Uchwała nr 40 Z/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku
Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie w sprawie
wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych

Art. 1
Działając na podstawie postanowień §29 ust. 2 pkt 6 Statutu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie
z dnia 11 maja 2018 roku ze zm. z dnia 14 września 2018 roku postanawia się, co następuje:
§1. Ustala się następujące opłaty, kary, kaucje obowiązujące na terenie działalności Małopolskiego Związku Piłki
Nożnej:
1.Opłaty ryczałtowe
2. Opłaty członkowskie statutowe
3. Opłaty wpisowe do rozgrywek
4. Opłaty za rejestrację zawodników nowo zgłoszonych i potwierdzenie zawodników wolnych, po karencji
5. Opłaty za uprawnienia zawodników do gry
6. Opłaty za wyrejestrowanie zawodnika na teren innego związku piłki nożnej
7. Opłaty za uprawnienia zawodnika wolnego, który nie był związany z klubem żadnym kontraktem (umową)
8. Kary pieniężne z tytułu napomnień (żółte kartki)
9. Kaucje pieniężne od protestu i odwołania
10. Opłaty transferowe i ryczałty transferowe
11. Kary pieniężne regulaminowe
12. Opłaty za zmianę terminu zawodów
13. Opłaty za udzielenie licencji klubom we wszystkich klasach rozgrywkowych
14. Opłaty za odbiór boiska
15. Opłaty ryczałtowe dla sędziów we wszystkich klasach rozgrywkowych
16. Opłaty za przyznanie licencji sędziowskiej
17. Opłaty za przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej

Art. 2
§ 1. Ustala się następujące wysokości opłat:
1.Opłaty ryczałtowe w sezonie 2021/22 wg. Uchwały Zarządu MZPN nr 33/Z/nk/2021 z dnia 07 lipca 2021 roku.
1.1. tj. opłata ryczałtowa od każdej drużyny uczestniczącej w rozgrywkach III ligi i niższych klas rozgrywkowych:
a) III liga
2000 zł
b) IV liga
1300 zł
c) Klasa Okręgowa
1000 zł
d) A klasa
650 zł
e) B klasa
300 zł
f) C klasa
300 zł
g) kluby uczestniczące jedynie w rozgrywkach dziecięcych i młodzieżowych
12 zł
Opłata zawiera:
a)roczną składkę członkowską w wysokości 12 zł
b) opłatę z tytułu udziału klubu w rozgrywkach w danym sezonie
c) opłatę z tytułu rejestracji nowych zawodników i uprawniania dowolnej liczby zawodników do udziału w rozgrywkach w danym sezonie
W sezonie 2021/22 i następnych kluby uczestniczące w rozgrywkach są zobowiązane do uiszczenia opłaty nie później
niż na 14 dni przed startem rozgrywek danej klasy rozgrywkowej.
Opłata ma być wniesiona na rachunek bankowy Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.
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2. Opłaty statutowe:
2.1. tj. składka członkowska klubów na rzecz PZPN:
1,00 zł miesięcznie od każdego klubu uczestniczącego w rozgrywkach, będącego członkiem PZPN.
Składkę członkowską na rzecz PZPN każdy klub, który nie został ujęty w wykazie w § 1 ust. 1.1, wpłaca w MZPN.
2.2. tj. składka członkowska klubów, na rzecz MZPN:
a) Ekstraklasa
2500 zł
b) I liga
2000 zł
c) II liga
1500 zł
d) Ekstraliga kobiet
600 zł
e) I liga kobiet
600 zł
f) II liga kobiet
400 zł
g) III liga kobiet
200 zł
h) IV i V liga kobiet
100 zł
i) Ekstraklasa PLF
600 zł
j) I liga PLF
400 zł
k) II liga PLF
200 zł
Składkę członkowską należy wpłacać w Podokręgu , do którego klub przynależy terytorialnie. Kluby z Krakowa i powiatu krakowskiego wpłacają składki członkowskie w MZPN.
2.3 opłata za wpisowe klubu nowo zgłoszonego na Członka MZPN
100zł.
3. Opłaty wpisowe do rozgrywek.
Kluby – członkowie ZPN uczestniczący w rozgrywkach wpłacają przed rozpoczęciem rozgrywek opłatę za uczestnictwo za
każdy sezon rozgrywkowy w wysokości:
a) Ekstraklasa
8000 zł
b) I liga
6000 zł
c) II liga
4000 zł
d) Ekstraliga kobiet
200 zł
e) I, II, III liga kobiet
200 zł
f) IV i V liga kobiet
80 zł
Kluby Ekstraklasy, I i II ligi mężczyzn oraz Ekstraligi, I, II, III i IV ligi kobiet - wpłaty za uczestnictwo w rozgrywkach dokonują do
MZPN; kluby V ligi kobiet – do Podokręgu prowadzącego rozgrywki.
Kluby jw. wnoszą opłatę z tytułu wpisowego do rozgrywek rozumianą jako udział wszystkich drużyn danego klubu w rozgrywkach.
4.1 Opłaty za rejestrację zawodników nowo zgłoszonych:
a)Ekstraklasa
300 zł
b) I liga
200 zł
c) II liga
120 zł
d) Ekstraliga, I-V liga kobiet
10 zł
e) futsal
10 zł
Opłaty za rejestrację nowo zgłoszonych zawodników należy wpłacać do MZPN.

