
       

 

 

 

 
Gdańsk, 12.04.2022 r. 

 
 

Kluby 
klasy Okręgowej 
Pomorskiego ZPN 
 
wg. rozdzielnika 
 
Szanowni Państwo. 
 

W związku z rozpoczęciem procesu licencjonowania klubów klasy Okręgowej na sezon 
2022/2023 uprzejmie informuję, że podstawą procedowania będzie Podręcznik licencyjny dla 
klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2019/2020 i następne, zatwierdzony do użytku 
wewnątrzzwiązkowego uchwałą Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia 19.03.2020 r. oraz 
Uchwała Zarządu Pomorskiego ZPN nr 268/Z/2022 z dnia 04.04.2022 r. w sprawie przyjęcia 
szczegółowych przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych Pomorskiego ZPN na 
sezon 2022/2023.  

W tym miejscu zwracam się z prośbą by wnikliwie zapoznać się z załączonymi dokumentami, co 
pozwoli sprawnie podołać obowiązkom procesu licencyjnego. Podręcznik precyzyjnie definiuje 
kryteria, jakie musi, spełnić Klub ubiegający się o licencję uprawniającą go do udziału 
w rozgrywkach o mistrzostwo klasy Okręgowej. Szczegółowo opisano również proces zasadniczy 
z terminami obowiązującymi wszystkie strony postępowania licencyjnego.  

Dla usprawnienia procedury w jednym pliku przekazujemy do wykorzystania dokument, na 
który składają się wymagane formularze i oświadczenia, co powinno ułatwić sporządzenie wniosku. 
Wszystkie wymagane załączniki w tym umowy czy uprawnienia osób funkcyjnych należy załączyć 
pod formularz właściwego kryterium. Pamiętać należy, że oświadczenie dotyczące kryterium 
finansowego musi być potwierdzone przez księgowość Związku (m.banach@pomorski-zpn.pl).  

Wszystkie dokumenty dotyczące wniosku licencyjnego, obowiązkowo w jednym pliku pdf, 
muszą być przesłane do Licencjodawcy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2022 roku, 

wyłącznie drogą elektroniczną na adres:  licencjeKO@pomorski-zpn.pl 
Wnioski składane w innej formule nie będą rozpatrywane. 
Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą, aby wymagane dokumenty były: wiarygodne, 

wypełnione wyraźnie i czytelnie, podpisane przez osoby upoważnione we właściwym rejestrze do 
składania oświadczeń woli oraz - ukompletowane w stosowne załączniki. 

Dostosowanie się do powyższej prośby usprawni proces weryfikacji poszczególnych 
dokumentów i ułatwi dalsze procedowanie. 

Niniejszym informuję, że osobą weryfikującą wnioski klubów klasy Okręgowej z ramienia 
Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN na sezon 2022/2023 będzie Wojciech Krasucki - 
kontakt telefoniczny 605-051-278. 

Z poważaniem. 

 
Józef Dąbrowski 

 
Przewodniczący 

Komisji ds. Licencji Klubowych 
Pomorskiego ZPN   
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