UCHWAŁA NR 101/VI/2018
ZARZĄDU DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIAZKU PIŁKI NOŻNEJ
z dnia 04.06.2018
w sprawie wysokości opłat statutowych DolZPN, w sezonie 2018/2019.
Na podstawie § 30, ust. e, Statutu DolZPN postanawia się co następuje:

§1
Uchwala się poniższe stawki opłat statutowych obowiązujących w Dolnośląskim Związku Piłki Nożnej
§ 1 Niniejsza Uchwała normuje i ujednolica wysokość opłat statutowych, wnoszonych przez członków
Dol. ZPN i działających w jego strukturze OZPN - ów w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu na rzecz
Dol. ZPN oraz ww. OZPN - ów.
§ 2 Składki członkowskie na rzecz Dol. ZPN ustala się w następującej wysokości:

Członek

Składka roczna

Okręgowe Związki Piłki Nożnej

1200,00 zł

Kluby Ekstraklasy

8000,00 zł

Kluby I ligi

6000,00 zł

Kluby II ligi

4000,00 zł

Kluby III ligi

1000,00 zł

Kluby IV ligi

250,00 zł

Kluby klasy „O”

200,00 zł

Kluby klasy „A”, „B”, piłki kobiecej

150,00 zł

Juniorzy, zespoły młodzieżowe

zwolnione

Futsal Extraklasa, I i II liga

200,00 zł

Kluby klasy C

1,00 zł

Składki członkowskie na rzecz Dolnoślaskiego ZPN należy wpłacać w macierzystym OZPN
przed rozpoczęciem danego sezonu rozgrywkowego.

§ 3 Opłaty startowe:

Opłaty na rzecz
macierzystego OZPN

Klasa drużyny

Opłaty na rzecz ZPN
prowadzącego rozgrywki

III Liga

2000,00 zł

IV Liga

-

1000,00 zł

Kl. Okręgowa Seniorów

800,00 zł

800,00 zł

Kl. „A”

700,00 zł

700,00 zł

Kl. „B”

550,00 zł

550,00 zł

KL „C”

300,00 zł

300,00 zł

„LDJ”

-

zwolnione

„LDJM”

-

zwolnione

Okręgowa Juniorów

zwolnione

zwolnione

Terenowa Juniorów starszych

zwolnione

zwolnione

Terenowa Juniorów młodszych

zwolnione

zwolnione

Trampkarz,młodzik, orlik,żak

zwolnione

zwolnione

Futsal

100,00 zł

100,00 zł

III liga kobiet

100,00 zł

100,00 zł

Puchar Polski – wszystkie klasy,

-

100,00 zł

Uwaga: opłata startowa jest uiszczana przez klub oddzielnie za każdą posiadaną drużynę – wg
jej klasy.
§ 4 Opłaty za uprawnienie zawodnika do gry:

Klasa drużyny

Opłaty wnoszone przed rozpoczęciem i w trakcie
rozgrywek

Ekstraklasa

60,00 zł

I Liga

50,00 zł

II Liga

40,00 zł

III Liga

30,00 zł

IV Liga

20,00 zł

Seniorzy O, A, B

7,00 zł

Juniorzy, zespoły młodzieżowe

zwolnione

Rozgrywki kobiece

5,00 zł

Futsal - seniorzy

14,00 zł

§ 5 Opłata z tytułu zmiany daty zawodów w czasie krótszym niż 14 dni od wyznaczonego terminu po
uzyskaniu zgody przeciwnika wnosi:
-

dla zespołów seniorów
dla zespłów juniorów i pozostałych młodzieżowych

- 100,00 zł
- 50,00 zł

§ 6 Ekwiwalenty za wyszkolenie zawodnika o statusie amatora, zawodnika profesjonalnego oraz
zawodnika profesjonalnego, któremu klub nie zaoferował przedłużenia umowy kontraktowej - Uchwała
nr VIII/121 z dnia 16 czerwca 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, t. j. U nr VIII/121 z
16.06.2011 r. zm. U. nr VIII/203 z 10.07.2013 r. zm. U. nr VIII/137 z 14.07.2015 r.
1. Ustala się następujące opłaty ryczałtowe za każdy rok szkolenia zawodnika o statusie amatora
oraz zawodnika, któremu wygasł kontrakt i klub nie zaproponował przedłużenia umowy w formie
pisemnej listem poleconym, co najmniej na 60 dni przedwygaśnięciem konraktu, na co najmniej
takich samych warunkach finansowych na jakich obowiązywała dotychczasowa umowa. Wysokość
ekwiwalentu uzależniona jest od wieku zawodnika oraz klasy rozgrywkowej, w której występuje
pierwszy zespoł klubu pozyskującego i obliczana jest wg następujących zasad:
Wiek
9 lat i 1 dzień do 12 lat
12 lat i jeden dzień do 15
lat
15 lat i jeden dzień do 18
lat
18 lat i jeden dzień do 23
lat

