Zm. Uchwałą nr 15/2021 z dnia 14.04.2021 r.

Uchwała nr 20/2019
(tekst jednolity)
Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie opłat na
rzecz Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, wnoszonych przez kluby uczestniczące w
rozgrywkach III i IV ligi, oraz niższych klas rozgrywkowych od sezonu 2020/2021.
Mając na uwadze uchwałę Nr IV/62 Zarządu PZPN z 24 kwietnia 2019 roku w sprawie
podmiotów uprawnionych do prowadzenia rozgrywek, uchwałę Nr V/75 Zarządu PZPN z 23
maja 2019 roku w sprawie zryczałtowanej opłaty klubów na rzecz Wojewódzkich Związków
Piłki Nożnej, oraz uchwałę Nr IV/79 Zarządu PZPN z 19 kwietnia 2018 roku w sprawie
zwolnienia klubów młodzieżowych z opłat, oraz uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN nr
15/2021 z dnia 14.04.2021 r. działając na podstawie § 32 Statutu Lubuskiego Związku Piłki
Nożnej, ogłasza się jednolity tekst uchwały z uwzględnieniem wcześniejszych poprawek:
§1
1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach III i IV ligi oraz kluby niższych klas
rozgrywkowych wnoszą od każdej drużyny zryczałtowana opłatę na rzecz Lubuskiego
ZPN w kwocie:
III Liga
IV liga
Klasa Okręgowa
A klasa
B klasa
Kluby młodzieżowe i dziecięce

2000 zł
1300 zł
1000 zł
650 zł
300 z ł
12 zł

2. Zryczałtowana opłata o której mowa w pkt. 1 zawiera:
 składkę członkowską
 opłatę startową z tyt. udziału w rozgrywkach w danym sezonie
 opłata z tytułu rejestracji nowych zawodników,
 opłatę za uprawnienia zawodników
3. Kluby dziecięce i młodzieżowe (uchwała Nr IV/79 Zarządu PZPN) zostają zwolnione
z opłat związanych z udziału w rozgrywkach.
§2
1. Kluby zryczałtowaną opłatę określona w §1 pkt. 1 niniejszej uchwały, wpłacają na rzecz
Lubuskiego ZPN w terminach:
a. w sezonie 2019/2020 – nie później niż do startu rozgrywek danej klasy
rozgrywkowej
b. w sezonie 2020/2021 i następnych – nie później niż 14 dni przed startem
rozgrywek w danej klasie rozgrywkowej.
§3

1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach III ligi, prowadzonej w danym sezonie przez inny niż
macierzysty Związek, zryczałtowana opłatę, pomniejszoną o składkę członkowską w
wysokości 12 zł , przekazują na rzecz Związku prowadzącego rozgrywki.
2. W sytuacji określonej w pkt 1, składkę członkowską kluby przekazują na konto
Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.
3. Kluby uczestniczące do tej pory w rozgrywkach prowadzonych przez Wydział Gier
Lubuskiego ZPN dokonują wpłat na rachunek bankowy nr 74 1090 1535 0000 0000 5301
9188.
4. Kluby województwa lubuskiego uczestniczące w rozgrywkach prowadzonych przez
Wydział Zamiejscowy Lubuskiego ZPN w Gorzowie Wlkp. zobowiązane są do uiszczania
wszelkich opłat związanych z udziałem w rozgrywkach na rachunek bankowy Lubuskiego
ZPN nr 16 1090 1535 0000 0001 4269 3919.
§4
Utrzymuje się dotychczasowe opłaty o których mowa w § 5-13 niniejszej uchwały
§5
Opłaty za przesunięcie terminów zawodów
W szczególnych i odpowiednio uzasadnionych przypadkach, Wydział Gier Lubuskiego
ZPN może dokonać przesunięcia terminu zawodów, w którym nie zachowano 14dniowego okresu powiadomienia, pod warunkiem złożenia propozycji w systemie
EXTRANET i akceptacji przez drużynę przeciwną oraz wniesieniu opłaty na konto
Lubuskiego ZPN, według poniższych stawek:
Klasa drużyny
III liga
IV liga
Klasa Okręgowa
Klasy „A”,
Klasy „B”,
Rozgrywki młodzieżowe

Opłaty na rzecz Lubuskiego
ZPN
200,00 zł
200,00 zł
150,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
§6

Opłaty za rejestrację zawodnika wolnego, który nie uczestniczył w żadnych oficjalnych
rozgrywkach piłkarskich w okresie ostatnich 12 –stu miesięcy i więcej w kraju i za granicą.
Klasa drużyny
II Liga
III Liga
IV Liga
Klasa Okręgowa
Klasa „A”
Klasa „B”
Ekstraliga, I i II Liga Kobiet
III Liga Kobiet oraz pozostałe drużyny młodzieżowe
kobiet

