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Zarząd Lubelskiego Związku Piłki Nożnej w Lublinie, działając w oparciu o Statut LZPN oraz przepisy 

PZPN, w szczególności zawarte w uchwałach/regulaminach: 

 

a) Uchwale Zarządu PZPN z dnia 03.07  i 07.07.2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek                        

w piłkę nożną (z późniejszymi zmianami),  

b) Uchwale Zarządu PZPN z dnia 14.07.2006 roku w sprawie statusu zawodników, występujących      

w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej  (z późniejszymi 

zmianami),  

c) Uchwale nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządu PZPN o członkostwie  (z późniejszymi 

zmianami), 

d) Regulaminie Dyscyplinarny PZPN uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dniu 

09.06.2015 roku (ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Walnego Zgromadzenia 

Sprawozdawczego PZPN w dniu 23.02.2016 r. oraz Uchwałami Zarządu PZPN z dnia                            

07 grudnia 2018 r. oraz 12 lipca 2019 r.), 

e) Uchwale nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących  

w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce (z późniejszymi zmianami),  

f) Uchwale nr V/75 z dnia 23 maja 2019 roku Zarządu PZPN w sprawie zryczałtowanej opłaty na 

rzecz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej dokonywanej przez kluby uczestniczące  

w rozgrywkach III ligi i niższych klas rozgrywkowych od sezonu 2019/2020, 

g) Uchwale nr II/30 z dnia 21 lutego 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  w sprawie 

przyjęcia „Przepisów Licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2019/2020                             

i następne, 

h) Uchwale nr II/29 dnia 21 lutego 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  w sprawie 

przyjęcia „Przepisów Licencyjnych dla klubów III ligi na sezon 2019/2020  i następne”, 

i) Uchwale nr XII/183 z dnia 06 grudnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie zasad uzupełniania klas rozgrywkowych,  

j) Uchwale nr IV/62 z dnia 24 kwietnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie podmiotów upoważnionych do prowadzenia rozgrywek piłkarskich na terenie 

Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. 

 

oraz realizując swoje zadania dotyczące: 
- zasad i trybu potwierdzania zawodników, 
- zasad i trybu uprawniania zawodników, 
- zasad i trybu zmiany przynależności klubowej przez zawodników, 
- spraw finansowych związanych z w/w czynnościami,  

 

uchwala co następuje: 

ZAKRES I KOMPETENCJE PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI 

ZWIĄZANYCH Z POTWIERDZANIEM I UPRAWNIANIEM ZAWODNIKÓW 
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§ 1 

Ustala się warunki dopuszczenia klubu do rozgrywek w danym sezonie rozgrywkowym. 

1. Posiadanie ważnej licencji wydanej przez LZPN uprawniającej do udziału w rozgrywkach  

w danej klasie rozgrywkowej. 

2. Wniesienie opłaty (za uczestnictwo w rozgrywkach) - wpisowe do rozgrywek. 

3. Brak zadłużenia względem Lubelskiego Związku Piłki Nożnej/Związków Piłki Nożnej i innych 

podmiotów. 

4. Opłacenie bieżących składek członkowskich za sezon rozgrywkowy - rok kalendarzowy. 
 

§ 2 

1. Lubelski Związek Piłki Nożnej podejmuje czynności związane z potwierdzaniem, uprawnianiem 

do gry i inne w stosunku do zawodników klubów sportowych z terenu województwa lubelskiego 

uczestniczących w rozgrywkach o mistrzostwo: 

- Ekstraklasy   - Ekstraligi kobiet 

- I ligi seniorów   - I ligi kobiet 

- II ligi seniorów   - II ligi kobiet 

- III ligi seniorów   - III liga kobiet 

- IV ligi seniorów    

- klasy Okręgowej seniorów 

- klasy A seniorów 

- klasy B seniorów 

- Ligi Wojewódzkiej Juniorów Starszych i Młodszych 

- Ligi Wojewódzkiej Trampkarzy Starszych i Młodszych 

- Ligi Wojewódzkiej Młodzików Starszych i Młodszych 

- w tym pozostałych klas rozgrywkowych (także lig futsalu i rozgrywek młodzieżowych chłopców  

i dziewcząt) z uwzględnieniem klubów z  terenu powiatów: janowskiego, kraśnickiego, 

lubartowskiego, Lublin-miasto, lubelskiego, łęczyńskiego, opolskiego, puławskiego, ryckiego, 

świdnickiego. 
 