Kategoria 1
200,00 zł
2000,00 zł

Kategoria 2
200,00 zł
1200,00 zł

Kategoria 3
200,00 zł
600,00 zł

Kategoria 4
100,00 zł
200,00 zł

4000,00 zł

2400,00 zł

1200,00 zł

400,00 zł

7000,00 zł

4200,00 zł

2100,00 zł

700,00 zł

W przypadku piłki nożnej kobiet obowiązuje
Wiek
Ekstraliga
9 lat i 1 dzień do 12 lat
200,00 zł
12 lat i jeden dzień do 15 lat
600,00 zł
15 lat i jeden dzień do 18 lat
1200,00 zł
18 lat i jeden dzień do 23 lat
1800,00 zł

następująca tabela:
I liga
Pozostałe
200,00 zł
100,00 zł
400,00 zł
200,00 zł
800,00 zł
400,00 zł
1200,00 zł
700,00 zł

2. Ustala się następujące opłaty ryczałtowe za każdy rok szkolenia zawodnika profesjonalnego,
któremu wygasł kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej i klub zaproponował mu
przedłużenie umowy w formie pisemnej listem poleconym, co najmniej 60 dni przedwygaśnięciem
konraktu, na co najmniej takich samych warunkach finansowych, która to propozycja nie została
przyjęta przez zawodnika oraz zawodnika o statusie amatora, któremu klub zaproponował
podpisanie kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej na warunkach uwzględniających
jego wiek, klasę rozgrywkową, w której występuje, a także średnie warunki finansowe wynikające
z umów o profesjonalne uprawianie piłki nożnej obowiązujących w klubie, a zawodnik nie przyjął
przedstawionej propozycji. Wysokość ekwiwalentu uzależniona jest od wieku zawodnika oraz
klasy rozgrywkowej, w której występuje pierwszy zespół klubu pozyskującego wg następujących
zasad:
Wiek
9 lat i 1 dzień do 12 lat
12 lat i jeden dzień do 15 lat
15 lat i jeden dzień do 18 lat
18 lat i jeden dzień do 23 lat

Kategoria 1
200,00 zł
4000,00 zł
20000,00 zł
80000,00 zł

Kategoria 2
200,00 zł
2000,00 zł
10000,00 zł
40000,00 zł

Kategoria 3
200,00 zł
1000,00 zł
5000,00 zł
20000,00 zł

Kategoria 4
100,00 zł
300,00 zł
1500,00 zł
4000,00 zł

W przypadku piłki nożnej kobiet obowiązuje następująca tabela:
Wiek
Ekstraliga
I liga
9 lat i 1 dzień do 12 lat
200,00 zł
200,00 zł
12 lat i jeden dzień do 15 lat
1000,00 zł
800,00 zł
15 lat i jeden dzień do 18 lat
3000,00 zł
1500,00 zł
18 lat i jeden dzień do 23 lat
6000,00 zł
4000,00 zł

Pozostałe
100,00 zł
200,00 zł
400,00 zł
700,00 zł

3. Ustala się następujący podział na kategorie Klubów:





klub Ekstraklasy - kategoria 1
klub I i II ligi - kategoria 2
klub III i IV ligi - kategoria 3
kluby pozostałych klas rozgrywkowych orz wszystkie kluby biorące udział w rozgrywkach oraz
futsalu- kategoria 4

