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Załącznik do Uchwały nr 45/19/Z 

Zarządu Śl. ZPN z dnia 18.06.2019r. 

 

 

 

TABELA OPŁAT 

związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej 

obowiązująca w Śląskim Związku Piłki Nożnej 

od 01.07.2019r. 

 

 

I. OPŁATY ZA UDZIAŁ W ROZGRYWKACH 

Kluby uczestniczące w rozgrywkach wpłacają przed rozpoczęciem rozgrywek opłatę za 

uczestnictwo za każdy sezon rozgrywkowy w wysokości: 

 

1. Ekstraklasa 4.000,- 

2. I liga 3.500,- 

3. II liga 3.000,- 

4. III liga 2.000,- 

5. IV liga 1.300,- 

6. Klasa Okręgowa 1.000,- 

7. Klasa A    650,- 

8. Klasa B    300,- 

9. Klasa C    300,- 

10. Kluby uczestniczące jedynie w rozgrywkach 

dziecięcych i młodzieżowych od 01.01.2020r.  
     12,- 

 

Opłata w pozycjach od 4 do 10 zawiera: 

a) składkę członkowską, 

b) opłatę z tytułu udziału klubu w rozgrywkach, 

c) opłatę z tytułu rejestracji nowych zawodników (nie będących w systemie Extranet) 

i uprawniania dowolnej liczby zawodników do udziału w rozgrywkach. 

 

II. OPŁATY TRANSFEROWE 

1. Klub odstępujący zawodnika wolnego do klubu zagranicznego zobowiązany jest do 

wpłaty na rzecz Śląskiego Związku Piłki Nożnej: 2% od kwoty netto ustalonego między 

klubami ekwiwalentu za transfer zagraniczny. 

 

2. Klub odstępujący zawodnika do klubu zagranicznego na podstawie umowy transferu 

definitywnego lub czasowego zobowiązany jest do wpłaty na rzecz Śląskiego Związku 

Piłki Nożnej 2% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata 

nie może być mniejsza niż równowartość 100 dolarów USA.  

 

 

3. Klub odstępujący zawodnika do klubu zagranicznego zobowiązany jest do wpłaty na 

rzecz Polskiego Związku Piłki Nożnej 1,5% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu 

transferowego lub ekwiwalentu za wyszkolenie. 
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4. TRANSFER DEFINITYWNY 

 

a) Klub pozyskujący zawodnika na podstawie umowy transferu definitywnego 

odpłatnego lub nieodpłatnego zobowiązany jest do wpłaty na rzecz Śląskiego ZPN 2% 

od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie może być 

niższa niż: 

 

 dla zespołów Ekstraklasy 2.000,- 

 dla zespołów I ligi 1.500,- 

 dla zespołów II ligi 1.000,- 

 dla zespołów III ligi 750,- 

 dla zespołów IV ligi 650,- 

 dla zespołów Klasy Okręgowej 300,- 
 

 

b) Klub odstępujący zawodnika na podstawie umowy transferu definitywnego 

odpłatnego lub nieodpłatnego zobowiązany jest do wpłaty na rzecz Śląskiego ZPN 3% 

od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie może być 

niższa niż:   

 

 dla zespołów Ekstraklasy 2.000,- 

 dla zespołów I ligi 1.500,- 

 dla zespołów II ligi 1.000,- 

 dla zespołów III ligi 750,- 

 dla zespołów IV ligi 650,- 

 dla zespołów Klasy Okręgowej 300,- 
 

 

c) Klub odstępujący zawodnika do klubu znajdującego się na terenie działania 

innego Wojewódzkiego ZPN - na podstawie umowy transferu definitywnego -  

odpłatnego lub nieodpłatnego, zobowiązany jest do wpłaty na rzecz Śląskiego ZPN 3% 

od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie może być 

niższa niż: 

  

 dla zespołów Klasy A, B i juniorów                    300,- 

 

5. TRANSFER CZASOWY 

 

a) Klub pozyskujący zawodnika na podstawie umowy transferu czasowego odpłatnego 

lub nieodpłatnego zobowiązany jest do wpłaty na rzecz Śląskiego ZPN 2% od kwoty 

netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie może być niższa 

niż:   

 

 dla zespołów Ekstraklasy 1.000,- 

 dla zespołów I ligi 750,- 

 dla zespołów II ligi 750,- 

 dla zespołów III ligi 560,- 

 dla zespołów IV ligi 480,- 

 dla zespołów Klasy Okręgowej 220,- 
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b) Klub odstępujący zawodnika na podstawie umowy transferu czasowego lub 

nieodpłatnego zobowiązany jest do wpłaty na rzecz Śląskiego ZPN 3% od kwoty netto 

ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie może być niższa niż:   

 dla zespołów Ekstraklasy 1.000,- 

 dla zespołów I ligi 750,- 

 dla zespołów II ligi 750,- 

 dla zespołów III ligi 560,- 

 dla zespołów IV ligi 480,- 

 dla zespołów Klasy Okręgowej 220,- 
 

 

c) Klub odstępujący zawodnika do klubu znajdującego się na terenie działania 

innego Wojewódzkiego ZPN - na podstawie umowy transferu czasowego -  

odpłatnego lub nieodpłatnego, zobowiązany jest do wpłaty na rzecz Śląskiego ZPN 3% 

od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie może 

być niższa niż:  

  

 dla zespołów Klasy A, B i juniorów            200,- 

 

6. „WOLNY TRANSFER” 

 

a) Klub pozyskujący zawodnika wolnego zobowiązany jest do wpłaty na rzecz 

Śląskiego ZPN 2% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym 

wpłata nie może być niższa niż: 

 dla zespołów Ekstraklasy 4.000,- 

 dla zespołów I ligi 3.000,- 

 dla zespołów II ligi 2.000,- 

 dla zespołów III ligi 1.500,- 

 dla zespołów IV ligi 800,- 

 dla zespołów Klasy Okręgowej 600,- 

 

b) Klub odstępujący zawodnika wolnego zobowiązany jest do wpłaty na rzecz 

Śląskiego ZPN 3% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu za wyszkolenie. 