Opłaty wnoszone przed
rozpoczęciem i w
trakcie rozgrywek
250,00 zł
200,00 zł
150,00 zł
100,00 zł
80,00 zł
50,00 zł
bezpłatnie
bezpłatnie

Zespoły wszystkich kategorii młodzieżowych

bezpłatnie

§7
Opłaty z tytułu dokonywanych zmian przynależności klubowych zawodników:
1. Opłaty z tytułu zmiany barw klubowych przez zawodników amatorów, i
profesjonalistów dokonywane są na rzecz Lubuskiego ZPN przez kluby Ekstraklasy, I
ligi, II ligi , III ligi, IV ligi, a kluby pozostałych klas rozgrywkowych na rzecz
macierzystego Związku prowadzącego dane rozgrywki. Naruszenie powyższej zasady
powodować będzie podjęcie sankcji dyscyplinarnych.
2. Opłaty z tytułu przejścia zawodników wszystkich klas rozgrywkowych do i z klubów
zagranicznych oraz z tytułu wyrejestrowania zawodnika do innego związku
wpłacane są na rzecz Lubuskiego ZPN w Zielonej Górze.
3. Klub odstępujący zawodnika na podstawie umowy transferowej jest zobowiązany
do wpłaty na rzecz Lubuskiego ZPN 3% od kwoty netto ustalonego między klubami
ekwiwalentu za transfer krajowy ,przy czym wpłata nie może być niższa niż kwota
ujęta w tabeli (pkt.7) lub w wysokości 2% od kwoty netto ustalonego miedzy klubami
ekwiwalentu za transfer zagraniczny, przy czym wpłata ta nie może być niższa niż
równowartość 100 dolarów USA.
4. Klub odstępujący zawodnika wolnego do klubu polskiego jest zobowiązany do
wpłaty
na rzecz macierzystego Związku Piłki Nożnej 3% od kwoty netto
ustalonego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika.
5. Klub odstępujący zawodnika wolnego do klubu zagranicznego jest zobowiązany
do wpłaty na rzecz macierzystego Związku Piłki Nożnej 2% od kwoty netto ustalonego
ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika.
6. Klub pozyskujący zawodnika na podstawie umowy transferowej zobowiązany jest
dokonać wpłaty na rzecz macierzystego Związku Piłki Nożnej w wysokości 2% od
kwoty netto ustalonego między klubami ekwiwalentu ,przy czym wpłata nie może być
niższa niż kwota ujęta w tabeli (pkt 7).
7. W przypadku nieodpłatnego transferu stałego lub czasowego ma zastosowanie
poniższa tabela.
Transfer definitywny

Transfer czasowy

Klasa drużyny

A

Klub
odstępujący

Klub
pozyskujący

2000,00 zł
2000,00 zł
1500,00 zł
1500,00 zł
1000,00 zł
1000,00 zł
700,00 zł
700,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
150,00 zł
150,00 zł
Transfer stały

Ekstraklasa
I Liga
II Liga
III Liga
I Liga kobiet
II Liga kobiet
B

Klub
odstępujący

Klub
pozyskujący

1000,00 zł
1000,00 zł
750,00 zł
750,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
350,00 zł
350,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
75,00 zł
75,00 zł
Transfer czasowy

Klasa drużyny

IV Liga
Klasa Okręgowa
Klasa „A”

Klub
odstępujący
*
500,00 zł
300,00 zł
150,00 zł

Klub
pozyskujący
500,00 zł
300,00 zł
150,00 zł

Klub
odstępujący*

Klub
pozyskujący

250,00 zł
150,00 zł
75,00 zł

250,00 zł
150,00 zł
75,00 zł

Klasa „B”
Juniorzy Starsi i Młodsi
FUTSAL I i II liga
Pozostałe drużyny młodzieżowe
III Liga Kobiet

100,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

100,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

50,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

50,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

W przypadku transferu czasowego zawodnika pobiera się opłatę w wysokości 50 % wartości
transferu stałego. W przypadku kiedy zawodnik pozostaje w dotychczasowym klubie pobiera
się pozostałe 50%.
* - W przypadku transferu zawodników na terenie Lubuskiego ZPN, kluby III, IV ligi
oraz klas niższych, a także młodzieżowych nie ponoszą opłat jako klub zwalniający.
8. W przypadku ponownego uprawnienia zawodnika w tym samym oknie
transferowym do wyższej klasy, niż klasa, do której ten sam klub w tym samym
oknie transferowym już dokonał uprawnienia tego zawodnika ,jest on zobowiązany do
uiszczenia opłaty z tego tytułu w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wysokością
już uiszczonej opłaty, a opłaty należnej z tytułu uprawnienia zawodnika do klasy, do
której zostaje on uprawniony. Różnica jest płatna na rzecz właściwego związku piłki
nożnej.
9. W razie uprawnienia zawodnika wolnego, który nie jest związany z klubem
kontraktem (umową) ani nie ma obowiązującej deklaracji gry amatora lub na
podstawie decyzji Wydziału Gier ZPN, PZPN, klub pozyskujący jest zobowiązany do
wpłaty na rzecz macierzystego ZPN – 2% kwoty netto ustalonego ekwiwalentu za
wyszkolenie, przy czym kwota nie może być mniejsza niż:
Klasa drużyny

