
r

Uchwała w lVn{ z dnia 19 kwietnia 2012 roku: -:--
Za"rządu Polskiego Związku Piłki Nożnej

: w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich

(Tekst jedno!ity)

Zm.U.nr xx/xx z 20.06.2013 r.

§1

Uchwała okreŚla zasady pęyznawania, odmowy przyznania, pzedłuzania, zawieszania lub
pozbawiania licencji uprawniających do prowadzenia pżez sędziów zawodów w piłce nożnej (ł i

§2

Licencją w rozumieniu.niniejszej Uchwały jest zezwo|enie udzielane sędziemu na prowadzenie
zawodów piłkarskich na odpowiednim poziomie rozgrywkowym.

§3

Prowadzenie zawodów piłki noznej i futsalu pzez osobę bez (;} ważnej licencjijest zabronione i

stanowi naruszenie dyscypliny związkowej

§4-
J,

Polski Związek Piłki Nożnej jest organem który przyznaje, odmawia przyznania, zawiesza lub
pozbawia licencji sędziego w rozgrywkach piłki noźnej prowadzonych w poisce.



§5

Po|ski Związek Piłki Noznej przekazuie uprawnienia zawańe w § 4 wojewódzkiemu Związkowi
Piłki Noznej (za wYjątkiem pozbawienia licencji) w stosunku do sędziów uprawnionych do
Prowadzenia zawodow w ligach i klasach rozgrywkowych, których organem prowadzącym jest
ZPN, PZPN w PzYPadku l i ll ligi lub Spółka Ekstraklasi SA w pzypadku Ekstraklasy.

§6

1. Sędzią Prowadzącym zawody (:) piłki noznej ! futsalu !) moze być osoba ktora łącznie spełnia
następujące warunki:

a) posiada pełną zdolnośó do czynności prawnych,

b) kozysta z pełni praw publicznych,

c) odbyła kurs sędziowski zakończony stosownym egzaminem,

d) Posiada waŻną licencję sędziego odpowiedniej lub wvższei kategorii uprawniającą do
prowadzenia zawodów na danym poziomie rozgrywkowym,

§7

1,Licencję sędziego na dany poziom rozgrywek przyznale się na okres jednego sezonu
rozgrywkowego.

2.w

§8

1. O PzYznaniu lub odmowie pzyznania licencji decyduje Komisja Licencji Sędziowskich w
następującym składzie:

a) Wiceprezes łN,
b) Przewodniczący KS ZPN,

c) Przedstawiciel Komisii Szkoleniowei ZPN,

d) Członek ZarząduZPN,

e) pzedstawiciel Wvdziału Gier ZPN,

2. Na Pienrszym posiedzeniu członkowie komisji wybierają ze swego grona pzewodniczącego 
i

sekretaza oraz określają tryb pracy komisji.

§9

1. Odmowa Pzyznania, zawieszenie lub pozbawienie licencji wymaga pisemnego uzasadnienia.

w tra



2, Od decYzji Komisji w sPrawie odmowy przyznania licencji wnioskodawcy pzysługujeodwołanie do zarządu wojewódzkiego związku piłki Nożnej lub zauądu pzpN (tylko wpzypadku sędziów zawodowych).

§10

1, sędzia ubiegający się o pzyznanie licencji składa do komisji Licencji sędziowskich (:)maciezystego ZPN pisemny wniosek zawierający:

a) imię i nazwisko, datę urodzenia, orazadres zamieszkania wnioskodawcy,
b) określenie klasy rozgrywkowej, o jaką wnioskuje,

(:)

g} oŚwiadczenie o Posiadaniu Pełnej zdolności do czynności prawnych oraz kozystaniu z pełnipraw publicznych,

2. D.o wniosku o którym mowa w pkt. 1 powinny być dołączone:

a) 2zĄęcia,.

b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
noznej,

umozliwiającego pełnienie funkcji sędziego piłki

c) koPie PolisY ubezPieczenia od następstw nieszczęśliwych wypad ków związanych z funkcjąsędziego,

d) potwierdzenie doko nan ia o płaty l icencyj nej.

3, odPłatnoŚc za licencję sędziego w wysokości ustalonej przez Zarząd pZpN dla
PoszczegÓlnYch lig i klas rozgrywkowych określa załączniknr 1 do niniejszej Uchwały.

wvższa kwote.

6, UtrzYmuje się w mocY waŹnoŚĆ licencji sędziów piłki noznej wydanych na czas nieokreślony na
Podstawie UchwałY nr lV/31 z 4 lipca 2000 roku Zarządu pZpN. Sędziowie ci nie składajądokumentÓw licencyjnych pzed kolejnymi sezonami, jednak zobowiązani są do wnoszeniaodPłatnoŚci licencYjnej w wysokoŚci określon ej w załąĆzniku nr 2 do niniejszej Uchwa Ę oraz
Pzedstawienia koPii PolisY ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków związanychz funkcją sędziego,

§11

komisja Licencji sędziowskich pzyznaje Licencję sędziego w drodze decyzji.

§12

(;) WojewÓdzkie Związki Piłki Noznej prowadzą ewidencję przyznanych licencji i publikują je nastronie internetowej. Umieszczenie sędziego na liście oznacza,ze sędzia posiada ważnąlicencję
w danym sezonie.



