
Biuletyn Nr 2/2015. Opłaty i kary finansowe Na rzecz Lubuskiego i Okręgowego ZPN Obowiązujące od 1 lipca 2015 roku  
Uchwała nr 6/2015 Zarządu LZPN z dnia 26.01.2015 r. W sprawie opłat na rzecz Lubuskiego i Okręgowego Związku Piłki 

Nożnej. 
Art 1. 
Na podst. § 32 lit. f. Statutu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej i powołując się na uchwały Zarządu PZPN 
utrzymuje się obowiązujące na terenie działalności Lubuskiego Związku Piłki Nożnej opłaty: 
1. Opłaty członkowskie statutowe. 
2. Opłaty wpisowe do rozgrywek. 
3. Opłaty za rejestrację zawodników nowo zgłoszonych. 
4. Opłaty za uprawnienia zawodników do gry. 
5. Opłaty za wyrejestrowanie zawodnika na teren innego związku piłki nożnej. 
6. Opłaty za uprawnienia zawodnika wolnego, który nie był związany z klubem żadnym kontraktem 
(umową). 
7. Opłaty za zmianę terminu zawodów. 
8. Opłaty i ryczałty transferowe. 
9. Opłaty za udzielenie licencji dla klubów. 
10. Opłaty za weryfikację boisk. 
11. Kaucje pieniężne od protestu i odwołania. 

§ 1  Składka członkowska klubu na rzecz Lubuskiego ZPN, OZPN i PZPN wynosi: 
1. Składki członkowskie wszystkie kluby Lubuskiego ZPN i Okręgowego ZPN przekazują do 30 czerwca 
każdego roku na konto Lubuskiego ZPN. Bank Zachodni WBK S.A. I/O Zielona Góra Nr konta: 74 1090 1535 0000 0000 5301 
9188 
2. W opłacie powyższej mieści się składka członkowska PZPN, którą Lubuski ZPN corocznie przekazuje 
na konto PZPN. 
3. Lubuski ZPN połowę składek członkowskich od klubów północnej części województwa pomniejszoną 
o składki na rzecz PZPN przekazuje przed upływem roku kalendarzowego – na konto Okręgowego ZPN w Gorzowie Wlkp. 
 

Członek Składka roczna 

KLUBY II LIGI 1200,00 ZŁ 

KLUBY III LIGI 600,00 ZŁ 

KLUBY IV LIGI 400,00 ZŁ 

KLUBY KLASY OKREGOWEJ 200,00 ZŁ 

KLUBY KLASY „A” 150,00 ZŁ 

KLUBY KLASY „B i C” 100,00 ZŁ 

WOJEWÓDZKA LIGA JUNIORÓW 100,00 ZŁ 

KLUBY MŁODZIEŻOWE (wyłącznie) 50,00 ZŁ 

KLUBY Piłkarstwa Kobiecego – Ekstra Liga i I Liga 150,00 zł 

KLUBY Piłkarstwa Kobiecego – II Liga 100,00 ZŁ 

KLUBY FUTSAL 50,00 ZŁ 

OKRĘGOWY Związek Piłki Nożnej 200,00 ZŁ 

 § 2  Opłaty za udział w rozgrywkach (startowe): 