4. 2 Opłaty za rejestrację zawodników wolnych, po karencji.
a)Ekstraklasa
300 zł
b) I liga
200 zł
c) II liga
120 zł
d) III liga
80 zł
e) IV liga
50 zł
f) Klasa Okręgowa
20 zł
g) A klasa
15 zł
h) B,C klasa
10 zł
i) junior, junior młodszy 10 zł
j) Ekstraliga, I, II, III, IV i V liga kobiet
10 zł
k) futsal
10 zł
Opłaty w przypadku Ekstraklasy, I, II i III ligi, Ekstraligi, I, II, III i IV ligi kobiet, juniorów i futsal należy wnosić do MZPN. Opłaty za zawodników IV ligi i klas niższych (w tym V liga kobiet) – do Podokręgu, do którego klub przynależy terytorialnie. Kluby z Krakowa i
pow. krakowskiego dokonują opłat w MZPN.
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5 Opłaty za uprawnienia zawodników do gry na jeden sezon rozgrywkowy:
a)Ekstraklasa
30 zł
b) I liga
30 zł
c) II liga
30 zł
d) Ekstraliga, I, II, III, IV i V liga kobiet
e) futsal
10 zł

10 zł

Opłaty za uprawnienia zawodników do lig prowadzonych przez PZPN lub inne związki wojewódzkie należy wpłacać do MZPN.
6. Opłaty za wyrejestrowanie zawodnika na teren innego wojewódzkiego związku piłki nożnej.
Opłaty za uzyskanie danych o karalności i wyrejestrowanie zawodnika na teren innego związku piłki nożnej w wysokości:
a)Ekstraklasa
750 zł
b) I liga
500 zł
c) II liga
500 zł
d) III liga
300 zł
e) IV liga
150 zł
f) Klasa Okręgowa
150 zł
g) A,B,C klasa
150 zł
h) Junior, junior młodszy 150 zł
i) Ekstraklasa, I i II liga PLF
150 zł
j) ligi kobiet
bez opłaty
Wyrejestrowanie na teren innego związku piłki nożnej może dokonywać tylko MZPN Kraków . Opłaty należy wpłacać wyłącznie do MZPN Kraków po wcześniejszym złożeniu wniosku w Podokręgu, do którego klub przynależy terytorialnie. W
przypadku transferu na terenie MZPN za ww. czynności nie pobiera się opłat.
7. Opłaty za potwierdzenie zawodnika wolnego, który nie był związany z klubem żadnym kontraktem (umową).
Za potwierdzenie zawodnika wolnego, który nie jest związany z klubem żadną umową bądź kontraktem ani nie ma obowiązującej deklaracji gry amatora klub pozyskujący wpłaca na rzecz macierzystego związku piłki nożnej ryczałt w wysokości:

Ekstra- I
klasa liga

II
liga

III
liga

Ekstra- II-III IV
V CLJ Ekstraklasa I liga II
IV
Klasa Klasa Klasa Klasa Junior liga, liga liga liga K PLF PLF liga
liga,/ okręgowa A
B
C Junior I liga kobiet kobiet kobiet
PLF
CLJ
Młodszy kobiet

4000 3000 2000 1500 1000

400

250 150 100

100

400

300 200 100 50

400

300 200

Opłaty za potwierdzenie zawodników do lig prowadzonych przez PZPN lub inne związki wojewódzkie (Ekstraklasa, I liga, II liga, III
liga, CLJ i Ekstraliga kobiet, I liga kobiet, II liga kobiet, III liga kobiet, IV liga kobiet, V liga kobiet, CLJK, Futsal) należy wpłacać do
MZPN Kraków, natomiast za potwierdzenie zawodników IV ligi i niższych klas rozgrywkowych należy wpłacać do macierzystego
Podokręgu. Kluby z Krakowa i pow. krakowskiego dokonują opłaty w MZPN Kraków.
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8. Kary pieniężne z tytułu ostrzeżeń.
8.1. Kary pieniężne z tytułu ostrzeżeń (żółte kartki) w meczach mistrzowskich:
Nr żółtej kartki
(ostrzeżenie)

Klasa
IV liga okręgowa

3
6
9
12,16,20, itd.- żółta kartka
do wykupienia na koniec sezonu

70
105
135
160

40
75
95
120

Klasa A

Klasa B

35
60
80
100

30
55
70
90

IV i V liga
kobiet,
Klasa C
25
40
60
75

Jeżeli co najmniej 5 zawodników jednej drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub wykluczenie (czerwona kartka)
w jednym meczu, klub ukaranych zawodników podlega karze pieniężnej w wysokości orzeczonej przez organ dyscyplinarny, nie mniejszej niż 100 zł.
Kary należy wpłacać do organu prowadzącego rozgrywki (MZPN, Podokręg).
8.2. Kary pieniężne z tytułu ostrzeżeń (żółte kartki ) w meczach pucharowych:
- 2., 4., 6., 8. itd. - żółta kartka do wykupienia: 50 zł (jeśli kara została orzeczona w Rundzie Wstępnej) lub 100 zł
(jeśli kara została orzeczona w Rundzie Okręgowej i Finałowej MZPN)
Kary należy wpłacać do organu prowadzącego rozgrywki (MZPN, Podokręg).
9. Kaucja pieniężna za wnoszenie protestu i odwołania.
9.1. Kaucja pieniężna za wnoszenie protestu składanego do organu prowadzącego rozgrywki odnośnie
przebiegu zawodów w wysokości:
IV liga
Klasa okręgowa
Klasa A
Klasa B
Klasa C
Drużyny młodzieżowe + kobiece
osoby fizyczne