4. W przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika do klubu pozostającego w ścisłym
związku prawnym, personalnym i organizacyjno- finansowym z klubem zakwalifikowanym do
wyższej kategorii (np. akademia piłkarska, klub związany umową o współpracę w zakresie
szkolenia młodzieży), klub pozyskujący jest zobowiązany do uiszczenia opłaty ryczałtowej
wyliczonej w oparciu o stawki określone dla klubu wyższej kategorii. W przypadku zmiany
przynależności klubowej pomiędzy podmiotami wskazanymi powyżej, nie są pobierane opłaty za
zarejestrowanie i wyrejestrowanie zawodnika oraz inne opłaty związane z tym transferem.
5. Opłatę ryczałtową wnosi klub pozyskujący na rzecz klubu macierzystego szkolącego zawodnika
bezpośrednio przed zmianą barw klubowych. Podstawą wyrejestrowania zawodnika z klubu
odstępującego jest przedłożenie właściwemu związkowi piłki nożnej do wyrejestrowania
zawodnika potwierdzenia wpłaty całości ekwiwalentu.
6. W przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika i wpłaty przez klub pozyskujący
opłaty ryczałtowej w wysokości określonej w pkt. 1 - 2, a następnie kolejnej zmianie
przynależności klubowej tego zawodnika do klubu, którego I zespół występuje w wyższej klasie
rozgrywkowej niż klub odstępujący w okresie między 1 a 12 miesiącem od momentu wpłaty
opłaty ryczałtowej, ostatni klub pozyskujący jest zobowiązany do wpłaty na rzecz klubu
macierzystego opłaty ryczałtowej w wysokości 80% różnicy pomiędzy opłatą ryczałtową, którą
otrzymał klub macierzysty, a opłatą ryczałtową, którą otrzymałby w przypadku bezpośredniej
zmiany przynależności do klubu, którego I zespół występuje w wyższej klasie rozgrywkowej.
7. W przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika i wpłaty przez klub pozyskujący
opłaty ryczałtowej w wysokości określonej w pkt. 1 - 2, a następnie kolejnej zmianie
przynależności klubowej tego zawodnika do klubu, którego I zespół występuje w wyższej klasie
rozgrywkowej niż klub odstępujący w okresie między 12 a 24 miesiącem od momentu wpłaty
opłaty ryczałtowej, ostatni klub pozyskujący jest zobowiązany do wpłaty na rzecz klubu
macierzystego opłaty ryczałtowej w wysokości 60% różnicy pomiędzy opłatą ryczałtową, którą
otrzymał klub macierzysty, a opłatą ryczałtową, którą otrzymałby w przypadku bezpośredniej
zmiany przynależności do klubu, którego I zespół występuje w wyższej klasie rozgrywkowej.
8. W przypadku odpłatnego transferu czasowego zawodnika przeprowadzonego w czasie objętym
szkoleniem klubowi macierzystemu zawodnika nie przysługuje zryczałtowany ekwiwalent za
wyszkolenie za okres wypożyczenia zawodnika. Zryczałtowany ekwiwalent za wyszkolenie
zawodnika za okres odpłatnego wypożyczenia zawodnika przysługuje klubowi, do którego
zawodnik został wypożyczony. W przypadku nieodpłatnego transferu czasowego, klubowi
macierzystemu przysługuje zryczałtowany ekwiwalent za szkolenie za okres wypożyczenia.
Klubowi pozyskującemu zawodnika na mocy transferu czasowego nieodpłatnego nie przysługuje
zryczałtowany ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika w okresie wypożyczenia zawodnika.

9. Ustala się, iż za każdą rundę rozgrywkową przysługuje połowa stawki określonej w pkt 1 albo
2.
10. W przypadku zawodników objętych szkoleniem w ramach Ośrodków Szkolenia Sportowego
Młodzieży klub otrzymujący opłatę ryczałtową jest zobowiązany przekazać na rzecz OSSM 20%
(dwadzieścia procent) kwot otrzymanych z tytułów wskazanych w pkt. 1 albo 2, za każdy rok
szkolenia zawodnika w OSSM, za który klub otrzymał opłatę ryczałtową. Kwotę w wysokości 20%
otrzymanej opłaty ryczałtowej, klub odstępujący przekazuje na konto Związku Piłki Nożnej, na
którego terenie znajduje się OSSM. W tym przypadku klub odstępujący nie jest zobowiązany do
wpłaty na rzecz macierzystego związku piłki nożnej 3% od ekwiwalentu ustalonego na postawie §
8 pkt. 3 niniejszej uchwały.
11. Szczegółowe zasady dotyczące zawodnika profesjonalnego, któremu klub nie zaoferował
przedłużenia umowy kontraktowej oraz zawodnika będącego stroną typowego kontraktu o
profesjonalne uprawianie piłki nożnej z zawodnikiem, który ukończył 15 rok życia, określa
odrębna uchwała Zarządu PZPN.
12. Stawki określone w pkt 1 i 2 nie obowiązują w przypadku zmiany przynależności klubowej na
podstawie umowy transferowej pomiędzy zainteresowanymi klubami, co nie ogranicza praw klubu
macierzystego do otrzymania opłaty ryczałtowej określonej w pkt. 6 i 7.
13 W przypadku, gdy zawodnik występujący dotychczas jednocześnie w klubie Ekstraklasy futsalu
i klubie piłki jedenastoosobowej zadeklaruje chęć gry w klubie Ekstraklasy futsalu, wówczas klub
piłki jedenastoosobowej może żądać od klubu Ekstraklasy futsalu ekwiwalent za wyszkolenie
zawodnika w wysokości uzależnionej od wieku zawodnika:
a)
b)
c)
d)
e)