Członek Składka roczna 

KLUBY III LIGI 2000,00 ZŁ 

KLUBY IV LIGI 1200,00 ZŁ 

KLUBY KLASY OKREGOWEJ 700,00 ZŁ 

KLUBY KLASY „A” 600,00 ZŁ 

KLUBY KLASY „B” 350,00 ZŁ 

KLUBY KLASY „C” 250,00 ZŁ 

WOJEWÓDZKA LIGA JUNIORÓW Starszych i Młodszych 250,00 ZŁ 

POZOSTAŁE KLUBY JUNIORÓW 100,00 ZŁ 

1. Opłatę za udział w rozgrywkach dotyczy każdego zespołu z tym, że za zespoły młodzieżowe pobierana jest jedna opłata, 
za zespół w najwyższej klasie. Opłaty mogą byd wpłacane w dwóch ratach po 50%, w terminie: pierwsza do 01 sierpnia, 
druga do 01 marca danego roku. 
2. Bez uiszczenia opłaty startowej – zespół nie może uczestniczyd w rozgrywkach. 
3. Opłatę startową pobiera Lubuski ZPN lub Okręgowy ZPN w Gorzowie Wlkp. Nadzorujący rozgrywki w danej klasie 
rozgrywkowej. 
4. W przypadku III ligi opłaty startowe pobiera Lubuski ZPN bądź Dolnośląski ZPN w zależności od tego, który Związek w 
danym sezonie prowadzi rozgrywki III ligi. 



§ 3   Opłaty za rejestrację zawodników nowo zgłoszonych do klubu, oraz na oświadczenie, iż zawodnik nie uczestniczył  
w okresie ostatnich 12 –stu miesięcy w żadnych oficjalnych rozgrywkach piłkarskich 

 
§ 4   Opłaty za uprawnienie zawodnika do gry na jeden sezon rozgrywkowy: 

 
1. Opłatę pobiera WG nadający uprawnienia (Lubuski ZPN – dla klubów II, III i IV ligi oraz wszystkich drużyn z Okręgu 
Południowego a Okręgowy ZPN w Gorzowie Wlkp. od klubów klasy okręgowej i poniżej z Okręgu Północnego. 
2. Uprawnienia mogą byd nadane zawodnikom klubu wyłącznie po uiszczeniu stosownej opłaty. 
Uprawnienia nie będą nadane zawodnikowi, którego klub posiada zaległości finansowe wobecLubuskiego ZPN względnie 
Okręgowego ZPN. 
§ 5    Opłata za przesunięcie terminu zawodów. 
W szczególnych i odpowiednio uzasadnionych przypadkach, Wydział Gier Lubuskiego ZPN może dokonad przesunięcia 
terminu zawodów, w którym nie zachowano 14-dniowego okresu powiadomienia, pod warunkiem przedłożenia pisemnej 
zgody przeciwnika oraz wniesieniu opłaty na konto organu prowadzącego rozgrywki ( Lubuskiego ZPN, Okręgowego ZPN 
lub Podokręgu), według poniższych stawek przez wnioskującego: 

 
§ 6    Opłaty z tytułu dokonywanych transferów zawodników: 
1. Opłaty z tytułu zmiany barw klubowych przez zawodników amatorów, i profesjonalistów dokonywane są na rzecz 
Lubuskiego ZPN przez kluby - II ligi , III ligi, IV ligi, a kluby pozostałych klas rozgrywkowych na rzecz macierzystego związku 
prowadzącego rozgrywki. 
2. Opłaty z tytułu przejścia zawodników wszystkich klas rozgrywkowych do i z klubów zagranicznych wpłacane są na rzecz 
Lubuskiego ZPN. 
3. Klub otrzymujący ekwiwalent za wyszkolenie transferowanego zawodnika dokonuje wpłaty na rzecz Lubuskiego ZPN w 
wysokości 3% od ustalonego między klubami ekwiwalentu za transfer krajowy lub w wysokości 2% od ustalonego miedzy 
klubami ekwiwalentu za transfer zagraniczny, przy czym wpłata ta nie może byd niższa niż równowartośd 100 dolarów USA. 
4. Klub pozyskujący zawodnika zobowiązany jest dokonad wpłaty w wysokości 2% od ustalonego między klubami 
ekwiwalentu na rzecz Lubuskiego ZPN. 



5. W przypadku, gdy kwota 3% lub 2% od ustalonego ekwiwalentu jest niższa od ryczałtów podanych w nw. tabeli, kluby 
zwalniający i pozyskujący wpłacają przy uprawnianiu zawodników do gry ryczałt dla określonej klasy rozgrywek na rzecz 
Lubuskiego ZPN. 
6. W przypadku nieodpłatnego transferu stałego lub czasowego ma zastosowanie poniższa tabela. 