Kwota ryczałtu :

EKSTRAKLASA
I LIGA
II LIGA
III LIGA
IV LIGA
KL.O
KL.A
KL.B , C,
LIGA JUNIORÓW STARSZYCH i MŁODSZYCH
EKSTRAKLASA i I LIGA KOBIET
II LIGA KOBIET
III LIGA KOBIET
POZOSTAŁE ROZGRYWKI MŁODZIEŻOWE
FUTSAL I i II LIGA

4000,00 zł
3000,00 zł
2000,00 zł
600,00 zł
500,00 zł
300,00 zł
150,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
400,00 zł
300,00 zł
bezpłatnie
bezpłatnie
50,00 zł

§8
Opłaty klubu pozyskującego z tytułu wyrejestrowania zawodnika do innego Związku
Piłki Nożnej oraz uzyskania danych o niekaralności:






za zawodnika występującego w Ekstraklasie
za zawodnika występującego w I i II lidze
za zawodnika występującego w kluby III ligi
za zawodnika występującego w IV lidze i klasie niższej
za kobiety

750,00 zł
500,00 zł
300,00 zł
150,00 zł
bezpłatnie

§9
Opłaty za przyznanie licencji klubowej:
Klasa drużyny
III Liga
IV Liga
Klasa Okręgowa
Klasa „A”
Klasa „B”
Kluby młodzieżowe i
kobiece

Wydanie licencji
500,00 zł
300,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
50,00 zł

Ilość sezonów
Jeden sezon
Dwa sezony

§10
Opłaty z tytułu odwołań od Związkowej Komisji Licencyjnej do Związkowej Komisji
Odwoławczej ds. Licencji Klubowych wynosi:
100 zł
50 zł

Kluby III ligi
Kluby IV ligi i pozostałych
§ 11
Opłaty za weryfikację boisk

Klasa drużyny
opłata
III liga
300 zł
IV liga oraz Klasa Okręgowa,
90 zł
Klasa „A”
75 zł
Klasa „B” oraz Wojewódzka liga juniorów Starszych i Młodszych
55 zł
Klub Piłkarski Kobiet
75 zł
opłata pobierana jest od jednego boiska najwyższej klasy rozgrywkowej niezależnie od ilości
boisk weryfikowanych w danym klubie. Opłatę pobiera Komisja weryfikująca boiska,
bezpośrednio po weryfikacji.
§12
Kaucje uiszczane przy wnoszeniu protestów i odwołań:

Klasa drużyny

Kluby III Ligi
IV liga, Wojewódzka liga Juniorów
Starszych i Młodszych
Kluby Klasy Okręgowej
Kluby Klasy „A”

500 zł

Do drugiej
instancji
Komisja
Odwoławcza
przy Lubuskim
ZPN
-

100 zł

300 zł

100 zł
100 zł

250 zł
200 zł

Do pierwszej
instancji
Wydział Gier,
Wydział
Dyscypliny

Do Najwyższej
Komisji
Odwoławczej
PZPN
1000 zł
300 zł

Kluby Klasy „B”
Osoby fizyczne
Kluby młodzieżowe
Puchar Polski

100 zł
100 zł
100 zł
100 zł

150 zł
150 zł
100 zł
200 zł

700 zł
300 zł

1. Protesty dotyczące organizacji i przebiegu zawodów muszą być dostarczone w ciągu
48 godzin po zawodach lub wpisane do protokołu sędziowskiego. W przypadku
oddalenia protestu kaucja nie podlega zwrotowi.
2. Odwołania powinny być wnoszone w ciągu 3 dni od daty dostarczenia decyzji lub
uzyskania informacji od Wydziału Gier LZPN w Zielonej Górze i Zespołu Wydziału
Gier LZPN w Gorzowie Wlkp. bądź podokręgów i 7 dni od daty otrzymania decyzji
Wydziału Dyscypliny LZPN, bądź zespołu Wydziału Dyscypliny LZPN w Gorzowie
Wlkp.
3. Wpłata kaucji następuje wraz z wniesieniem odwołania.
§ 13
 Kaucja odwoławcza w przypadku uwzględnienia środka odwoławczego podlega
zwrotowi.
 Kluby opłatę o którym stanowi uchwała ( z wyjątkiem sytuacji określonej w § 3 pkt
uchwały wpłacają na rachunek bankowy Lubuskiego ZPN.




§14
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 roku
Tracą moc uchwały Zarządu LZPN 41/2017 i 56/2017

Prezes LZPN
Robert Skowron