12 lat i 1 dzień do 15 lat - do 1000 złotych;
15 lat i 1 dzień do 18 lat - do 5000 złotych;
18 lat i 1 dzień do 23 lat - do 10 000 złotych;
od 23 do 28 lat - opłata ryczałtowa w wysokości 1200 złotych;
W przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika, który ukończył 28 rok życia
ekwiwalent nie przysługuje;

§ 7 Opłaty z tytułu dokonywanych transferów zawodników:
1. Opłaty z tytułu zmiany barw klubowych przez zawodników amatorów, i profesjonalistów
dokonywane są na rzecz Dol. ZPN. przez kluby Ekstraklasy, I, II , III, IV ligi, LDJ, CLJ a
pozostałych klas rozgrywkowych na rzecz macierzystych OZPN-ów (dokonanie wpłaty na
rzecz OZPN zamiast Dol. ZPN, będzie skutkowało sankcjami dyscyplinarnymi)
2. Opłaty z tytułu przejścia zawodników wszystkich klas rozgrywkowych do i z klubów
zagranicznych wpłacane są na rzecz Dol. ZPN.
3.
4. Klub otrzymujący ekwiwalent za wyszkolenie transferowanego zawodnika dokonuje wpłaty na
rzecz Dol. ZPN przez kluby Ekstraklasy, I, II , III, IV ligi LDJ, i CLJ, a pozostałych klas
rozgrywkowych na rzecz macierzystych OZPN-u w wysokości 3% od ustalonego między klubami
ekwiwalentu
za
transfer
krajowy
lub w wysokości 2% na rzecz DolZPN od ustalonego miedzy klubami ekwiwalentu za transfer
zagraniczny, przy czym wpłata ta nie może być niższa niż równowartość 100 dolarów USA.
5. Klub pozyskujący zawodnika zobowiązany jest dokonać wpłaty w wysokości 2% od ustalonego
między klubami ekwiwalentu na rzecz Dol. ZPN przez kluby Ekstraklasy, I, II , III, IV ligi i LDJ,CLJ
a pozostałych klas rozgrywkowych na rzecz macierzystych OZPN-u.

6. W przypadku, gdy kwota 3% lub 2% od ustalonego ekwiwalentu jest niższa od ryczałtów
podanych
w n/wym. tabeli, kluby zwalniający i pozyskujący wpłacają przy uprawnianiu zawodników do gry
ryczałt dla określonej klasy rozgrywek na rzecz Dol. ZPN przez kluby Ekstraklasy, I, II , III, IV ligi
i LDJ, CLJ, a pozostałych klas rozgrywkowych na rzecz macierzystych OZPN-u zgodnie z n/wym.
tabelą .
7.
8. W przypadku nieodpłatnego transferu stałego lub czasowego ma zastosowanie poniższa tabela.

