REGULAMIN KOMISJI DS. LICENCJI KLUBOWYCH
PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

Na podstawie §33 pkt. 7 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej postanawia się co
następuje:
§1
1. Komisja ds. Licencji Klubowych Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, zwana dalej
„Komisją” jest organem jurysdykcyjnym Podkarpackiego ZPN realizującym procedurę
licencyjną dla klubów występujących w III, IV lidze oraz dla klubów grających tylko
w rozgrywkach młodzieżowych organizowanych przez Podkarpacki Związek Piłki
Nożnej
2. Komisja działa na podstawie Statutu Podkarpackiego ZPN, właściwych uchwał
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, uchwał Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
oraz niniejszego regulaminu.
§2
1. Komisja składa się z Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza i
niezbędnej, do prawidłowego funkcjonowania Komisji, liczby członków.
2. Przewodniczący oraz członkowie Komisji powoływani i odwoływani są przez Zarząd
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.
3. Zmiany w składzie Komisji mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie Uchwały
Zarządu Podkarpackiego ZPN, na wniosek Prezesa Podkarpackiego ZPN lub
Przewodniczącego Komisji.
4. Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.
5. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
§3
1. Przebieg procedury licencyjnej Komisja realizuje w oparciu o przepisy Polskiego
Związku Piłki Nożnej i Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.
2. Do zakresu działania i kompetencji Komisji należy:
a) przyjmowania, analizowanie i rozpatrywanie wniosków w przedmiocie
przyznawania lub odmowy przyznania licencji klubowej na udział w rozgrywkach
określonej ligi lub klasy,
b) wizytowanie klubów objętych procedurą licencyjną,
c) podejmowanie uchwał w przedmiocie przyznania licencji,
d) podejmowanie uchwał w przedmiocie odmowy przyznania licencji,

e) składanie do organów dyscyplinarnych Podkarpackiego ZPN wniosków o
zawieszenie korzystania z licencji lub jej pozbawienia,
f) okresowe przedkładanie władzom Podkarpackiego ZPN sprawozdań, analiz i
wniosków w sprawach procedury licencyjnej,
g) organizowanie narad i szkoleń dla klubów podlegających procedurze licencyjnej.
3. Komisja ds. Licencji Klubowych Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, kompletuje
pełną dokumentację dotyczącą licencji, dokonuje weryfikacji boisk poprzez członków
Komisji ds. Licencji Klubowych (ewentualna pomoc członków Wydziału Gier
Podkarpackiego ZPN).
Oryginały dokumentów (poza protokołem weryfikacji boiska – w tym przypadku
kopia dokumentu) kluby przesyłają w stosownym terminie z wnioskiem o przyznanie
lub przedłużenie licencji do Komisji ds. Licencji Klubowych Podkarpacki ZPN.
§4
Uchwała w sprawie odmowy przyznania licencji jest uzasadniana przez Komisję z urzędu.
§5
1. Całokształtem prac Komisji kieruje jej Przewodniczący, który zwołuje i przewodniczy
jej posiedzeniom oraz reprezentuje ją na zewnątrz, wobec władz i organów
Podkarpackiego ZPN.
2. Podczas nieobecności Przewodniczącego uprawnienia jego wykonuje zastępca lub
inny wyznaczony przez Przewodniczącego, członek Komisji.
3. Obsługę techniczno-organizacyjną Komisji ds. Licencji Klubowych zapewnia Biuro
Podkarpackiego ZPN.
4. Dokumentacja licencyjna przechowywana jest w Biurze Podkarpackiego ZPN.
§6
Komisja może korzystać z pomocy ekspertów w zakresie konsultacji dotyczącej
poszczególnych kryteriów licencyjnych.
§7
1. Posiedzenie Komisji są niejawne
2. Posiedzenia Komisji są protokołowane , przy czym protokół sporządza Sekretarz, inny
członek Komisji lub pracownik Biura Podkarpackiego ZPN.
3. Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji oraz osoba sporządzająca protokół.

§8
1. Uchwały lub decyzje Komisji podejmowane są zwykła większością głosów członków
Komisji obecnych na posiedzeniu

2. Do ważności uchwał lub decyzji wymagana jest obecności przynajmniej połowy
składu osobowego Komisji.
3. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego
Komisji lub osoby prowadzącej posiedzenie.
4. Do reasumpcji uchwały wymagana jest większość 2/3 głosów obecnych na
posiedzeniu członków Komisji.

§9
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Podkarpackiego
Związkowi Piłki Nożnej.

§ 10
Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Podkarpackiego ZPN w dniu
25.04.2016r. i obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