2. Oddziały LZPN:  w Białej Podlaskiej (obszar powiatów: bialski, miasta Biała Podlaska na prawach 

powiatu, łukowski, parczewski, radzyński), w Chełmie (obszar powiatów: chełmski, miasta Chełm 

na prawach powiatu, krasnostawski, włodawski) w Zamościu (obszar powiatów: biłgorajski, 

hrubieszowski, tomaszowski, zamojski oraz miasta Zamość na prawach powiatu) potwierdzają                        

i uprawniają do gry zawodników klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach piłkarskich 

prowadzonych na swoim terenie działania, tj.: 

- klasy Okręgowej seniorów 

- klasy A seniorów 

- klasy B seniorów  

- rozgrywkach młodzieżowych prowadzonych samodzielnie 

 

oraz tylko potwierdzają do gry zawodników uczestniczących w rozgrywkach:   

- Ligi Wojewódzkiej Juniorów Starszych i Młodszych, 

- Ligi Wojewódzkiej Trampkarzy Starszych i Młodszych, 

- Ligi Wojewódzkiej Młodzików Starszych i Młodszych. 
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§ 3 

Ustala się następujące opłaty, kaucje i kary regulaminowe obowiązujące na terenie działania 

Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. 

1.  Statutowa składka członkowska. 

2. Opłata za uczestnictwo w rozgrywkach (wpisowe do rozgrywek). 

3. Opłata za potwierdzenie do klubu zawodnika wolnego. 

4. Opłaty z tytułu transferu definitywnego seniorów. 

5. Opłaty z tytułu transferu czasowego seniorów. 

6. Opłaty z tytułu transferu definitywnego i czasowego juniorów. 

7. Opłata za potwierdzenie do klubu zawodnika obcokrajowca. 

8. Opłata za potwierdzenie do klubu zawodnika, który ukończył 35 roku życia. 

9. Opłaty za czynności organizatorskie dla klubów zrzeszonych w innych Wojewódzkich ZPN. 

10. Opłata związane z udzielaniem licencji klubowych. 

11.  Opłaty za weryfikację boisk. 

12.  Opłaty za przyznanie - przedłużenie licencji trenerskiej. 

13.  Opłaty za zmianę terminu meczu. 

14.  Opłaty za złożenie protestu lub wniesienie odwołania. 

15.  Regulaminowe kary pieniężne. 
  

                                                                                                      § 4 

 

Ustala się następujące wysokości opłat. 

1. Statutowa składka członkowska (na 1 sezon)                                                                                            

Na podstawie § 32 ust. 7 Statutu LZPN ustala się składkę członkowską od klubów na rzecz LZPN od sezonu 

rozgrywkowego 2019/2020, płatną przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego w wysokości: 

- kluby posiadające co najmniej jedną drużynę seniorów oraz kluby posiadające wyłącznie drużyny 

młodzieżowe   -  12 zł. 

Roczna składka członkowska jest zawarta w opłacie ryczałtowej wymienionej w ust. 2.      

2. Opłaty za uczestnictwo rozgrywkach  (opłata ryczałtowa). 

Na podstawie  paragrafu 32 ust. 7 Statutu LZPN ustala się opłatę od klubu na rzecz LZPN  z tytułu 

uczestnictwa w rozgrywkach od sezonu rozgrywkowego 2019/2020.  Wysokość opłaty uzależniona 

jest od najwyższej klasy rozgrywkowej w której występuje pierwszy zespół (w tej kwocie mieszczą się 

opłaty za wszystkie zespoły danego klubu uczestniczące w rozgrywkach, oraz składka roczna): 

Ekstraklasa    - 8000 zł 

I liga     - 6000 zł 

II liga     - 4000  zł  

Ekstraliga kobiet  -     600 zł 

I liga kobiet     -   400 zł 

II liga kobiet     -   300 zł 

III liga kobiet         -   200 zł 
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Zgodnie z Uchwała nr V/75 z dnia 23 maja 2019 roku Zarządu PZPN w sprawie zryczałtowanej opłaty 

na rzecz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej dokonywanej przez kluby uczestniczące  w rozgrywkach                  

III ligi i niższych klas rozgrywkowych od sezonu 2019/2020, klub uczestniczący w rozgrywkach 

zobowiązany jest wnieść opłatę w wysokości:  

- III liga                    -      2000 zł  

- IV liga         -      1300 zł 

- klasa Okręgowa    -      1000 zł 

- klasa A        -  650 zł 

           - klasa B, klasa C    - 300 zł  

          Opłata powyższa dla danej klasy rozgrywek zawiera w sobie składkę roczną w wysokości 12 zł.  