 

III. OPŁATY REGULAMINOWE 

 

1. 
Wystąpienie z wnioskiem o zmianę terminu zawodów 

bez  14-dniowego wyprzedzenia 
90.- 

2. Brak na zawodach służby medycznej i środków doraźnej 

pomocy: 

a) III liga 

b) IV liga 

c) Klasa Okręgowa 

d) pozostałe klasy 

 

 

300,- 

200,- 

150,- 

100,- 

 

 

 

 

3. Wystawienie do zawodów zawodnika pod obcym 

nazwiskiem, sfałszowana data urodzenia: 

a) drużyn seniorów 

b) drużyn juniorów i pozostałe drużyny młodzieżowe 

 

 

 

     1.000 – 2.000,- 

500 – 1.000,- 
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Wystawienie do gry zawodnika nieuprawionego: 

a) na podstawie przepisów o rozgrywkach  

b) uprawnionego do innej drużyny w tym samy klubie 

          100 – 1.000,- 

               20 – 100,- 

4. 
Brak na zawodach służby porządkowej w ilości określonej 

regulaminem dyscyplinarnym 
100 – 250,- 

5. Nieusprawiedliwione niestawienie się drużyny na zawody:  

 a) III liga 1.500 – 2.000,- 

 b) IV liga 1.000 – 1.800,- 

 c) Klasa Okręgowa 800 – 1.500,- 

 d) Klasa A 500 –1000,- 

 e) Klasa B 300 – 800,- 

 f) Klasa C 200 – 500,- 

 g) Juniorzy i pozostałe drużyny młodzieżowe 200 – 500,- 

6. Samowolne zejście drużyny z boiska w czasie zawodów:  

 a) III liga 1.500 – 3.000,- 

 b) IV liga 1.200 – 2.300,- 

 c) Klasa Okręgowa 900 – 1.800,- 

 d) Klasa A 700 – 1.400,- 

 e) Klasa B 600 – 1.200,- 

 f) Klasa C 500 – 1.000,- 

 g) Juniorzy i pozostałe drużyny młodzieżowe 400 – 1.000,- 

7. Wycofanie drużyny z rozgrywek w trakcie sezonu:  

 a) III liga 2.000 – 3.000,- 

 b) IV liga 1.500 – 2.500,- 

 c) Klasa Okręgowa 1.000 – 1.800,- 

 d) Klasa A 700 – 1.000,- 

 e) Klasa B         500 – 800,- 

 f) Klasa C            300 - 800,- 

 g) Juniorzy i pozostałe drużyny młodzieżowe 300 - 900,- 

8. Kaucja za protest:  

 a) III liga 500,- 

 b) IV liga 350,- 

 c) Klasa Okręgowa 280,- 

 d) Klasa A 250,- 

 e) Klasa B 200,- 

 f) Klasa C 150,- 

 g) Juniorzy i pozostałe drużyny młodzieżowe. 150,- 

9. Kaucja za odwołanie się od decyzji I instancji:  

 a) III liga 550,- 

 b) IV liga 500,- 

 c) Klasa Okręgowa 450,- 

 d) Klasa A 350,- 

 e) Klasa B 300,- 

 f) Klasa C 250,- 

 g) Juniorzy i pozostałe drużyny młodzieżowe  200,- 

 h) dla osób fizycznych 200,- 

10. 
Niedopełnienie obowiązku właściwego przygotowania boiska, 

z winy którego zawody się nie odbyły: 
 

 a) III liga 1.000,- 

 b) IV liga 500,- 

 c) Klasa Okręgowa 200,- 

 d) pozostałe klasy rozgrywkowe 100,- 
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11. 
Naruszenie przez klub obowiązku prowadzenia zespołu przez 

trenera lub instruktora nie posiadającego ważnej licencji: 
 

 a) w przypadku klubu III ligi  

  pierwszy mecz 1.500,- 

  drugi mecz 3.000,- 

 b) w przypadku klubu IV ligi  

  pierwszy mecz 1.000,- 

  drugi mecz 2.000,- 

 c) w przypadku klubu Klasy Okręgowej  

  pierwszy mecz 500,- 

  drugi mecz 1.000,- 

 d) w przypadku klubu Klasy A  

  pierwszy mecz 250,- 

  drugi mecz 500,- 

 e) w przypadku klubów pozostałych klas rozgrywkowych  

  pierwszy mecz 125,- 

  drugi mecz 250,- 

12. Za otrzymane żółte kartki: kartka 

kartka do wykupienia po 

sezonie * 

3 6 9 12 16 20 

  III liga 100 200 300 300 300 300 

  IV liga 90 120 210 210 210 210 

  Klasa Okręgowa  60 90 150 150 150 150 

  Klasa A 50 80 120 120 120 120 

  Klasa B 40 60 90 90 90 90 

  Klasa C 30 50 80 80 80 80 

  

* Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi 

ostrzeżeniami (ż.k.) nie nastąpiło w sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono 

przewinienie, to zawodnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 

podanej w tabeli. 
 

U w a g a : stawki opłat określonych dla Podokręgów stanowią górną granicę opłat 

i mogą być zmienione w dół przez Prezydia Podokręgów. 

 


