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Nr 143/2020 
 
 

REGULAMIN LICENCJI OKRESOWEJ KLUBU 
W ROZGRYWKACH PZKosz W SEZONIE 2020/2021 

 
 

Działając na podstawie § 15, ust. 2 Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego 
Polskiego Związku Koszykówki, ustala się następujące zasady procedowania przy 
ubieganiu się o licencję okresową klubu uprawniającą do udziału w rozgrywkach 
ligowych PZKosz w sezonie 2020/2021: 
- ekstraklasa kobiet. 
- 1 liga kobiet, 
- 1 liga mężczyzn, 
- 2 liga mężczyzn. 

 

1. PROCEDURY 
1.1. Decyzję o przyznaniu licencji okresowej klubu na rozgrywki Ligi wydaje Komisja 

Licencyjna PZKosz., powołana przez Zarząd Uchwałą nr 59/2019. 
1.2. Prawo uzyskania licencji okresowej w sezonie 2020/2021 przysługuje klubom, 

które utrzymały prawo gry w Lidze lub uzyskały prawo do gry po rozgrywkach w 
niższym cyklu w sezonie 2019/2020, oraz - w przypadku wolnych miejsc - 
klubom, które zgłoszą chęć wykupienia „dzikiej karty”. 

1.3. Licencja okresowa klubu może być wydana dla klubu przejmującego miejsce w 
Lidze od klubu posiadającego prawo do gry w Lidze, po uiszczeniu opłaty 
przewidzianej w Regulaminie Opłat PZKosz. Decyzję w tej sprawie podejmuje 
Zarząd PZKosz po uzyskaniu rekomendacji Komisji Licencyjnej PZKosz. 

1.4. Terminy, w których Kluby muszą dokonać zgłoszenia, okazać dokumenty 
do weryfikacji oraz wpłacić opłaty licencyjne startowe, określone są w 
Harmonogramie Procedur. W dniach, które zostały wymienione w 
Harmonogramie Procedur, wymagane dokumenty muszą zostać doręczone do 
Wydziału Rozgrywek PZKosz do godz. 16:00 za pomocą systemu ESOR. W 
przypadku doręczenia dokumentów po terminach określonych w Harmonogramie 
Procedur będą one rozpatrywane w przypadku dołączenia do wniosku dowodu 
wpłaty opłaty za opóźnienie złożenia dokumentacji w wysokości 100,00 zł za 
każdy dzień zwłoki. 

1.5. Za wycofanie się klubu z rozgrywek po złożeniu wniosku o przyznanie 
licencji okresowej klubu orzeczona będzie kara administracyjna przewidziana 
na Liście Kar Administracyjnych. Opłata licencyjna startowa nie podlega 
zwrotowi. 

1.6. Warunki otrzymania licencji okresowej klubu podczas weryfikacji 
przedsezonowej: 
1.6.1. posiadanie licencji klubowej PZKosz 
1.6.2. złożenie wniosku (Załącznik nr 01 lub 01a) 
1.6.3. wniesienie opłaty startowej określonej w Regulaminie Opłat PZKosz, 
1.6.4. przedstawienie oświadczenia o braku zobowiązań wobec FIBA, FIBA 

Europe, PLK SA, PZKosz, WZKosz oraz innych klubów będących członkami 
PZKosz lub WZKosz, dysponentów hal sportowych, niezaleganiu z 
podatkami, składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz na 
fundusz pracy lub o posiadaniu ugody z ZUS i Urzędem Skarbowym w 
przypadku zaległości  (Załącznik nr 02) 



1.6.5. Przedstawienie oświadczenia o rozliczeniu z zawodnikami, trenerami i 
licencjonowanymi agentami FIBA i PZKosz z tytułu podpisanych kontraktów 
w poprzednim sezonie rozgrywkowym oraz we wcześniejszych sezonach 
(procedura w pkt. 1.9. do 1.11.) (Załącznik nr 03), w którym klub jest 
zobowiązany do przedstawienia informacji o: 
(A) rozliczeniu z zawodnikiem (trenerem, agentem) lub, 
(B) podpisaniu ugody - dołączyć kopię ugody lub, 
(C) o nierozliczeniu z zawodnikiem (trenerem, agentem).  