          Kluby uczestniczące jedynie w rozgrywkach dziecięcych i młodzieżowych - 12 zł (składka roczna) 

a) dopuszcza się możliwość opłaty za uczestnictwo w rozgrywkach (wpisowego) w dwóch ratach: 

- I rata - najpóźniej w dniu uprawnienia zawodników do gry przed rozpoczęciem rozgrywek  

w lidze lub klasie rozgrywkowej, 

  - II rata - najpóźniej w dniu uprawnienia zawodników do gry przed rozpoczęciem rundy wiosennej 

rozgrywek w lidze lub klasie rozgrywkowej, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia rozgrywek rundy 

rewanżowej. 

 b) opłatę za uczestnictwo wnosi się do organu prowadzącego rozgrywki. 

3. Opłata za uprawnienie „zawodnika wolnego”. 

Zawodnik, który: 

- nie jest związany z klubem żadną umową bądź kontraktem, 

- nie ma obowiązującej deklaracji gry amatora, 

  - na podstawie decyzji Wydziału Gier PZPN (ZPN) o której mowa w art.14 Uchwały nr II/12 z dnia  
19 maja    2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, 
- nabył uprawnienia zawodnika wolnego w wyniku wycofania drużyny klubu z rozgrywek zgodnie  

z Uchwałą nr XII/183 z dnia 6 grudnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad 

uzupełniania klas rozgrywkowych.  

Klub pozyskujący wpłaca ryczałt za uprawnienie do: 

- Ekstraklasy                           - 4000 zł 

- I ligi               - 3000 zł 

- II ligi               - 2000 zł 

- III ligi   - 1200 zł/od s. 2020/21 decyzja PZPN 

- IV ligi   -  600 zł 

- klasy Okręgowej  -   300 zł  

- klasy A   -   2o0 zł  

- klasy B   -   150 zł 

- do drużyn juniorów -     50 zł 

- do Ekstraligi, I ligi kobiet -   300 zł 

- do II ligi kobiet  -   150 zł 

- do III ligi kobiet  -     50 zł    
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Ryczałt za uprawnienie „zawodnika wolnego”, który spełnia w/w kryteria oraz: 

-  w okresie ostatnich 12-mcy, ale mniej niż 24 miesięcy nie brał udziału w żadnych 
rozgrywkach w Polsce lub za granicą wynosi 75% stawki podstawowej,  

-   który w okresie co najmniej ostatnich 24 miesięcy nie brał udział w żadnych 
rozgrywkach w Polsce lub za granicą wynosi 50 % stawki podstawowej, 

-    który w okresie co najmniej ostatnich 36 miesięcy nie brał udział w żadnych 
rozgrywkach w Polsce lub za granicą wynosi:  
dla klubu III ligi - 200 zł, dla klubu IV ligi 100 zł, dla pozostałych klubów 50 zł. 

4. Opłaty z tytułu transferu definitywnego zawodników dla klubów będących członkami 

LZPN.  

   Klub pozyskujący i odstępujący zawodnika na mocy transferu definitywnego wpłacają ryczałt w wysokości  

określonej dla poszczególnej klasy rozgrywkowej: 

- Ekstraklasa                              -  po    2000 zł 

- I ligi                  -  po    1500 zł 

- do II ligi                  -  po    1000 zł 

- do III ligi     -  po     500 zł 

- do IV ligi     -  po     300 zł   

- do klasy Okręgowej   -  300 zł (klub pozyskujący) i 200 zł (klub odstępujący) 

- do klasy A                  -  200 zł (klub pozyskujący) i 100 zł (klub odstępujący)  

- do klasy B                  -  150 zł (klub pozyskujący) i 100 zł (klub odstępujący)  

- do zespołu Ekstraligi i I ligi kobiet  - po 150 zł 

- do zespołu II ligi kobiet  - po 100 zł 

- do zespołu III ligi kobiet - po 50 zł 

 

