
ZAŁĄCZNIK MZPN DO PRZEPISÓW LICENCYJNYCH 
DLA KLUBÓW IV LIGI I KLAS NIŻSZYCH 

NA SEZON 2022/2023 I NASTĘPNE 
 
 

Na podstawie udzielonej delegacji przez PZPN Zarząd MZPN wprowadza do powyższych przepisów 
Licencyjnych następujące zmiany: 

 
I - W punkcie 3. Procedura i Licencja 

 

podpunkt 3.1.2.e - ustala się wysokość opłat administracyjnych za licencję klubową: 
1) dla klubów IV ligi – 400 zł 
2) dla klubów V ligi – 400 zł 
3) dla klubów klasy okręgowej – 350 zł 
4) dla klubów klasy A, B i C – 300 zł 
5) dla samodzielnych klubów młodzieżowych – 250 zł 

Wysokość opłaty za wydanie licencji klubowej jest wysokością niezależną od okresu na jaki licencja 
zostanie wydana. 
Opłaty za udzielenie licencji dla klubów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych należy wpłacać na 
konto macierzystego Podokręgu MZPN. 

 

podpunkt 3.4.3 – ustala się następujące wysokości kaucji odwoławczej za postępowanie przed 
II instancją: 

1) dla klubów IV ligi – 500 zł 
2) dla klubów V ligi – 400 zł 
3) dla klubów klasy okręgowej – 300 zł 
4) dla klubów Klasy A, B i C – 250 zł 
5) dla samodzielnych klubów młodzieżowych – 250 zł 

 
podpunkt 3.5.1 – ustala się następujące terminy złożenia wniosków licencyjnych przez kluby oraz 
terminy przyznania licencji dla poszczególnych klasy rozgrywkowych: 

1) dla klubów IV ligi – do 15 czerwca złożenie dokumentów przez kluby, do 30 czerwca 
przyznanie licencji, 

2) dla klubów V ligi i Klasy Okręgowej – do 15 czerwca złożenie dokumentów przez kluby, do 
30 czerwca przyznanie licencji, 

3) dla klubów Klasy A, B i C oraz Młodzieżowych – do 30 czerwca złożenie dokumentów przez 
kluby do 17 lipca przyznanie licencji 

 

II – W punkcie 5. Kryteria Sportowe 
 

podpunkt 5.1 – S.01 Zespoły młodzieżowe – ustala się następujące wymogi w zakresie posiadania i 
udziału w rozgrywkach zespołów młodzieżowych: 

 
1) IV liga – minimum 3 (trzech) zespołów młodzieżowych, w kategorii wiekowej młodzik, 

trampkarz, junior młodszy, junior starszy; 
2) V liga - minimum 2 (trzech) zespołów młodzieżowych, w kategorii wiekowej młodzik, 

trampkarz, junior młodszy, junior starszy; 
3) Klasa okręgowa - minimum 1 (dwóch) zespołów młodzieżowych, w kategorii wiekowej 

młodzik, trampkarz, junior młodszy, junior starszy 



W szczególnych przypadkach klub może się zwrócić do Zarządu MZPN o zwolnienie klubu z 
w/w wymogu. 

 

4) W przypadku braku spełnienia przez klub wymogu posiadania i udziału w rozgrywkach 
zespołów młodzieżowych oraz w przypadku nie podpisania stosownej umowy współpracy z 
innym podmiotem zajmującym się wyłącznie szkoleniem młodzieży, wówczas nałożona 
zostanie przez Komisję ds. Licencji Klubowych sankcja karna w wysokości 5000 zł. - płatne 
na konto macierzystego Podokręgu MZPN. 

 

III – W punkcie 6. Kryteria Infrastrukturalne 
 

podpunkt 6.4 – I.03 Pojemność – ustala się następujące wymogi w zakresie pojemności obiektów 
sportowych, na których mecze piłkarskie rozgrywać będą kluby: 

1) IV liga – minimum 200 miejsc siedzących, 
2) V liga – minimum 200 miejsc siedzących, 
3) Klasa okręgowa – minimum 100 miejsc siedzących, 
4) Klasa A, B i C – minimum 50 miejsc siedzących 

 

podpunkt 6.4 – I.06 Pole gry – ustala się następujące wymogi w zakresie rozmiaru pola gry: 
5) IV liga – długość nie mniejszą niż 100 m i nie większą niż 105 m, szerokość nie mniejszą niż 

60 m i nie większą niż 68 m, 
6) V liga – długość nie mniejszą niż 100 m i nie większą niż 105 m, szerokość nie mniejszą niż 

60 m i nie większą niż 68 m, 
7) Klasa okręgowa – długość nie mniejszą niż 95 m i nie większą niż 105 m, szerokość nie 

mniejszą niż 55 m i nie większą niż 68 m, 
8) Klasa A - długość nie mniejszą niż 95 m i nie większą niż 105 m, szerokość nie mniejszą niż 

55 m i nie większą niż 68 m, 
9) Klasa B i C - długość nie mniejszą niż 90 m i nie większą niż 105 m, szerokość nie mniejszą 

niż 45 m i nie większą niż 68 m 

 

podpunkt 6.4 – I.08 Ławki w obszarze pola gry – ustala się następujące wymogi w zakresie 
wyposażenia ławek dla rezerwowych, które powinny mieć wystarczające wymiary, aby pomieścić: 

1) IV liga – co najmniej 13 osób 
2) V liga – co najmniej 12 osób 
3) Klasa okręgowa – co najmniej 10 osób 
4) Klasa A, B i C – co najmniej 8 osób 

 

podpunkt 6.4 – I.07 Obszar pola gry pkt. 3 – ustala się, że na obiektach sportowych klubów klasy 
A,B i C na których brak stałego oddzielenia obszaru pola gry od widowni, musi być na czas trwania 
meczu instalowane ogrodzenie mobilne. 