 
7. Opłaty z tytułu zmiany barw klubowych przez zawodników amatorów i profesjonalistów, kluby EKSTRAKLASY, I, II, III , IV 
ligi uiszczają na rzecz Lubuskiego ZPN, a kluby pozostałych klas rozgrywkowych na rzecz macierzystego związku 
prowadzącego rozgrywki. Naruszenie powyższej zasady powodowad będzie podjęcie sankcji dyscyplinarnych. 
8. Opłata za transfer zawodnika do 18-tego roku życia wynosid będzie jak do klubów młodzieżowych bez względu na klasę 
rozgrywkową w jakiej występuje pierwsza drużyna seniorów, pod warunkiem, że klub posiada drużynę młodzieżową w 
danej kategorii wiekowej, w której może występowad zawodnik. Naruszenie powyższej zasady powodowad będzie podjęcie 
sankcji dyscyplinarnych. 
 9. Opłaty z tytułu przejścia zawodników wszystkich klas rozgrywkowych do i z klubów zagranicznych oraz wyrejestrowanie 
zawodnika do innego Związku PN pobiera Lubuski ZPN w Zielonej Górze. 
10. 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%. 
*- UWAGA: W przypadku transferu zawodników na terenie Lubuskiego ZPN, kluby III, IV ligi oraz klas niższych, a także 
młodzieżowych nie ponoszą opłat jako klub odstępujący. 
11. Dotyczy transferów zawodników do klubów, które posiadają więcej niż 1 drużynę seniorów lub juniorów. Jeżeli 
zawodnik zmienia barwy klubowe na podstawie umowy transferowej i zostaje zgłoszony przez klub pozyskujący do drużyny 
niższej wówczas: 
• zgłoszenie tego zawodnika do klasy wyższej może nastąpid w nowym sezonie rozgrywkowym; 
• zgłoszenie w tym samym sezonie może nastąpid po opłaceniu różnicy opłaty transferowej pomiędzy klasą niższą, a 
wyższa; 
• niezgodne zgłoszenie spowoduje weryfikacje zawodów w klasie wyższej jako walkower. 
12. W razie uprawnienia zawodnika, który nie jest związany kontraktem (umową) z klubem lub na podstawie decyzji 
Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego, o której mowa w art. 14 Uchwały nr II/12 z dn. 19.05.2002 r. Zarządu 
PZPN, a także uprawnienia zawodnika, który nie podpisał deklaracji gry amatora, klub pozyskujący zawodnika wpłaca na 
rzecz Lubuskiego ZPN ryczałt według nw. tabeli: 

 
§ 7   Opłaty za wyrejestrowanie zawodnika z Lubuskiego ZPN   do innego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej: 
•  za zawodnika występującego w Ekstraklasie - 750,00 zł 
•  za zawodnika występującego w I i II lidze - 500,00 zł 



•  za zawodnika występującego w klubie III ligi - 300,00 zł 
•  za zawodnika występującego w IV lidze i klasie niższej - 150,00 zł 
•  liga kobiety - bez opłat 
Wyrejestrowanie zawodnika do klubu innego Wojewódzkiego ZPN i pobieranie opłat z tego tytułu należy wyłącznie do 
kompetencji Lubuskiego ZPN. 
Wyrejestrowanie zawodnika z klubu do klubu na terenie Lubuskiego ZPN i Okręgowego ZPN w Gorzowie Wlkp. nie podlega 
opłacie. 
§ 8   Opłaty za przyznanie licencji klubowej: 

 
Opłaty licencyjne pobiera organ nadający licencję. Wpłaty należy uiszczad w biurze Lubuskiego ZPN lub OZPN Gorzów 
Wlkp. 
§ 9   Opłaty za odwołanie od Związkowej Komisji Licencyjnej do Związkowej Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych 
wynosi: 