5. Opłaty z tytułu transferu czasowego zawodników dla klubów będących członkami LZPN.  

Klub pozyskujący i odstępujący zawodnika na mocy transferu czasowego wpłacają ryczałt w wysokości     

określonej dla poszczególnej klasy rozgrywkowej: 

- Ekstraklasa                            - po 1000 zł 

- I ligi                - po  750 zł 

- do II ligi                - po  750 zł 

- do III ligi    - po 350 zł 

- do IV ligi    - 300 zł (klub pozyskujący) i 200 zł (klub odstępujący) 

- do klasy Okręgowej  - 200 zł (klub pozyskujący) i 150 zł (klub odstępujący) 

- do klasy A                - po 100 zł 

- do klasy B                - po 100 zł 

- do Ekstraligi i I ligi kobiet   - po 100 zł 

- do II i III ligi kobiet   - po  50 zł 

 

1. W przypadku gdy w trakcie trwania sezonu zmiana przynależności klubowej zawodnika następuje  

z transferu czasowego na transfer definitywny kluby odstępujący i pozyskujący wpłacają różnicę 

ryczałtu wynoszącą pomiędzy transferem czasowym a definitywnym w danej klasie rozgrywkowej. 

2. Klub otrzymujący ekwiwalent (odstępujący) za wyszkolenie transferowanego zawodnika dokonuje 

wpłaty na konto macierzystego Związku Piłki Nożnej w wysokości 3% od ustalonego między klubami 
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ekwiwalentu za transfer krajowy lub 2% od ustalonego między klubami ekwiwalentu  za transfer 

zagraniczny. 

3. Klub pozyskujący zawodnika jest zobowiązany dokonać wpłaty 2% ustalonego między stronami 

ekwiwalentu na konto Związku Piłki Nożnej którego jest członkiem. 

4. W przypadku gdy kwota 2% lub 3% ustalonego między klubami ekwiwalentu netto jest niższa od 

ryczałtu podanego  poniżej, kluby pozyskujący i odstępujący zawodnika wpłacają przy uprawnieniu 

do gry ryczałt w wysokości określonej dla poszczególnej klasy rozgrywkowej. 

6. Opłaty z tytułu transferu definitywnego lub czasowego zawodników dla klubów 

niebędących członkami LZPN.  

Klub pozyskujący zawodnika na mocy transferu definitywnego lub czasowego niebędący członkiem 

LZPN wpłaca ryczałt w wysokości określonej dla poszczególnej klasy rozgrywkowej w której występuje  

klubu odstępujący: 

    Transfer definitywny   Transfer czasowy 

- Ekstraklasa                            - 2000 zł     1000 zł 

- I liga                - 1500 zł       750 zł 

- II liga                - 1000 zł       750 zł 

- III liga     - 600 zł       400 zł 

-  IV liga     - 500 zł       300 zł 

-  klasy Okręgowa                - 300 zł       200 zł 

-  klasy A                  - 250 zł        100 zł 

-  klasy B                  - 150 zł        100 zł 

-  Ekstraliga i I ligi kobiet   - 150 zł        100 zł 

-  II liga kobiet      - 100 zł          50 zł 

-  III liga kobiet       -  50 zł          50 zł 

 

1. W przypadku gdy w trakcie trwania sezonu zmiana przynależności klubowej zawodnika następuje   

z transferu czasowego na transfer definitywny kluby pozyskujący wpłaca różnicę ryczałtu 

wynoszącą pomiędzy transferem czasowym a definitywnym w danej klasie rozgrywkowej. 

2. Klub otrzymujący ekwiwalent (odstępujący) za wyszkolenie transferowanego zawodnika dokonuje 

wpłaty na konto macierzystego Związku Piłki Nożnej w wysokości 3% od ustalonego między 

klubami ekwiwalentu za transfer krajowy lub 2%  od ustalonego między klubami ekwiwalentu  za 

transfer zagraniczny. 

3. Klub pozyskujący zawodnika jest zobowiązany dokonać wpłaty 2% ustalonego między stronami 

ekwiwalentu na konto Związku Piłki Nożnej którego jest członkiem. 

4. W przypadku gdy kwota 2% lub 3% ustalonego między klubami ekwiwalentu netto jest niższa od 

ryczałtu podanego  poniżej, kluby pozyskujący i odstępujący zawodnika wpłacają przy uprawnieniu 

do gry ryczałt w wysokości określonej dla poszczególnej klasy rozgrywkowej. 