§13

1. Dokument licencyjny zawiera:

a) imię i nazwisko,

(-)

b) zdjęcie sędziego,

c) numer licencji,

d) uprawnienia do danej klasy rozgrywkowejw określonvm sezonie.
2, Dokument licencyjny opatzony jest podpisem !) prezesa wojewódzkiego zwlązku piłki
N oznej oraz P rzewod niczącego (;} Kom isji Licen cji Sędziowskich.

\,'- 
§ 14

1, Działając na wniosek Komisji Licencji Sedziowskich Wydział Dyscypliny !) ZpN mozezawiesićkozystaniezlicencjisędziego*"="-gólnościwpzypadku:

a) istnienia Podejzenia naruszenia pzez sędziego postanowień Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN,

b) naruszenia norm etyczno-moralnych, związanych z wykonywaniem funkcji sędziego piłki
nożnej,

c) naruszenia Regulaminu Kolegium Sedziów,

d) nieobecności na kursach szkoleniowych kolegium sędziów,

G)

e) niewYkonYwania lub niezetelnego wykonywania obowiązków nałożonych pżez dane
Kolegium Sędziów na czas pzed i po zawodach.

§15

1, DziałĄąc na wniosek Komisji l-icencji Sedziowskich Wydział Dyscypliny (:) zpN pozbawia
sędziego licencji w pzypadku:

a) utratY lub ograniczenia zdolnoŚci do czynności prawnych, utraty praw publicznych lubograniczenia tych praw stwierdzonych prawomocn ym ożeczeniem sądowym,

b) ożeczenia Śankcji dyscyplinarnej lub prawnej uniemozliwiającej wykonywanie funkcjisędziego,

c) odmowy lub zapzestania uczestnictwa w procesie szkolenia i podnoszenia kwalifikacji,

d) rażącego niepzestrzegania regulaminów polskiego związku piłki Noznej

2. DecyĄa o pozbawieniu licencjiwymaga pisemnego uzasadnienia.

§16



Od decYzji Wydziału Dyscypliny (:) ZPN przysługuje odwołanie do (:) Związkowej Komisji
Odwoławczejw terminie 14 dni od daty otzymania decyzji.

§17

Sędziemu, któremu zawieszono licencję lub jej pozbawiono, nie pzysługuje zwrot opłat
uiszczonych za licencję.

§ls
Zaleca się, aby środki finansowe pozyskane z wpłat za opłaty licencyjne pżeznaczone były na
działalnośó kolegium sędziów (np: szkolenia, obsenłacje zawodów itp.).

§19

l nterpreta cj a n i n i ej szej U chwały pzysłu g uj e Zarządowi PZ P N.

§20

Niniejsza Uchwała wchodziw zycie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 1 do lJchwały nr lVf73 z dnia 19 kwietnia 2012 roku

WN|oSEK o PRZYZNANIE LlcENcJl SĘDZloWSKlEJ UPRAWNIAJĄCEJ Do PRoWADZENlA

1. Nazwisko i imię

2. Data imiejsce urodzenia

3, nr PESEL

4, Miejsce zamieszkania / adres z kodem poczt., telefon dom./ kom./e- mail/

5. Wykształcenie ogólne......,
OŚwiadczam, że posiadam pełną zdolnośó do czynności prawnych oraz kozystam z pełni praw
publicznych.
zobowiązĄę się do zetelnego wykonywania obowiązków sędziego piłki noźnej.
Data....,.,....

UWAGA: Do wniosku należy załączyc:
a) dwa zdjęcia,
b) zaŚwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia umozliwiającego pełnienie funkcji sędziego pilki
noznej,
c) kopię polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z



wykonywaniem obowiązków sedziego,
d) dokument potwierdzający wpłatę l icencyj ną.

Deązją Komisji Licencj i Sędziowskich, pzyznan o, pzedłużono*
licencję sędziowską .,..,.....Nr.... ,...,...,naokres......,... ,....z ważnością
do....,.........
Data........... ,Pieczęć
Podpis....,...
"niepotzebne skreślió

Załącznik nr 2 do llchwaĘ nr tV/73 z dnia 19 kwietnia 2012 roku
Opłaty za licencje sędziowskie

Sedziowie zawodowi- 1000 zł.

\-:: Asvstencizawodow|- 600 zł

Asvstenci §.c. (niezawodowilr - 3Oo zł

l liga - 7O0 zł,

ll liga - 500 zł;

lll liga -25azł.

lV liga - 160 zł,

klasa okręg owa - 12O zł.

klasaA -gOż.
,klasaBiC-75zł.

- Poczatkuiacv2-1zł

Ekstraliga kobiet -'l50 zł.

l liga kobiet - 100 zł.

' ll liga kobiet - 80 zł.

(:)

Ekstraklasa futsal- 250 zł.

l liga futsal - 150 zł.

1. Dotvczv asvstentów t i !t qrupv.

2, poczdtkuiocv s€dziowie. ubieqaiacv sie o ticencie w ciaqu pierwszvch 24 miesiecv
od datv ukończenia kursu sedzaowskaeqo. na;;ńEE-od teqo, w iaiiemsae
sedziuia.


