych: 

a) oznakowana, 
b) miejsca do siedzenia dla minimum 20 osób,  
c) wieszaki lub szafki na odzież dla minimum 20 osób, 
d) minimum 3 prysznice, 
e) minimum 1 toaleta (z sedesem), 
f) tablica z wyposażeniem do prezentacji taktyki. 

Zaleca się, aby powierzchnia każdej szatni, nie licząc powierzchni natrysków i toalet była nie 
mniejsza niż 25m2. 
 

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

a) miejsce na autokar drużyny gości, 
b) minimum 3 miejsca dla sędziów i przedstawicieli WMZPN, 
c) minimum 3 miejsca dla działaczy drużyny przeciwnej. 

 
§ 13 

W nawiązaniu do kryterium I.14 pkt. 3 Przepisów licencyjnych PZPN ustala się minimalną 
wymaganą liczbę toalet dla publiczności w IV lidze i klasach niższych: 

a) na każde rozpoczęte 333 udostępnione miejsca dla publiczności minimum 1 toaleta 
dla mężczyzn 

b) na każdy rozpoczęty 1000 udostępnionych miejsc dla publiczności minimum 1 toaleta 
dla kobiet 

Np. dla 100 udostępnionych miejsc wymagana jest 1 toaleta dla mężczyzn i 1 toaleta dla 
kobiet, dla 900 udostępnionych miejsc wymagane są 3 toalety dla mężczyzn i 1 toaleta dla 
kobiet, a dla 1001 udostępnionych miejsc wymagane są 4 toalety dla mężczyzn i 2 toalety dla 
kobiet. 

 
  



§ 14 
1. W nawiązaniu do kryterium I.19 pkt. 1 Przepisów licencyjnych PZPN ustala się minimalną 

wymaganą liczbę miejsc dla widzów niepełnosprawnych w poszczególnych klasach 
rozgrywkowych: 

a) IV liga – 3 miejsca 
b) Klasa okręgowa – 2 miejsca 
c) A Klasa – 1 miejsce 
d) B Klasa – 1 miejsce 
e) Rozgrywki młodzieżowe – 1 miejsce  

2. Ustala się następujące wymagane parametry miejsc dla widzów niepełnosprawnych, o 
których mowa powyżej w ust. 1: 

a) dobra, niezakłócona widoczność, 
b) dostosowane w szczególności dla osób niepełnosprawnych poruszających się na 

wózku inwalidzkim.  
 

§ 15 
W nawiązaniu do kryterium P.02 Przepisów licencyjnych PZPN, biorąc pod uwagę stopień 
zagrożenia, ustala się minimalne wymogi dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
podczas zawodów piłki nożnej w poszczególnych klasach rozgrywkowych: 

a) IV liga –  kierownik ds. bezpieczeństwa 
b) Klasa okręgowa –  kierownik ds. organizacji meczu 
c) A klasa –  kierownik ds. organizacji meczu 
d) B Klasa – wyznaczona osoba funkcyjna 

 
§ 16 

W nawiązaniu do kryterium P.06 Przepisów licencyjnych PZPN ustala się minimalne wymogi w 
zakresie liczby służb porządkowych i informacyjnych lub wolontariuszy z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa podczas zawodów piłkarskich w poszczególnych klasach 
rozgrywkowych: 

a) IV liga – 8 osób 
b) Klasa okręgowa – 6 osób 
c) A klasa – 4 osoby 
d) B klasa – 4 osoby 

 
§ 17 

W nawiązaniu do pkt. 9.3 Przepisów licencyjnych ustala się kryteria licencyjne dla klubów 
prowadzących działalność wyłącznie w drużynach młodzieżowych na taki samym poziomie jak 
dla klubów B klasy z następującymi wyjątkami: 

a) kryterium P.02 i P.06 – klub młodzieżowy nie musi posiadać służb porządkowych 
b) kryterium I.06 – pole gry musi być dostosowane do wymogów dla danej kategorii 

wiekowej zawartych w regulaminie rozgrywek 
 

§ 18 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
2. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 1/O/Z/2019 z dnia 14 maja 2019 roku Zarządu 

Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ustalenia szczegółowych 
kryteriów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2019/2020 i następne. 