7. Opłaty ryczałtowe z tytułu transferu definitywnego lub czasowego zawodników 

młodzieżowych. 

1. W przypadku transferu definitywnego odpłatnego lub nieodpłatnego klub pozyskujący i odstępujący 

zawodnika wpłacają ryczałt w wysokości określonej dla poszczególnej klasy rozgrywkowej: 
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- juniorzy do drużyn młodzieżowych  - po 100 zł 

- juniorzy do drużyny seniorów – opłata wg klasy rozgrywkowej seniorów w której występuje klub 

pozyskujący. 

2. W przypadku transferu czasowego odpłatnego lub nieodpłatnego klub pozyskujący i odstępujący 

zawodnika wpłacają ryczałt w wysokości określonej dla poszczególnej klasy rozgrywkowej: 

- juniorzy do drużyn młodzieżowych  -          po 50 zł 

- juniorzy do drużyn seniorów - opłata wg klasy rozgrywkowej seniorów w której występuje klub 

pozyskujący. 

3. W przypadku klubów, które posiadają umowę o współpracy - przy zmianie przynależności klubowej 

zawodników do lat 16 - Zarząd LZPN ma prawo do ustalania wysokości opłat. 

4. W przypadku transferu poza teren LZPN zawodnika młodzieżowego  (kat. junior A i B)  klub 

odstępujący wpłaca ryczałt na rzecz LZPN w wysokości: 

- junior/reprezentant kraju  -  800 zł  

- pozostali kat. młodz. do kat. junior        -  400 zł w przypadku transferu definitywnego 
                                                                          - 250 zł w przypadku transferu czasowego. 

8. Opłaty za potwierdzenie do klubu zawodnika obcokrajowca. 

1. Klub pozyskujący zawodnika obcokrajowca, wnosi opłatę za jego potwierdzenie w wysokości: 

Ekstraklasa                 -    2500 zł 

I liga      -    2000 zł 

II liga      -     1200 zł 

III liga                          -     1000 zł  

IV liga                           -      700 zł 

klasa Okręgowa          -      400 zł 

klasa A                          -      300 zł 

klasa B                          -      200 zł 

Ekstraliga kobiet      -      300 zł  

I liga kobiet      -      200 zł  

II liga kobiet      -      100 zł  

III liga kobiet      -        50 zł  

Ligi/klasy młodzieżowe   -  50 zł 

 

9. Opłata za potwierdzenie do klubu zawodnika, który ukończył 35 lat. 

W przypadku zmiany przynależności klubowej przez zawodnika, który ukończył 35 lat - klub pozyskujący 

wpłaca ryczałt w wysokości 100 zł na rzecz Związku Piłki Nożnej prowadzącego rozgrywki. 

10. Wysokość opłat za czynności organizatorskie dla klubów zrzeszonych w innych 

Związkach Piłki Nożnej (wyrejestrowanie zawodnika poza LZPN). 

1. Za stałe lub czasowe wyrejestrowanie zawodnika do klubu innego Związku PN, stwierdzenie o niekaralności 

itp., klub pozyskujący wpłaca na rzecz LZPN kwotę w wysokości: 
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 Ekstraklasa    700 zł   klasa A 150  zł 

I i II liga    500 zł   klasa B 150  zł 

III liga   300 zł   juniorzy 150  zł (100 zł przy transferze czasowym) 

IV liga    150  zł   trampkarze  bezpłatnie 

klasa Okręgowa    150 zł   kluby kobiece bezpłatnie 

 

2. W przypadku zmiany przynależności klubowej przez zawodnika poza teren LZPN, jego wyrejestrowania 

dokonuje wyłącznie LZPN.  

3. Opłat za wyrejestrowanie zawodników w ramach LZPN nie pobiera się. 

11. Opłaty związane z udzielaniem licencji klubowych. 

1. Opłata za udzielenie licencji klubom wynosi: 

- III liga - 500 zł – na jeden sezon 

- IV liga  - 300 zł – na dwa sezony  

- klasa Okręgowa i klasa A - 200 zł – na dwa sezony 

- klasa B   - 100 zł – na dwa sezony 

- kluby młodzieżowe  -  50 zł  – na dwa sezony  

- Ekstraliga kobiet  -  150 zł – na dwa sezony  

- I liga kobiet   - 100 zł – na dwa sezony  

- II liga kobiet   -  30 zł – na dwa sezony 

- III liga kobiet  -  20 zł – na dwa sezony 

Opłaty za udzielenie licencji dokonuje się wyłącznie na rzecz LZPN w Lublinie. 