Transfer stały

A

Transfer czasowy

Klasa drużyny
Klub

Klub

zwalniający pozyskujący

Klub
zwalniający

Klub
pozyskujący

Ekstraklasa

2000,00 zł

2000,00 zł

1000,00 zł

1000,00 zł

I Liga

1500,00 zł

1500,00 zł

750,00 zł

750,00 zł

II Liga

1000,00 zł

1000,00 zł

500,00 zł

500,00 zł

III Liga

750,00 zł

750,00 zł

375,00 zł

375,00 zł

B

Klasa drużyny

Transfer stały
Klub

Klub

zwalniający pozyskujący
IV Liga

550,00 zł

550,00 zł

Kl. Okręgowa

250,00 zł

250,00 zł

„A”

150,00 zł

150,00 zł

„B”

100,00 zł

100,00 zł

„C”

50,00 zł

50,00 zł

„LDJ” LDJM

200,00 zł

200,00 zł

Pozostałe Juniorów (od
A1 do B2) i kobiece

100,00 zł

100,00 zł

Pozostałe Młodzieżowe
(od C1 do E2)

zwolnione

zwolnione

Powyższe opłaty dotyczą transferów zawodników – amatorów IV ligi i klas niższych
do ukończenia 23 roku życia. W przypadku transferu czasowego zawodnika pobiera
się opłatę w wysokości 50 % wartości transferu stałego. W przypadku kiedy
zawodnik pozostaje na stałe w dotychczasowym klubie pozyskującym pobiera się
pozostałe 50% opłaty transferu stałego.
9. W przypadku, gdy odpowiednio kwota 3% lub 2 % od ustalonego między klubami ekwiwalentu,
o którym mowa w ust. 1 i 2 jest niższa od ryczałtu podanego w pkt. 8 kluby: pozyskujący i
odstępujący klub zawodnika wpłacają przy uprawnianiu do gry ryczałt dla określonej klasy
rozgrywkowej w wysokości określonej w pkt. 8 poniżej.
10. W razie uprawnienia zawodnika na mocy transferu definitywnego odpłatnego lub nieodpłatnego:
a) Klub pozyskujący wpłaca ryczałt na rzecz macierzystego związku piłki nożnej w wysokości:
- Ekstraklasa PLF

- 200 zł

- I liga PLF

- 150 zł

- II liga PLF

- 100 zł

b) Klub odstępujący wpłaca ryczałt na rzecz macierzystego związku piłki nożnej w wysokości
- Ekstraklasa PLF

- 200 zł

- I liga PLF

- 150 zł

- II liga PLF

- 100 zł

c) W przypadku tzw. „wolnego transferu” zawodnika klub pozyskujący wpłaca ryczałt w
wysokości:
- Ekstraklasa PLF

- 400 zł

- I liga PLF

- 300 zł

- II liga PLF

- 200 zł

11.W przypadku transferów czasowych zawodników dokonywanych w ramach rozgrywek futsalu :
a) Klub pozyskujący zawodnika wpłaca ryczałt na rzecz macierzystego związku piłki nożnej w
wysokości:
- Ekstraklasa PLF

- 100 zł

- I liga PLF

- 75 zł

- II liga PLF

- 50 zł

b) Klub odstępujący zawodnika wpłaca ryczałt na rzecz macierzystego związku piłki nożnej w
wysokości:

- Ekstraklasa PLF

- 100 zł

- I liga PLF

- 75 zł

- II liga PLF

- 50 zł

10. Klub posiadający tylko drużynę seniorów uiszcza opłaty za zawodników w wieku „juniorów” wg

klasy rozgrywkowej, do której go uprawnia.

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 nastąpić w nowym sezonie rozgrywkowym.
- zgłoszenie w tym samym sezonie może nastąpić po opłaceniu różnicy opłaty transferowej
pomiędzy klasą niższą a wyższą.
- 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 Wydziału Gier PZPN – Związku, o której mowa w Uchwale nr II/11 z
dn.19.05.2002 r. Zarządu PZPN oraz uprawnienia zawodnika-amatora po ukończeniu 23
roku życia, klub pozyskujący zawodnika wpłaca na rzecz Dol. ZPN przez kluby Ekstraklasy, I, II ,
III, IV ligi i LDJ, a pozostałych klas rozgrywkowych na rzecz macierzystych macierzystego OZPN –
u ryczałt wg n/w. Tabeli:

