REGULAMIN
KOMISJI DS. LICENCJI KLUBOWYCH
KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
Na podstawie §28 lit. j Statutu K-PZPN przyjmuje się Regulamin Komisji ds. Licencji
Klubowych K-PZPN w następującym brzmieniu:
§1
1. Komisja ds. Licencji Klubowych Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki
Nożnej realizuje procedurę licencyjną dla klubów będących członkami
K-PZPN zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej.
2. Kadencja Komisji ds. Licencji Klubowych jest równa kadencji Zarządu KujawskoPomorskiego Związku Piłki Nożnej.
§2
1. Komisja ds. Licencji Klubowych składa się z 5 osób, w tym Przewodniczącego i Sekretarza powoływanych i odwoływanych przez Zarząd KujawskoPomorskiego Związku Piłki Nożnej.
2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
3. Posiedzenia Komisji odbywają się według potrzeb.
§3
Do zakresu działania Komisji należy:
1. Przyjmowanie i przedłużanie licencji klubowych.
2. Analizowanie, sprawdzanie i weryfikacja od strony formalno-prawnej
wniosków o przyznanie licencji oraz dołączonych do nich załączników.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowych sformułowań lub braków
formalnych i merytorycznych w dokumentacji licencyjnej, które nie pozwalają na
końcowe rozpatrzenie sprawy, Przewodniczący Komisji wzywa klub do poprawienia,
uzupełnienia lub dostarczenia brakujących dokument-tów.
4. Po spełnieniu przez klub warunków określonych przepisami Polskiego
Związku Piłki Nożnej w zakresie kryteriów prawnych, sportowych, dot. infrastruktury
sportowej i administracyjno-finansowych, Komisja podejmuje decyzję o przyznaniu
licencji w formie uchwały.
5. Komisja odmawia przyznania licencji, jeżeli wnioskujący klub nie spełnił
warunków zgodnie z przepisami PZPN, a braki formalne lub merytoryczne wniosku lub
dołączonych do niego dokumentów nie zostały usunięte w wy-znaczonym terminie, mimo
uprzedniego wezwania.

§4
1. Od uchwały w przedmiocie odmowy nadania licencji przysługuje klubowi
odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych.
2. Uchwała Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych jest ostateczna.
§5
Komisja ds. Licencji Klubowych podlega Wiceprezesowi K-PZPN ds. organizacyjnych.

§6
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi K-PZPN
i jego Prezydium.
§7
Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Związku
Piłki Nożnej w dniu 07.07.2021 r. i obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia.
Prezes K-PZPN Eugeniusz Nowak