2. Opłata za złożenie odwołania od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych o odmowie nadania licencji 

wynosi: 

- III liga   - 500 zł 

- IV liga   - 300 zł  

- klasa Okręgowa i klasa A - 200 zł  

- klasa B   - 100 zł  

- kluby młodzieżowe  - 50 zł  

- Ekstraliga kobiet  - 100 zł 

- I liga kobiet   - 50 zł 

- II liga kobiet   - 50 zł 

- III liga kobiet  - 50 zł  

 

Odwołanie składa się do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych. 

12. Opłaty z tytułu weryfikacji boiska/obiektu przez Komisję. 

1. Opłaty z tytułu weryfikacji boiska/obiektu przez Komisję LZPN/Oddziału LZPN: 

 

Ekstraklasa                  -    200 zł - weryfikacja na jeden sezon rozgrywkowy 

I liga                              -    200 zł - weryfikacja na jeden sezon rozgrywkowy 

II liga                             -    200 zł - weryfikacja na jeden sezon rozgrywkowy 

III liga                           -    160 zł - weryfikacja na jeden sezon rozgrywkowy  

IV liga                           -    140 zł - weryfikacja na dwa sezony rozgrywkowe  
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klasa Okręgowa         -     120 zł - weryfikacja na dwa sezony rozgrywkowe 

klasa A                          -    100 zł - weryfikacja na dwa sezony rozgrywkowe 

klasa B                          -      80 zł - weryfikacja na dwa sezony rozgrywkowe 

LWJ                              -     140 zł - weryfikacja na dwa sezony rozgrywkowe  

Pozostałe klasy rozgrywkowe (w tym ligi kobiece) - 80 zł - weryfikacja na dwa sezony rozgrywkowe 

 

Przy zgłaszaniu przez klub do weryfikacji drugiego i następnego pola gry opłata wynosi 50 % stawki 

podstawowej (jeżeli znajduje się ono w tej samej miejscowości).  

W przypadku weryfikacji boiska/obiektu w terminie ustalonym przez LZPN lub Oddział LZPN klub nie 

zwraca kosztów podróży weryfikatorów.  Taki obowiązek powstaje jedynie w przypadku konieczności 

wyjazdu Komisji Weryfikacyjnej w celu dokonania weryfikacji tylko jednego/dwóch boisk/obiektu na 

życzenie klubu po wyznaczonym - podanym terminie przez LZPN/Oddział LZPN lub w trakcie sezonu 

np. w przypadku stwierdzenia stanu realizacji zaleceń  z poprzedniej wizytacji Komisji i informacji klubu            

do LZPN  o wykonaniu zaleceń (konieczność przyjazdu wynikająca z przyczyn awizowanych ze strony 

klubu). 
 

13. Opłaty za wydanie lub przedłużenie licencji trenerskiej (wg uchwały  PZPN). 

Klasa rozgrywkowa                     Tryb przyznawania 
zwyczajny nadzwyczajny 

UEFA A bezpłatnie 2000 zł (wpłata na konto PZPN) 

UEFA B 300 zł 1500 zł lub niższa wg decyzji LZPN 

UEFA C/Grassroots C 150 zł 750 lub niższa wg decyzji LZPN 

Grassroots D 75 500 lub niższa wg decyzji LZPN 

Opłaty za przyznanie (przedłużenie) licencji trenerskiej wpłaca trener występujący o licencję. 

 

 

14. Opłata za zmianę terminu zawodów wnioskowana w terminie krótszym niż 14 dni przed 

dniem rozegrania meczu. 