 
§ 10   Opłaty za weryfikację boisk 

 
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. 
§ 11   Kaucje uiszczane przy wnoszeniu protestów i odwołaniach: 

 
1. Protesty dotyczące organizacji i przebiegu zawodów muszą byd dostarczone w ciągu 48 godzin po zawodach lub wpisane 
do protokołu sędziowskiego. W przypadku oddalenia protestu kaucja nie podlega zwrotowi. 
2. Odwołania mogą byd wnoszone w ciągu 14 dni od daty dostarczenia decyzji. Wpłata kaucji następuje wraz z wniesieniem 
odwołania. 
§ 12   Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2015r. i z tym dniem tracą moc uchwały LZPN Nr 77/2012, 78/2012, 
80/2012, 91/2012 i wszystkie inne regulujące dotychczas w/w kwestie. 

 
Prezes Lubuskiego ZPN   Robert Skowron 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała nr 7/2015  Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej  z dnia 26.01.2015 r. 
w sprawie wysokości kar finansowych za przewinienia popełnione w czasie rozgrywek prowadzonych przez Lubuski ZPN, 

Okręgowy ZPN i Podokręgi. 
Art 1.   Na podst. § 32 lit. f. Statutu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, oraz Regulaminów 
Rozgrywek PZPN i LZPN ustala się następujące kary finansowe dla Klubów, trenerów, działaczy i sędziów obowiązujące na 
terenie działalności Lubuskiego Związku Piłki Nożnej: 
1. Kary pieniężne z tytułu napomnieo (żółte kartki). 
2. Kary pieniężne regulaminowe – dla klubów, sędziów zawodników i osób funkcyjnych związanych z rozgrywkami. 
W sprawach nieujętych w niniejszej uchwale stosuje się przepisy Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 
 
KARY PIENIĘŻNE NAKŁADANE NA KLUBY (DRUŻYNY) ZA PRZEWINIENIA MAJĄCE BEZPOŚREDNI ZWIĄZEK Z ORGANIZACJĄ 

ROZGRYWEK I MECZÓW PIŁKARSKICH 
§ 1   Niniejsza Uchwała normuje wyłącznie wysokośd kar pieniężnych orzekanych samodzielnie bądź obok innych 
kar (dyskwalifikacje) przewidzianych w przepisach Regulaminu Dyscyplinarnego i Uchwał. Kary orzekają organy 
jurysdykcyjne Lubuskiego ZPN, Okręgowego ZPN i Podokręgów Lubuskiego ZPN. 
1. Kary pieniężne z tytułu napomnieo zawodników (żółte kartki) w meczach mistrzowskich: 

 
2. Za samoistną czerwona kartkę kara w wysokości: III liga – 250 zł, IV – 140 zł, klasa Okręgowa – 120 zł, Klasy A,B,C- 100 zł 
3. Kary pieniężne z tytułu napomnieo zawodników (żółte kartki) w meczach pucharowych: 
a/ po każdej 6, 8, 10 itd. – 50 zł. 
 
§ 2   Na drużynę zgłoszoną do rozgrywek - za rezygnację z dalszego uczestnictwa w rozgrywkach mistrzowskich przed ich 
rozpoczęciem, lecz po ogłoszeniu terminarza danych rozgrywek lub zrezygnowanie z dalszego uczestnictwa w rozgrywkach 
w czasie ich trwania: 

 
§ 3   Na drużynę zgłoszoną do rozgrywek - za rezygnację z dalszego uczestnictwa w rozgrywkach pucharowych przed ich 
rozpoczęciem, lecz po ogłoszeniu terminarza danych rozgrywek lub zrezygnowanie z dalszego uczestnictwa w rozgrywkach 
w czasie ich trwania: 
Za niezgłoszenie się drużyny (nie przystąpienie) do rozgrywek bez usprawiedliwienia, samowolnego zejścia z boiska 
lub odmowę dalszego rozgrywania meczu, wycofanie drużyny z rozgrywek. 

