Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/31/2016
Zarządu Wlkp. ZPN z dnia 27.09.2016 r.

REGULAMIN
KOMISJI DS. LICENCJI KLUBOWYCH
WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

Na podstawie § 30 pkt 1 ust. 9 statutu Wlkp. ZPN, w zwiazku z Uchwałą nr III/38 z dnia 6
marca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów IV
ligi oraz niższych klas rozgrywkowych, postanawia się, co następuje :
§1
Komisja ds. Licencji Klubowych jest organem wykonawczym Zarządu Wielkopolskiego ZPN
powołanym do nadawania, odmawiania nadania, przedłużania, zawieszania lub pozbawiania
licencji, uprawniających kluby do udziału w rozgrywkach IV ligi i niższych klas
rozgrywkowych oraz pucharowych, prowadzonych przez Wlielkopolski Związek Piłki Nożnej.
§2
Komisja składa się z 6 - 12 członków w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczące
i Sekretarza powoływanych i odwoływanych przez Zarząd Wielkopolskiego ZPN.
§3
Członków Komisji powołuje i odwołuje Zarząd Wielkopolskiego ZPN na wniosek
Przewodniczącego Komisji.
§4
Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący
lub wyznaczony przez niego członek Komisji.
§5
1. Posiedzenia Komisji odbywają się w zależności od potrzeb (decyduje ilość wniosków i
spraw do rozpatrzenia). Należy jednak zachować terminy zawarte w przywołanej na
wstępie niniejszego Regulaminu Uchwale.
2. Posiedzenia Komisji są protokółowane, a protokół podpisywany jest przez
Przewodniczącego obradom oraz Sekretarza.
§6
Uchwały lub decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej 50% składu osobowego Komisji. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos
Przewodniczącego posiedzenia.

§7
1. Do zakresu działania Komisji należy nadawanie, odmowianie nadania, przedłużanie,
zawieszanie lub pozbawianie licencji uprawniających kluby piłkarskie do udziału
w rozgrywkach IV ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz pucharowych,
prowadzonych przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej w oparciu o:
 kryteria prawne,
 Kryteria sportowe,
 Kryteria dotyczące infrastruktury sportowej,
 Kryteria administracyjno-finansowe,
 Oświadczenia złożone przez władze klubu ubiegającego się o licencję określone
w uchwale nr III/38 z dnia 6 marca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji dla
klubów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych
2. Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w punkcie 1 obowiązuje zachowanie
Procedury określonej w Uchwale przywołanej na wstępie niniejszego Regulaminu.
§8
Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu Wielkopolskiego ZPN.
§9
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Wielkopolskiego ZPN.
§ 10
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd Wielkopolskiego ZPN w dniu
27.09.2016 roku i obowiązuje od dnia uchwalenia.