- III liga  100 zł  - klasa A / LWJ    50 zł 

- IV liga  100 zł  - klasa B i pozostałe ligi    30 zł  

- klasa Okręgowa    75 zł    
 

1. Opłatę klub wnosi się do organu prowadzącego rozgrywki wraz z wystąpieniem; 

2.  Bez dokonania opłaty wystąpienie klubu pozostawia się bez rozpatrzenia. 

15. Opłaty za złożenie protestu lub wniesienie odwołania. 

1.Kaucja pieniężna za wniesienie protestu składanego do organu prowadzącego rozgrywki i dotyczącego: 

- organizacji rozgrywek 

- nieprawidłowości w przygotowania boiska i  braku działań klubu na poprawę  stanu/jakości  

boiska na mecz 

- opóźnionego przybycia/wyjścia drużyny na zawody 

- prawidłowości wypełnienia i czasu dostarczenia sprawozdania z zawodów 

- tożsamości zawodników 

- przebiegu zawodów i dyscypliny 

- brak zabezpieczenia szatni lub porządku w pomieszczeniach: szatnia zawodników, sędziów,    

pomieszczenia sanitarne, trybuny. 
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III liga - do 500 zł   LWJ 150 zł 

IV liga - do 250 zł  LWT 50 zł 

klasa O - do 200 zł  Pozostałe  młodzieżowe 50 zł 

klasa A - do 150 zł    

klasa B 100 zł   
 

2. Kaucja wpłacana jest do organu prowadzącego rozgrywki wraz  z wniesieniem protestu. Protesty po 

zawodach muszą być dostarczone w ciągu 48 godzin. Kopie protestów powinny być dostarczone stronie 

przeciwnej. Nieopłacenie kaucji lub złożenie protestu po 48 godzinach pozostaje bez rozpatrzenia. 

3. Kaucja pieniężna za wniesienie odwołania do Związkowej Komisji Odwoławczej LZPN w Lublinie 

wynosi: 

 

a) - od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych: 

III liga PZPN - 500zł  LWJ 150 zł 

IV liga  250 zł  LWT 100 zł 

klasa O  150 zł  Pozostałe młodzieżowe 100 zł 

klasa A 100 zł  Osoba fizyczna 100 zł 

klasa B 100 zł    

Wpłata kaucji musi nastąpić wraz z wniesieniem odwołania. 

 
 

b) - od odwołań składanych od orzeczeń innych organów: 

III liga PZPN - 1000zł  LWJ 150 zł 

IV liga 250 zł  LWT 100 zł 

klasa O  150 zł  Pozostałe młodzieżowe 100 zł 

klasa A 100 zł  Osoba fizyczna 100 zł 

klasa B 100 zł    

Wpłata kaucji musi nastąpić wraz z wniesieniem odwołania. 

  

16. Opłaty za regulaminowe kary pieniężne za przewinienia dyscyplinarne popełnione  

w rozgrywkach na terenie działania LZPN przez kluby, ich zawodników, trenerów, działaczy 

i kibiców oraz sędziów, obserwatorów i delegatów. 

1. Z tytułu otrzymania przez zawodnika ostrzeżenia w postaci żółtej kartki: 

Nr kartki III liga IV liga klasa O klasa A klasa B 

3 żk 100 zł 75 zł 50 zł 30 zł 25 zł 

6 żk 200 zł 150 zł 100 zł 60 zł 50 zł 

9 żk 300 zł 250 zł 150 zł 120 zł 100 zł 

16 żk 500 zł 300 zł 200 zł 150 zł 150 zł 

 

2. Do czasu dokonania wpłaty w/w kwoty zawodnik nie może brać udziału w zawodach (rozwiązania 

organizacyjne dla klubów, które wnoszą przedpłaty ułatwiają płatność).   

3. Za niestawienie się drużyny na zawody mistrzowskie: 

- III liga 1000 zł 

- IV liga 800 zł 

- klasa Okręgowa 600 zł 
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- klasa A 300 zł 

- klasa B 200 zł 

- LWJ 400 zł 

- LWT 200 zł 

- pozostałe ligowe rozgrywki młodzieżowe  100 zł 

- turnieje w kategorii Orlik/Żak  50 zł 

 

Karę należy wpłacić do organu prowadzącego rozgrywki w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. 

5. Za niedopełnienie obowiązku właściwego przygotowania boiska do gry, w wyniku czego zawody nie 

odbyły się: 

 - III liga   -  1000 zł  - LWJ   -  500 zł 

 - IV liga   -    500 zł  - LWT   -  300 zł 

 - klasa Okręgowa   -    200 zł              - pozostałe kluby -   100 zł 

   

- ponadto udokumentowany  zwrot kosztów przejazdu dla drużyny przyjezdnej, jeśli zgłosi takie żądanie; 

- karę należy wpłacić do organu prowadzącego rozgrywki w terminie 14 dni. 