 
§ 4    Za zawinione i nieusprawiedliwione opóźnienie rozpoczęcia zawodów przez drużynę zespół zostanie 
ukarany karą finansową w wysokości: 

 
§ 5   Za niedokooczenie zawodów przez drużynę na skutek jej zdekompletowania, przy czym drużyna ta rozpoczęła  
i kontynuowała zawody w niekompletnym składzie  (mniej niż 11 zawodników) 



 
§ 6   Za samowolne zejście drużyny z boiska przed zakooczeniem meczu lub odmowa dalszej gry niezależnie od 
przyznanego walkoweru, zespół zostanie ukarany karą finansową w wysokości . 

 
§ 7   Za nieusprawiedliwione niestawienie się na zawody niezależnie od przyznanego walkoweru, zespół zostanie ukarany 
karą finansową w wysokości : 

 
§ 8   Za samowolne dokonanie zmiany daty lub godziny rozpoczęcia meczu bez powiadomienia właściwego Wydziału Gier  
I  Kolegium sędziów, bądź bez uzyskania zgody Wydziału Gier prowadzącego rozgrywki: 

 
§ 9   Za nieprzygotowanie boiska przez klub z winy, którego nie odbyły się zawody: 

 
§ 10   Za brak na zawodach opieki medycznej, noszy z obsługą, środków doraźnej pomocy - niedopełnienie obowiązku 
wymaganego Regulaminem Rozgrywek  

 
§ 11   Za dopuszczenie do meczu (wpisanie do sprawozdania) zawodnika pod obcym nazwiskiem bądź  
zdyskwalifikowanego, zawieszonego, nieuprawnionego: 

 
§ 12    Za wpisanie do składu i dopuszczenie do gry zawodnika uprawnionego ale nie posiadającego karty zawodnika 
(licencji zawodnika)  lub innego dokumentu tożsamości: 



 
§ 13   Za nieuregulowanie bezpośrednio po meczu należności delegowanym sędziom i obserwatorom: 

 
§ 14   Za niestaranne, nieczytelne wypełnienie załączników do sprawozdania sędziowskiego, lub za niewypełnienie 
załączników w   systemie EXTRANET: 

 
§ 15  Za brak służb porządkowych w ilości określonej Regulaminem Rozgrywek w danej klasie rozgrywkowej: 

 
§ 16   Za brak należytego zabezpieczenia porządku na stadionie (boisku) przed, w czasie i po meczu: 

 
§ 17   Za niewłaściwe zachowanie kibiców, działaczy, zawodników wyzywanie, odpalanie rac, podżeganie do agresji, 
wywieszanie zakazanych transparentów : 

 
§ 18   Za wywieszanie znaków, transparentów o treści nacjonalistycznej, rasistowskiej, antysemickiej lub pogardliwej dla 
innych grup, tolerowanie ich przez organizatorów lub ich nie usunięcie na żądanie: 

 
§ 19   Za utrudnianie bądź uniemożliwianie stawienia się zawodnika powołanego do kadry na zajęcia lub zawody 
reprezentacji Lubuskiego ZPN lub PZPN: 

 
§ 20    Za publiczne podważanie decyzji sędziowskich na stadionie przez działaczy klubowych, trenerów i innych 
osób funkcyjnych będących na ławce zawodników rezerwowych. 

 
§ 21   Za niesportowe, grubiaoskie, wyzywające zachowanie w czasie meczu i bezpośrednio po meczu – kierownika 
drużyny, bądź trenera, szkoleniowca czy innej osoby reprezentującej klub: 

 



§ 22   Za naruszenie treści § 19 ust. 2 Uchwały Nr VI/116 z dnia 24 czerwca 2014r Zarządu PZPN oraz prowadzenie zespołu 
piłki nożnej podczas rozgrywek mistrzowskich i pucharowych przez trenera nie posiadającego ważnej licencji trenerskiej 
PZPN powoduje zastosowanie następujących kar dyscyplinarnych w stosunku do: 

 
§ 23   Za niewykonanie w terminie 30 dni prawomocnych orzeczeo organów jurysdykcyjnych Lubuskiego ZPN 
(OZPN i Podokręgów LZPN) 

 
§ 24   Za rażące niedopełnienie, wysoce niedbałe wykonanie lub nie wykonanie obowiązków określonych w 
Statucie Lubuskiego ZPN, regulaminach i wytycznych organów związkowych (PZPN, LZPN, OZPN) jeśli inne 
szczególne przepisy nie stanowią inaczej. 

