
Uchwała Nr 63/22/Z 
Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej  

z dnia 27.09.2022r. 
 
w sprawie zatwierdzenia tabeli opłat związanych z uczestnictwem klubów 
w rozgrywkach Futsalu obowiązujących w Śląskim Związku Piłki Nożnej 
od 27.09.2022 r. 

 
 

Na podstawie § 30 pkt 4 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej, Zarząd Śląskiego Związku 
Piłki Nożnej postanawia: 
 
 
1. Zatwierdzić Tabelę opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach Futsalu 

obowiązujących w Śląskim Związku Piłki Nożnej od 27.09.2022r. w brzmieniu 
stanowiącym załączniki do uchwały. 

 
2. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Śl. ZPN oraz Głównej Księgowej Śl. ZPN. 

 
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 

        Prezes 
Śląskiego Związku Piłki Nożnej 

 
 
   Henryk Kula   

 
 
 
                                                     

  



TABELA OPŁAT 
związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach Futsalu 

obowiązująca w Śląskim Związku Piłki Nożnej 
od 27.09.2022r 

 
 

I. OPŁATY ZA UDZIAŁ W ROZGRYWKACH 
Kluby uczestniczące w rozgrywkach wpłacają przed rozpoczęciem rozgrywek opłatę za 
uczestnictwo za każdy sezon rozgrywkowy  w wysokości: 
 

1. III liga Futsalu Mężczyzn 1.000,-  

2. II Liga Futsalu Kobiet   500,-  

3 Młodzieżowa Liga Futsalu U-17, U-15    500,-  

 
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. 

 
4. TRANSFER DEFINITYWNY 

 
a) Klub pozyskujący zawodnika na podstawie umowy transferu definitywnego – 

odpłatnego lub nieodpłatnego zobowiązany jest do wpłaty na rzecz Śl. ZPN 2% od 
kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie może być 
niższa niż:  
 
• dla zespołów Ekstraklasy PLF 200,- 
• dla zespołów I ligi PLF 100,- 
• dla zespołów II ligi PLF   50,- 

 
 

b) Klub odstępujący zawodnika na podstawie umowy transferu definitywnego – 
odpłatnego lub nieodpłatnego zobowiązany jest do wpłaty na rzecz Śl. ZPN 3% od 
kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie może być 
niższa niż:  
 
• dla zespołów Ekstraklasy PLF 100,- 
• dla zespołów I ligi PLF   50,- 
• dla zespołów II ligi PLF   20,- 

 

 



 
5. TRANSFER CZASOWY 

 
a) Klub pozyskujący zawodnika na podstawie umowy transferu czasowego – 

odpłatnego lub nieodpłatnego zobowiązany jest do wpłaty na rzecz Śl. ZPN 2% od 
kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie może być 
niższa niż:  
 
• dla zespołów Ekstraklasy PLF 100,- 
• dla zespołów I ligi PLF   50,- 
• dla zespołów II ligi PLF   20,- 

 
 

b) Klub odstępujący zawodnika na podstawie umowy transferu czasowego – 
odpłatnego lub nieodpłatnego zobowiązany jest do wpłaty na rzecz Śl. ZPN 3% od 
kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie może być 
niższa niż:  
 
• dla zespołów Ekstraklasy PLF 50,- 

 

 
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 PLF 200,- 
• dla zespołów I ligi PLF 100,- 
• dla zespołów II ligi PLF   50,- 

 

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

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

III. ŻÓŁTE KARTKI 
 
Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma upomnienie (żółtą kartkę) 
zostanie automatycznie ukarany: 

 
  II i III liga PLF 

a) 
 
po trzecim napomnieniu –  
kara pieniężna w wysokości  

 
20,- 

b) 
 
po szóstym napomnieniu –  
kara pieniężna w wysokości 

 
40,- 

c) 
 
po dziewiątym napomnieniu –  
kara pieniężna w wysokości 

 
100,- 

 



IV. OPŁATY REGULAMINOWE 
 

1. Wystąpienie z wnioskiem o zmianę terminu zawodów bez  
14-dniowego wyprzedzenia do 500,- 

   

2. Brak na zawodach służby medycznej i środków doraźnej 
pomocy  

 • II i III liga PLF do 300,- 
   

3. 
Wystawienie do zawodów zawodnika nieuprawnionego do gry 
(dyskwalifikacja, gra pod obcym nazwiskiem, sfałszowana 
data urodzenia) 

 

 • II i III liga PLF  do 500,- 
   

4. Nieusprawiedliwione niestawienie się drużyny na zawody:  
 • II i III liga PLF 1.000,- 
   

5. Samowolne zejście drużyny z boiska w czasie zawodów:  
 • II i III liga PLF 1.000,- 
   

6. Wycofanie drużyny z rozgrywek w trakcie sezonu:  
 • II i III liga PLF                     1.000,- 
   

7. Kaucja za protest:  
 • II i III liga PLF 500,- 
   

8. Kaucja za odwołanie się od decyzji I instancji:  
 • II i III liga PLF 300,- 
   

9. Naruszenie przez klub obowiązku prowadzenia zespołu przez 
trenera lub instruktora nie posiadającego ważnej licencji:  

 a) w przypadku klubu II i III ligi PLF  
 • pierwszy mecz 300,- 
 • drugi mecz 600,- 

 
 