300
250
200
150
100
100
150

9.2. Kaucja pieniężna za wnoszenie odwołania od orzeczeń dyscyplinarnych i innych organów w wysokości:
a) 2000 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 4 000 zł od orzeczeń innych organów - dla
klubów Ekstraklasy,
b) 1000 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 2 000 zł od orzeczeń innych organów
- dla klubów I ligi,
c) 750 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 1 500 zł od orzeczeń innych organów
- dla klubów II ligi,
d) 500 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 1 000 zł od orzeczeń innych organów - dla
związków piłki nożnej i klubów III ligi,
e) 350 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 700 zł od orzeczeń innych organów - dla
osób fizycznych z wyjątkiem kibiców,
f) 200 zł – dla kibiców,
g) 150 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 300 zł od orzeczeń innych organów - dla
pozostałych klubów.
Opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy organu rozpatrującego odwołanie – stosownie MZPN, PZPN.
9.3 Kaucja za rozpatrzenie kasacji przez Najwyższą Komisję Odwoławczą PZPN w wysokości:
Kluby
- 3500 zł
Osoby fizyczne - 1500 zł
Opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy PZPN.
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10. Opłaty transferowe.
a) Opłaty ryczałtowe – transfer definitywny odpłatny lub nieodpłatny:
Klub odstępujący
Ekstraklasa
I liga
II liga
III liga
IV liga + CLJ
Klasa okręgowa
Klasa A
Klasa B
Klasa C
kluby młodzieżowe samodzielne/
Junior/Junior młodszy/CLJK
Ekstraliga i I liga kobiet
II i III liga kobiet
IV i V liga kobiet
Ekstraklasa PLF
I liga PLF

Stawka
2000
1500
1000
750
500
200
100
50
30
50

II liga PLF

100

200
150
50
200
150

Klub pozyskujący
Ekstraklasa
I liga
II liga
III liga
IV liga + CLJ
Klasa okręgowa
Klasa A
Klasa B
Klasa C
kluby młodzieżowe samodzielne/
Junior/Junior młodszy/CLJK
Ekstraliga i I liga kobiet
II i III liga kobiet
IV i V liga kobiet
Ekstraklasa PLF
I liga PLF
II liga PLF

Stawka
2000
1500
1000
750
500
200
150
100
50
50
200
150
50
200
150
100

Opłaty za transfery definitywne klubów: Ekstraklasy, I ligi, II ligi, III ligi, CLJ, Ekstraligi kobiet, I ligi kobiet, II ligi kobiet,
III i IV ligi kobiet, Ekstraklasy PLF, I ligi PLF, II ligi PLF należy dokonywać wyłącznie w MZPN w Krakowie.
Kluby IV ligi i niższych klas oraz V ligi kobiet wpłacają opłaty do macierzystego Podokręgu lub MZPN.

Wysokość opłaty ryczałtowej przy transferze definitywnym dla klubu odstępującego określa najwyższa klasa
rozgrywek klubu macierzystego, do której uprawniony był ostatnio zawodnik.
b) Opłaty ryczałtowe – transfer czasowy odpłatny lub nieodpłatny:
Klub odstępujący

Stawka

Klub przyjmujący

Stawka

Ekstraklasa
I liga
II liga
III liga
IV liga + CLJ
Klasa okręgowa
Klasa A
Klasa B
Klasa C
Kluby młodzieżowe samodzielne/
Junior/Junior Młodszy/CLJK

1000
750
750
450
250
150
100
50
30
25

Ekstraklasa
I liga
II liga
III Liga
IV Liga + CLJ
Klasa okręgowa
Klasa A
Klasa B
Klasa C
Kluby młodzieżowe samodzielne/
Junior/Junior Młodszy/CLJK

1000
750
750
450
250
150
100
50
30
25

Ekstraliga i I liga kobiet

150

Ekstraliga i I liga kobiet

150

II i III liga kobiet

100

II i III liga kobiet

100

IV i V liga kobiet

30

IV i V liga kobiet

30

Ekstraklasa PLF

100

Ekstraklasa PLF

100

I liga PLF
II liga PLF

75
50

I liga PLF
II liga PLF

75
50

Opłaty za transfery definitywne oraz opłaty klubów: Ekstraklasy, I ligi, II ligi, III ligi, CLJ, Ekstraligi kobiet, I, II, III i IV
ligi kobiet, Ekstraklasy PLF, I ligi PLF, II ligi PLF należy dokonywać wyłącznie w MZPN w Krakowie.
 Kluby IV ligi i niższych klas oraz V ligi kobiet wpłacają opłaty do macierzystego Podokręgu lub MZPN.
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Wysokość opłaty ryczałtowej przy transferze czasowym dla klubu odstępującego określa najwyższa klasa rozgrywek klubu macierzystego, do której uprawniony był ostatnio zawodnik.