 
§ 25   W sytuacji jeżeli co najmniej 5 zawodników jednej drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub 
wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu, klub ukaranych zawodników podlega: 
• w I przypadku gdy idzie o drużyny IV ligi oraz klasy O, A, B i C oraz w Pucharze Polski – karze upomnienia, 
• w następnych przypadkach karze finansowej jak niżej 
Kluby III ligi podlegają karze finansowej w każdym przypadku 

 
§ 26   Za naruszenie przepisów związanych ze zmianą barw klubowych, w szczególności za podpisanie w sposób 
sprzeczny z prawem umów transferowych pomiędzy klubami, za podpisanie deklaracji gry amatora przez 
inne osoby niż zawodnik lub rodzice/opiekunowie prawni wymierza się kary: 

15 
KARY PIENIĘŻNE DLA SĘDZIÓW I OBSERWATORÓW 
§ 27   Za nieterminowe przesłanie sprawozdania z zawodów lub obserwacji w systemie EXTRANET oraz nieterminowe 
przesłanie wyniku meczu SMS  ( zgodnie z Regulaminem Rozgrywek )  sprawozdanie - do 12 godzin, wynik meczu  
– SMS po 15 minutach. 

 
§ 28    Za uniemożliwienie zamieszczenia w załączniku do sprawozdania z zawodów bezpośrednio po meczu 
zastrzeżeo kierownika bądź kapitana drużyny odnośnie udzielonych napomnieo lub zastosowania wykluczenia zawodnika. 

 
§ 29  Sędzia za nieusprawiedliwione nie stawienie się do prowadzenia zawodów lub spóźnienie się zostaje ukarany przez 
Wydział Dyscypliny karą finansową w wysokości: 

 
§ 30    Za samowolne prowadzenie zawodów bez asystentów, lub zawinione niedokooczenie zawodów 

 
§ 31    Za świadome pobranie (usiłowanie) zawyżonych należności z tytułu delegacji lub przyjęcie świadczeo rzeczowych. 

 



§ 32 Za nieusprawiedliwioną nieobecnośd na szkoleniu, nie poddanie się badaniom lekarskim lub egzaminom 

 
§ 33    Sędzia, który na wniosek Wydziału Gier lub Wydziału Dyscypliny Lubuskiego ZPN nie dostarczy w ciągu 48 godzin 
oryginalnego protokołu w celu wyjaśnienia nieścisłości formalnych: 

 
UWAGI OGÓLNE 
§ 34  Wszystkie inne problemy nie ujęte w tej uchwale regulują zarządzenia, wytyczne Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
§ 35 Zawodnicy, trenerzy, sędziowie, obserwatorzy, delegaci, działacze, wzywani w charakterze świadka na posiedzenia 
Wydziału Dyscypliny lub Wydziału Gier, będą dokonywane zwroty kosztów podróży publicznym środkiem transportu 
zgodnie z Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi 
zatrudnionemu w paostwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 
2013 poz. 167). 
§ 36    Zobowiązuje się Zarząd Okręgowego ZPN w Gorzowie Wlkp. oraz Zarządy Podokręgów Lubuskiego ZPN do 
stosowania niniejszej uchwały 
§37    Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2015r. i z tym dniem traci moc Uchwała Zarządu LZPN Nr 80/2012 
 
 

Prezes Lubuskiego ZPN      Robert Skowron 
 

 