 

podpunkt 6.4 – I.11 Szatnie dla drużyn pkt.2 – ustala się następujące wymogi w zakresie 
wyposażenia szatni dla obu drużyn: 
- minimum 18 miejsc siedzących, a w przypadku szatni kontenerowych powierzchnia powinna 
wynosić minimum 14 m2. 

 dla IV ligi minimum 2 natryski z ciepłą i zimną wodą, minimum 1 toaleta, 

 dla V ligi minimum 2 natryski z ciepłą i zimną wodą, minimum 1 toaleta, 
 dla Klasy okręgowej minimum 2 natryski z ciepłą i zimną wodą, minimum 1 toaleta, 



 dla Klasy A, B i C – minimum 1 natryski, minimum 1 toaleta, 
podpunkt 6.4 – I.12 

- Stadion sportowy musi być wyposażony w szatnie dla sędziów oddzieloną od szatni dla 
zawodników. 
- W szatni dla sędziów muszą się znajdować: 

a) stół i miejsca do siedzenia dla 4 osób, 
b) wieszaki lub szafki na odzież dla 4 osób, 
c) 1 prysznic w szatni lub bezpośrednim jej pobliżu, 
d) 1 toaleta z sedesem w szatni lub bezpośrednim jej pobliżu, 

 

podpunkt 6.4 – I.13 Parking pkt. 2 – ustala się następujące wymogi w zakresie wyznaczonych i 
zabezpieczonych miejsc parkingowych dla klubów, sędziów i innych osób funkcyjnych na obiektach 
sportowych, na których będą rozgrywane mecze: 

 dla IV ligi – 1 miejsce dla autokaru drużyny gości oraz minimum 5 miejsc dla samochodów 
osobowych, 

 dla V ligi – 1 miejsce dla autokaru drużyny gości oraz minimum 5 miejsc dla samochodów 
osobowych, 

 dla Klasy okręgowej – 1 miejsce dla autokaru drużyny gości oraz minimum 5 miejsc dla 
samochodów osobowych, 

 dla Klasy A, B i C – 1 miejsce dla autokaru drużyny gości oraz minimum 5 miejsc dla 
samochodów osobowych 

 

IV – W punkcie 7. Kryteria Dotyczące Personelu i Finansów 
 

podpunkt 7.3 – P.02 Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo podczas zawodów piłki nożnej: 
 dla IV ligi ustala się że klub ubiegający się o licencję musi wyznaczyć Kierownika ds. 

Bezpieczeństwa, który musi spełniać wymogi ustawy „O Bezpieczeństwie Imprez 
Masowych” oraz uchwał PZPN w tym zakresie. 

 Dla V ligi ustala się że klub ubiegający się o licencję musi wyznaczyć Kierownika ds. 
Bezpieczeństwa, który musi spełniać wymogi ustawy „O Bezpieczeństwie Imprez 
Masowych” oraz uchwał PZPN w tym zakresie. 

 Dla Klasy Okręgowej, ustala się że klub ubiegający o licencję musi wyznaczyć osobę 
odpowiedzialną za problematykę ochrony i bezpieczeństwa w czasie rozgrywania zawodów. 

 Wyznaczona osoba musi posiadać stosowne uprawnienia nadane przez MZPN (Komisję ds. 
Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich MZPN). 

 

Podpunkt 7.3 – P.06 Służby porządkowe: 
ustala się następujące wymogi ilościowe służb porządkowych i informacyjnych lub wolontariuszy 
odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas zawodów piłkarskich w poszczególnych 
klasach rozgrywkowych: 

 dla IV ligi – minimum 6 osób + 1 osoba na każdych 25 kibiców, 

 dla V ligi – minimum 6 osób + 1 osoba na każdych 25 kibiców, 

 dla Klasy okręgowej – minimum 4 osoby + 1 osoba na każdych 25 kibiców, 

 dla Klasy A – minimum 3 osoby + 1 osoba na każdych 25 kibiców, 

 dla Klasy B i C – minimum 1 osoba + 1 osoba na każdych 25 kibiców, 

 wszystkie osoby pełniące obowiązki wyżej wymienionych służb muszą być wyposażone w 
jednolite, odpowiednio oznakowane kamizelki. 



Niniejszy załącznik jest integralną częścią Przepisów Licencyjnych Dla Klubów IV Ligi i Klas Niższych 
na sezon 2020/2021 i następne. 

 
 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Prezes Małopolskiego ZPN 
Ryszard Kołtun 