6. Za wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego lub pod obcym nazwiskiem, niestawienie się 

zawodnika do sprawdzania tożsamości, zejście z boiska drużyny w czasie zawodów (odmowa 

kontynuowania gry), kara pieniężna dla klubów w wysokości: 

- III liga   - 1500 zł 

- IV liga   - 1000 zł 

- pozostałe klasy senior. -   500 zł 
 

7. Za wpisanie do protokołu sędziowskiego lub wprowadzenie do gry zawodnika nieuprawnionego  

w ligach młodzieżowych, kara finansowa wynosi: 

- dla kierownika (trenera) drużyny: 

 - LWJ    -  400 zł 

 - LWT                -  300 zł 

 - pozostałe ligi juniorów -  300 zł 

 - poz. rozgrywki młodzież. -  200 zł    

oraz wszczyna się w tej sprawie postępowanie dyscyplinarne. 

     - Karę finansową należy wpłacić do organu prowadzącego rozgrywki w ciągu 14 dni. 

8. Za brak na zawodach piłkarskich opieki medycznej i noszy dla gospodarza zawodów: 

- III liga  -  300 zł     - klasa Okręgowa  -  150 zł 

- IV liga  -  200 zł    - poz. ligi/klasy              -  100 zł 

- LWJ  -  200 zł 

a) brak spikera z uprawnieniami:  III, IV liga - od 100 zł  - do 200 zł. 

b) brak porządkowych: zawody III, IV liga - od 150 zł do 300 zł., pozostałe zawody od 100 zł do 200 zł. 

 - karę należy wpłacić do organu prowadzącego rozgrywki w terminie 14 dni od jej otrzymania; 

Przy pierwszym przypadku jaki będzie miał miejsce ze strony klubu gospodarza, Wydział Dyscypliny  
może zawiesić karę  (w szczególnym przypadku  - okolicznościach  np. przy braku noszy, a obecności 
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opieki medycznej) lub zastosować zmniejszona karę finansową (możliwość w decyzjach: pierwsza kara  
w zawieszeniu lub 50% kwoty jw.). 

 

9. Za prowadzenie zespołu podczas rozgrywek mistrzowskich lub pucharowych przez trenera  
nieposiadającego ważnej licencji oraz wpisywanie do protokołu trenera posiadającego licencję,  
a nieobecnego na ławce trenerskiej podczas meczu: 

III liga 
I mecz II mecz 

1500 zł  3000 zł 

IV liga 300 zł 1000 zł 

klasa Okręgowa 200 zł 400 zł 

klasa A i kluby klas niższych 100 zł 150 zł 

LWJ 150zł 300 zł 

LWT 100 zł 150 zł 

Pozostałe rozgrywki młodzieżowe 50 zł 100 zł 

Trzeci i kolejny mecz - weryfikacja zawodów jako walkower 3:0 na niekorzyść tej drużyny. 

 
Karę finansową należy wpłacić do organu prowadzącego rozgrywki w terminie 14 dni od jej otrzymania. 

Trener w szczególnych przypadkach (zastępstwa, itp.) musi legitymować się zgodą właściwej Komisji  

ds. Licencji na prowadzenie drużyny. 

  

10.  Za wycofanie się drużyny z rozgrywek w trakcie ich trwania lub za nieprzystąpienie do nich                                    

w przypadku zakwalifikowania drużyny do gry w określonej klasie: 

III liga 3000 zł  LWJ 1000 zł 
IV liga   2000 zł  LWT 800 zł  
klasa Okręgowa 1000 zł  

 Pozostałe klasy młodzieżowe          400 zł klasa A 700 zł 

klasa B 500 zł 

Karę należy wpłacić do organu prowadzącego rozgrywki w ciągu 14 dni od jej otrzymania. 

 
 

§ 5 

Prawo interpretacji postanowień niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi Lubelskiego Związku Piłki 

Nożnej w Lublinie. 

§  6 

Niniejsza Uchwała nr 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku Zarządu LZPN wprowadza zmiany do dotychczasowej 

treści  Uchwały obowiązującej od 15 lipca 2013 roku, po zmianach od 30 czerwca 2014 roku, funkcjonującej   

także  w rundzie jesiennej s. 2019/2020. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

            Prezes  
    Lubelskiego Związku Piłki Nożnej 
  

                                                                                                                                                 /-/ Zbigniew Bartnik 