Oświadczenie  musi obejmować wszystkich zawodników i trenerów (w tym 
także asystentów trenera), którzy w sezonie poprzedzającym lub obecnym 
otrzymali licencje okresowe w klubie lub jego poprzedniku prawnym w 
rozgrywkach Ligi lub innego cyklu rozgrywek, o ile klub występował w 
poprzednim sezonie w innym cyklu rozgrywek. 

1.6.5.1. W przypadku uzyskania informacji o złożeniu przez klub 
oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.9., niezgodnego ze stanem 
faktycznym, braku rozliczenia z zawodnikiem, trenerem lub 
agentem wyrażonego poprzez niezrealizowane orzeczenie BAT lub 
STA, Komisja Licencyjna PZKosz ma prawo odmowy przyznania lub  
cofnięcia klubowi licencji okresowej klubu. 

1.6.6. przedstawienie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub 
innego dokumentu rejestrowego (jeśli klub nie ma wpisu do KRS),  wraz ze 
statutem klubu potwierdzonego przez uprawnione osoby. 

1.6.7. przedstawienie dokumentów finansowych potwierdzających budżet klubu 
na sezon w łącznej wysokości co najmniej: 
a) 400 tys. zł brutto – ekstraklasa kobiet,  
b) 150 tys. zł brutto – 1 liga kobiet, 
c) 400 tys. zł brutto – 1 liga mężczyzn, 
d) 200 tys. zł brutto – 2 liga mężczyzn, 

którymi mogą być: oświadczenie klubu o zapewnieniu wymaganych środków 
finansowych dla działalności klubu, umowy sponsorskie, uchwały właściwych jednostek 
samorządu terytorialnego dotyczące finansowania klubu lub umowy podpisane w tym 
zakresie, informacja o przychodach klubu z tytułu sprzedaży biletów na mecze w 
sezonie poprzednim, inne wiarygodne dokumenty stwierdzające posiadanie 
odpowiednich środków finansowych lub potwierdzające ich otrzymanie w trakcie 
sezonu rozgrywkowego oraz oświadczenia woli w sprawie przekazania środków do 
klubu. 

1.6.8. wskazanie nazwy drużyny i osób funkcyjnych (Załącznik nr 04), 
1.6.9. dostarczenie logotypu klubu w formacie .jpg i .cdr, 
1.6.10. członkostwo klubu we właściwym miejscowo WZKosz. Wraz z 

zaświadczeniem o braku zobowiązań finansowych. 
1.7. W przypadku konieczności uzupełnienia wskazanej w pkt. 1.6.  dokumentacji, 

Komisja Licencyjna PZKosz wyznaczy klubowi dodatkowy,  maksymalnie 
siedmiodniowy, termin uzupełnienia dokumentacji. Po upływie tego terminu 
zgromadzona dokumentacja będzie podstawą do podjęcia decyzji o wydaniu, 
lub odmowie wydania licencji okresowej klubu. 

1.8.  Komisja Licencyjna PZKosz może wydać decyzję o przyznaniu licencji klubowej 
okresowej warunkowo, określając termin spełnienia przez klub określonych w 
licencji warunków. 

1.9. Komisja Licencyjna PZKosz może także wydać decyzję o odmowie wydania, 
zawieszeniu lub cofnięciu licencji okresowej klubu, w przypadku jakiegokolwiek 
naruszenia obowiązków lub braku dokumentów wynikających z niniejszego 
regulaminu a także innych  przepisów wydanych przez uprawnione organy 
PZKosz.  



1.10. Od decyzji w sprawach licencji okresowej klubu przysługuje odwołanie do 
Komisji Odwoławczej PZKosz w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia  przekazania 
decyzji. 

1.11. Zarząd PZKosz ma prawo uzupełnienia wolnych miejsc w Lidze o kluby 
aplikujące o przyznanie licencji okresowej klubu na zasadzie "dzikiej karty" po 
uiszczeniu opłaty określonej w Regulaminie Opłat PZKosz. Dodatkowo kluby 
ubiegające się o dziką kartę są zobowiązane do spełnienia tych samych 
warunków co kluby posiadające prawo do gry w Lidze. Terminy procedur są 
zawarte w Harmonogramie Procedur. Wniosek o przyznanie „dzikiej karty” 
składa do Zarządu PZKosz Komisja Licencyjna. Od decyzji Zarządu w sprawie 
przyznania „dzikiej karty” nie przysługuje odwołanie. 

