
Proces licencyjny – szansa na uzyskanie  przez zawodników korzystnych 

warunków spłaty przeterminowanych zobowiązań  
 

 

. 

 

Jak co roku wczesną wiosną rozpoczyna się gorączkowy proces licencyjny, w którym kluby 

piłkarskie muszą uwiarygodnić swoją możliwość udziału w rozgrywkach. Poza szeregiem wymogów 

technicznych i organizacyjnych, kluby zobowiązane są do wykazania, iż spełniają także stawiane im 

wymagania formalne, w tym odpowiedni potencjał finansowy oraz brak przeterminowanych 

zobowiązań wobec zawodników. 

 

Podręczniki licencyjne dla klubów Ekstraklasy, I Ligi i II Ligi, regulujące szczegółowe zasady 

przyznawania licencji, nakładają na kluby bezpośredni obowiązek wykazania, iż nie posiadają one 

przeterminowanych zobowiązań wobec zawodników. W rezultacie kluby zmuszone są obecnie do 

uregulowania kwestii zaległości finansowych wobec piłkarzy, bądź to poprzez zapłatę kwot, które 

stały się wymagalne do dnia 31 grudnia ubiegłego roku, bądź też poprzez zawarcie z zawodnikami 

odpowiednich porozumień prolongujących termin zapłaty należnego im, a przeterminowanego 

obecnie wynagrodzenia. Podobne wymogi stawiane są klubom niższych klas rozgrywkowych, od 

których przepisy licencyjne wymagają zapewnienia, że kluby na bieżąco realizują swoje zobowiązania 

w szczególnosci wobec zawodników. 

 

Rozpoczynające się obecnie procesy licencyjne stwarzają doskonałą okazję ku temu, aby 

zawodnicy mogli wynegocjować korzystne dla siebie warunki spłaty zaległości finansowych.  

W żywotnym interesie klubów leży bowiem obecnie jak najszybsze uregulowanie kwestii zaległych 

zobowiązań finansowych wobec zawodników, stąd gotowe są one - za cenę spełnienia warunków 

licencyjnych – na daleko idące ustępstwa w kwestii rozliczenia z zaległości finansowych wobec 

piłkarzy.  

 

Aby w jak najlepszy sposób wykorzystać proces licencyjny, należy wezwać klub do zapłaty 

wymagalnych zobowiązań wyznaczając mu krótki 7-dniowy termin na zapłatę, z jednoczesną 

informacją, iż w wypadku jego bezskutecznego upływu zawiadomicie o swoich roszczeniach 

właściwą Komisję Licencyjną. Jeśli skierowane do klubu wezwanie do zapłaty nie odniesie 

rezultatu, wówczas konieczne będzie pisemne zgłoszenie roszczeń wobec klubu organowi 

przyznającemu klubowi licencję na grę w kolejnym sezonie. Organami tymi są: 1) dla klubów 

Ekstraklasy, I i II Ligi -  Komisja Licencyjna PZPN, 2) dla klubów niższych klas – Komisja 

Licencyjna właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, który prowadzi rozgrywki  

 udziałem tego klubu. 

 

Należy też pamiętać o tym, iż zasadniczy proces licencyjny w zależności od klasy 

rozgrywkowej trwa od marca do maja/czerwca, stąd też, aby roszczenia zgłaszane organom 

licencyjnym, mogły doprowadzić do ich skutecznego zaspokojenia należy ich dokonać  

w odpowiednim czasie, to jest przed terminem wydania decyzji o przyznaniu licencji. Poniżej w tabeli 

przedstawiono zasadnicze terminy procesu licencyjnego: 

 

 

 



 

 

Terminy: EKSTRAKLASA I Liga II Liga III Liga IV Liga i Klasa 

Okręgowa/ 

niższe Ligi 

złożenia przez Klub 

wniosku o przyznanie 

licencji  

31 marca  15 kwietnia  20 kwietnia  30 kwietnia  15/31 maja 

uzupełnienia wniosku 

przez klub 

30 kwietnia 20 maja  20 maja    

maksymalny wydania 

decyzji  o przyznaniu 

licencji 

15 maja  30 maja  4 czerwca 31 maja  31 maja/  

20 czerwca 

 

 

 

Wykorzystajcie zatem szansę jaką stwarzają obecnie, rygorystyczne pod względem finansów, 

procedury licencyjne. Odważnie negocjujcie warunki zapłaty należnych wam kwot. Jeśli kluby nie 

uregulują z wami tych kwestii na dogodnych dla was warunkach, nie będą w stanie spełniać 

wymogów licencyjnych, od których zależy ich udział w rozgrywkach w kolejnym sezonie. W takim 

wypadku poinformujcie o powyższym właściwe organy licencyjne. Brak zapłaty przeterminowanych 

zobowiązań lub co najmniej ustalenia dogodnego dla was terminu spłaty, będzie skutkować odmową 

przyznania klubowi licencji na udział w rozgrywkach w kolejnym sezonie. 

 

Pamiętajcie przy tym jednak o terminach na zgłoszenie roszczeń, aby informacje  

o waszych żądaniach dotarły do właściwych organów licencyjnych przed upływem terminu na 

wydanie decyzji o przyznaniu licencji. 

 

 

 

 

      

  

 


