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Załącznik do Uchwały Nr 5/18/P 

Zarządu Śl. ZPN w Katowicach 

z dnia 15.06.2018r. 

 

 

TABELA OPŁAT 

związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej 

obowiązująca w Śląskim Związku Piłki Nożnej 

od 01.07.2018r. 

 

 

 

I. SKŁADKA CZŁONKOWSKA 

Kluby – członkowie Śląskiego Związku Piłki Nożnej obowiązane są dokonać wpłaty 

składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy w wysokości i terminie określonym 

przez Zarząd Śl. ZPN. 

 

 

II. 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 1.800,- 

6. Klasa Okręgowa 1.500,- 

7. Klasa A 1.000,- 

8. Klasa B 800,- 

9. Klasa C 600,- 

 

 

III. OPŁATY Z TYTUŁU UPRAWNIENIA ZAWODNIKA DO GRY 

Ustala się opłaty z tytułu uprawnienia zawodnika do gry w sezonie rozgrywkowym                     

w wysokości: 

 

1. zawodników Ekstraklasy, I i II ligi 30,-    

2. zawodników III ligi 25,-    

3. zawodników IV ligi 20,-    

4. zawodników Klasy Okręgowej 15,-    

5. zawodników Klasy A, B, C 15,-    

 

Opłaty za uprawnienia zawodników kluby wnoszą do Śląskiego Związku Piłki Nożnej, 

właściwego OZPN lub Podokręgu stosownie z zakresem prowadzonych rozgrywek. 
 

 



 2 

 

 

IV. 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 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 Kl. A, B i juniorów 300,- 
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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,- 
 

b) Klub odstępujący zawodnika 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 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 Kl. 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. 
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V. ŻÓŁTE KARTKI 
 

1. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma upomnienie (żółtą kartkę) 

zostanie automatycznie ukarany: 
 

  III liga IV liga Kl. Okręg. 

a) po trzecim napomnieniu –  

kara pieniężna w wysokości  

 

 

100,- 

 

90,- 

 

60,- 

b) po szóstym napomnieniu –  

kara pieniężna w wysokości 

 

200,- 

 

120,- 

 

90,- 

c) po dziewiątym napomnieniu –  

kara pieniężna w wysokości 

 

300,- 

 

210,- 

 

150,- 

d) 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 kolejnej opłaty za żółte kartki, 

lecz po dwunastym i każdym co 

czwartym napomnieniu w wysokości 

 

 

 

 

 

 

 

300,- 

 

 

 

 

 

 

 

210,- 

 

 

 

 

 

 

 

150,- 

 
 

 

2. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma upomnienie (żółtą kartkę) 

zostanie automatycznie ukarany: 
 

  Klasa A Klasa B Klasa C 

a) po trzecim napomnieniu – kara  

pieniężna w wysokości  

 

50,- 

 

40,- 

 

30,- 

b) po szóstym napomnieniu –  

kara pieniężna w wysokości 

 

80,- 

 

60,- 

 

50,- 

c) po dziewiątym napomnieniu –  

kara pieniężna w wysokości 

 

120,- 

 

90,- 

 

80,- 

d) 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 kolejnej opłaty za żółte kartki, 

lecz po dwunastym i każdym co 

czwartym napomnieniu w wysokości 

 

 

 

 

 

 

 

120,- 

 

 

 

 

 

 

 

90,- 

 

 

 

 

 

 

 

80,- 

  
Powyższe kary obowiązują do stosowania przez wszystkie Podokręgi Śląskiego Związku 

Piłki Nożnej 
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3. Po otrzymaniu przez zawodnika 3, 6, 9 kartki klub dokonuje wpłaty w ustalonej 

wysokości bezpośrednio na konto  organu prowadzącego rozgrywki.  

Dowód wpłaty kary pieniężnej klub przechowuje we własnej dokumentacji okazując go 

do wglądu na żądanie organu prowadzącego rozgrywki. Na dowodzie wpłaty należy 

wpisać nazwisko ukaranego zawodnika i rodzaj przewinienia. Nieprzestrzeganie 

powyższego traktowane będzie przez organ prowadzący rozgrywki jako udział  w grze 

zawodnika nieuprawnionego 

 

 

VI. 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 
 

  III liga 300,- 

  IV liga 200,- 

  Klasa Okręgowa 150,- 

  pozostałe klasy 100,- 
   

3. 
Wystawienie do zawodów zawodnika pod obcym 

nazwiskiem, sfałszowana data urodzenia 
 

 a) drużyn seniorów 1.000 – 2.000,- 

 

      b) drużyn juniorów i pozostałe drużyny młodzieżowe 

Wystawienie do gry zawodnika nieuprawionego 

a) na podstawie przepisów o rozgrywkach 

b) uprawnionego do innej drużyny w tym samy klubie 

500 – 1.000,- 

 

100-1000,- 

                                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 – 1.000,- 

 e) Klasa B   300 – 800,- 

 f) Klasa C   200 – 500,- 

 g) Juniorzy, trampkarze, młodzicy   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, trampkarze, młodzicy 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,- 
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 e) Klasa B  500 – 800,- 

 f) Klasa C  300 – 800,- 

 g) Juniorzy, trampkarze, młodzicy i orliki.  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, trampkarze, młodzicy 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, trampkarze, młodzicy 200,- 

 h) dla osób fizycznych 200,- 
   

10. 
Niedopełnienie obowiązku właściwego przygotowania 

boiska, z winy którego zawody się nie dobyły: 
 

 a) III liga  do  1.000,- 

 b) IV liga do  500,- 

 c) Klasa Okręgowa do  200,- 

 d) pozostałe klasy rozgrywkowe do  100,- 
   

11. 

Naruszenie przez klub obowiązku prowadzenia zespołu 

przez trenera lub instruktora nie posiadającego ważnej 

licencji: 
 

 a) w przypadku klubu III liga  

  pierwszy mecz do  1.500,- 

  drugi mecz do  3.000,- 

 b) w przypadku klubu IV liga  

  pierwszy mecz do  1.000,- 

  drugi mecz do  2.000,- 

 c) w przypadku klubu Klasy Okręgowej  

  pierwszy mecz do  500,- 

  drugi mecz do  1.000,- 

 d) w przypadku klubu Klasy A  

  pierwszy mecz do  250,- 

  drugi mecz do  500,- 

 e) w przypadku klubów pozostałych klas rozgrywkowych  

  pierwszy mecz do  125,- 

  drugi mecz do  250,- 

 

 

 

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

granicę opłat i mogą być zmienione w dół przez Zarządy OZPN                        

i Podokręgów. 