1.12. Wnioski oraz inne dokumenty związane z procedurą uzyskania  licencji 
okresowej klubu muszą być podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania klubu, zgodnie ze statutem klubu lub osoba upoważniona przez 
te osoby zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu Współzawodnictwa 
Sportowego PZKosz. 

 
2. HARMONOGRAM PROCEDUR  

lp. data  podstawa 
prawna 

dokument 

1. 1 lipca Zgłoszenie klubu do Ligi pkt. 1.6.2. załącznik 01 

2. 15 lipca Oświadczenie o braku zobowiązań wobec 
FIBA, FIBA Europe, PZKosz, PLK SA, WZKosz 
oraz innych klubów, rozliczeniu z 

dysponentem hali, ZUS i US 

pkt. 1.6.4. 

 
załącznik 02 

3. 15 lipca Oświadczenie o rozliczeniu z zawodnikami, 

trenerami i agentami 
pkt. 1.6.5. załącznik 03 

4. 15 lipca Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego pkt. 1.6.6. - 

5. 15 lipca Potwierdzenie budżetu w wysokości 

określonej w p.2.6.8  
pkt. 1.6.7. - 

6. 15 lipca Nazwa drużyny w sezonie oraz aktualizacja 
danych kontaktowych i podstawowych 

informacji o klubie 

pkt. 1.6.8. 

 
załącznik 04 

7. 15 lipca Logo klubu w formacie .cdr i .jpg pkt. 1.6.9. - 

8. 15 lipca Kopia dowodu wpłaty co najmniej połowy 
kwoty opłaty startowej. Pozostałą część 

kwoty należy wpłacić do 30 września 2020 r. 

Pkt. 1.6.3. - 

9. najpóźniej 19 

lipca 

Informacja Komisji Licencyjnej PZKosz o 

ewentualnych brakach w dokumentacji 
pkt. 1.7. - 

10. 7 dni po 
informacji z 

pkt. 9 

Uzupełnienie dokumentów licencyjnych po 

informacji Komisji Licencyjnej PZKosz 
pkt. 1.7. - 

11. najpóźniej 14 
dni po 

informacji z 

pkt. 9 

Decyzja w sprawie wydania lub odmowy 

wydania licencji okresowej klubu 
Pkt. 1.7., 1.9. - 

12. najpóźniej 7 
dni od decyzji 

z pkt. 11 

Ewentualne złożenie odwołania do Komisji 
Odwoławczej w sprawie decyzji, o której 

mowa w pkt. 11. 

pkt. 1.10. - 



 
 
Dodatkowa procedura dla klubów ubiegających się o dziką kartę 

lp. data  podstawa 

prawna 
dokument 

1. 1 lipca Zgłoszenie wniosku o przyznanie dzikiej karty 
wraz z rekomendacją WZKosz i dowodem 

wpłaty opłaty za dziką kartę 

pkt. 1.6.2. załącznik 1a 

2. najpóźniej 3 

sierpnia 

Wniosek Komisji Licencyjnej do Zarządu 
PZKosz potwierdzający spełnienie wymogów o 
przyznanie dzikiej karty lub informacja o 
niespełnieniu warunków 

pkt. 1.11. - 

3. najpóźniej 
10 sierpnia 

Decyzja Zarządu PZKosz o przyznaniu dzikiej 
karty i miejsca w Lidze 

pkt. 1.11. - 

 

 
 
Wzory załączników 
- zał. nr 2 do RWS – upoważnienie do reprezentowania klubu, 
- zał. Nr 01 – wniosek o licencję okresową klubu, 
- zał. Nr 01a – wniosek o licencję okresową klubu na zasadzie „dzikiej karty”, 
- zał. Nr 02 – oświadczenie o braku zobowiązań (instytucje), 
- zał. Nr 03 – oświadczenie o braku zobowiązań (zawodnicy, trenerzy, agenci), 
- zał. Nr 04 – nazwa drużyny, dane kontaktowe, 
 
 
 