Klasa drużyny

Kwota ryczałtu: amatora

Kwota ryczałtu: profesjonalista

EKSTRAKLASA

4000,00 zł

4000,00 zł

I LIGA

3000,00 zł

3000,00 zł

II LIGA

2000,00 zł

2000,00 zł

III LIGA

1500,00 zł

1500,00 zł

IV LIGA

700,00 zł

1100,00 zł

KL.O

500,00 zł

800,00 zł

KL.A

300,00 zł

600,00 zł

KL.B

200,00 zł

450,00 zł

LDJ , LDJM

300,00 zł

300,00 zł

POZOSTAŁE JUN

200,00 zł

200,00 zł

13. W razie uprawnienia zawodnika – obcokrajowca pobiera się opłatę równą transferowi

wewnątrz klasy rozgrywkowej jak dla zawodnika profesjonalisty, do której zawodnik

jest uprawniany, np. opłata transferowa za zawodnika – obcokrajowca ponoszona na
rzecz Dol. ZPN dla klubu IV- ligowego będzie wynosiła 1100 zł.
14. Opłata ryczałtowa dla klubu odstępującego za zawodników pomiędzy 23. a 28. rokiem życia Uchwała nr 8/52 z dnia 12 lipca 2002 roku Prezydium Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej i
zmianą Uchwała nr VII/132 z dnia 22 lipca 2014 roku Zarządu PZPN
W przypadku gdy klub pozyskujący nie jest zobowiązany do zapłaty ekwiwalentu, określonego w
§ 34 ust. 3 Uchwały nr II/11 z dnia 19 maja 2002 roku klubowi odstępującemu zawodnika, który
zmienia barwy klubowe po ukończeniu 23 roku życia, ale przed ukończeniem 28 roku życia,
przysługiwać będzie opłata ryczałtowa w wysokości uzależnionej od klasy rozgrywkowej, w której
występuje I zespół klubu pozyskującego wg następujących zasad:






klub Ekstraklasy – 3.000 zł
klub I i II ligi – 2.400 zł
klub III i IV ligi oraz I ligi Futsalu – 1.200 zł
kluby pozostałych klas rozgrywkowych, kluby Ekstraligi, I i II ligi kobiet oraz kluby II ligi
Fulsalu – 600 zł
kluby III ligi Futsalu – 300 zł

§ 8 Opłaty za wyrejestrowanie zawodnika z Dolnośląskiego ZPN do innego Związku Wojewódzkiego:
 za zawodnika występującego w Ekstraklasie
750,00 zł
 za zawodnika występującego w I i II lidze
500,00 zł
 za zawodnika występującego w kluby III ligi
300,00 zł
 za zawodnika występującego w IV lidze i klasie niższej
150,00 zł
 za zawodnika występującego w rozgrywkach futsalu
150,00 zł
 za kobiety
bez opłat
klub Ekstraklasy, I, II , III, IV ligi pozyskujący zawodnika wpłaca na rzecz Dol. ZPN, a klub
pozostałych klas rozgrywkowych na rzecz macierzystego OZPN – u
§ 9 Opłaty licencyjne: Uchwała Zarządu PZPN nr II/11 z dn. 19.05.2002r. z późn zmianami, Uchwała
Prezydium Zarządu PZPNnr 8/63 z dn. 4.04.2005r.

Klasa drużyny

Wydanie licencji

III LIGA

500, 00 zł

IV Liga

300,00 zł

Kl. O, A, B

200,00 zł

Zespoły uzyskujące promocję do wyższej klasy rozgrywkowej w połowie okresu licencyjnego
uzyskują licencję na jeden kolejny sezon oraz uiszczają na rzecz Dol. ZPN 50% kwoty nowej klasy
rozgrywkowej podanej w w/w. tabeli.

§ 10

Kaucje uiszczane przy wnoszeniu protestów i odwołań:

Klasa drużyny

Do pierwszej instancji

Do drugiej instancji
(Dolnośląska Komisja Odwoławcza)

(Wydział Gier - protest)
IV liga i pozostałe niższe kl.
seniorów

300,00 zł

150,00 zł

Pozostałe juniorów i młodzieżowe

300,00 zł

150,00 zł

Osoby fizyczne

700,00 zł

350,00 zł

Kibice

200,00 zł

200,00 zł

Rozgrywki Pucharu Polski

150,00 zł

300,00 zł

§ 11 Wszystkie inne przepisy nie ujęte w tym regulaminie regulują uchwały, zarządzenia,
regulaminy, wytyczne Polskiego Związku Piłki Nożnej.

§ 12 Traci moc Uchwała Zarządu Dolnośląskiego ZPN nr 60/VI/2017 z dnia 18 czerwca 2017 roku

§2
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia przez Zarząd.

Prezes Dolnośląskiego ZPN
Andrzej Padewski