c) Zawodnik młodzieżowy (trampkarz) uprawniany do drużyny juniorów oraz (junior, junior młodszy, trampkarz - w szczególnych przypadkach) uprawniony do drużyny seniorów w tym samym sezonie rozgrywkowym wymaga dopłaty różnicy
wysokości opłaty za transfer w przypadku trampkarza potwierdzonego do drużyny juniorskiej oraz za transfer i uprawnienie
juniora, juniora młodszego/trampkarza do gry dla klasy rozgrywkowej seniorów, w której uczestniczy klub.
d) Klub otrzymujący ekwiwalent (odstępujący) za wyszkolenie transferowanego zawodnika dokonuje wpłaty na konto
macierzystego związku piłki nożnej w wysokości 3% od ustalonego między klubami ekwiwalentu netto za transfer
krajowy lub w wysokości 2% od ustalonego między klubami ekwiwalentu netto za transfer zagraniczny, przy czym
wpłata nie może być mniejsza niż równowartość 100 dolarów USA.
e) Klub pozyskujący zawodnika jest zobowiązany dokonać wpłaty 2 % ustalonego między stronami ekwiwalentu netto
na konto związku piłki nożnej, którego jest członkiem.
f) W przypadku, gdy kwota 2% lub 3% ustalonego między klubami ekwiwalentu netto jest niższa od ryczałtu podanego
w tabeli a i b w pkt. 10 kluby pozyskujący i odstępujący zawodnika wpłacają przy uprawnieniu do gry ryczałt
w wysokości określonej dla poszczególnej klasy rozgrywkowej.
g) W przypadku uprawnienia zawodnika na mocy transferu definitywnego lub czasowego odpłatnego albo nieodpłatnego
klub pozyskujący, a także odstępujący zawodnika wpłacają ryczałt zgodnie z tabelą określoną w ust. 9 pkt. a , b i c.
h) W przypadku zmiany transferu czasowego na definitywny w danym sezonie, klub pozyskujący i odstępujący
dopłaca różnicę do wysokości kwoty określonej w tabeli a. Brak opłaty spowoduje cofnięcie uprawnienia zawodnika
do gry.
11. Kary pieniężne regulaminowe za przewinienia dyscyplinarne popełnione w rozgrywkach piłkarskich
prowadzonych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej wobec klubów, zawodników , trenerów, sędziów, obserwatorów, delegatów, menedżerów do spraw piłkarzy, działaczy sportowych.
11.1) Kara pieniężna za brak należytego porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie, lub po
zawodach dla klubu w wysokości 100 – 2000 zł.
11.2) Kara pieniężna za niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia należytego porządku lub bezpieczeństwa na stadionie
przed, w czasie lub po zawodach, wymierza się odpowiedzialnym osobom fizycznym karę w wysokości 300 - 1000 zł.
11.3) Kara pieniężna za niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia należytego porządku lub bezpieczeństwa na stadionie
przed, w czasie lub po zawodach wskutek czego doszło do poważnych naruszeń porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach wymierza się odpowiedzialnym osobom fizycznym karę w wysokości 200–1500 zł.
11.4) Kara pieniężna za brak kart zawodników, niestaranne i niewłaściwe wypełnienie protokołów zawodów,
podanie fałszywego wieku zawodnika lub niedopełnienie innych obowiązków określonych przepisami o rozgrywkach:
- klubom sportowym w wysokości 100 – 200 zł.
- osobom odpowiedzialnym oraz zawodnikom w wysokości 100 – 200 zł.
11.5) Kara pieniężna dla sędziego lub obserwatora za ponowne w tym samym sezonie nieterminowe przesłanie sprawozdania z zawodów lub obserwacji albo niewłaściwe i nieczytelne sporządzenie sprawozdania z zawodów lub obserwacji
w wysokości 100 - 500 zł.
11.6) Kara pieniężna dla sędziego za uniemożliwienie zamieszczenia w załączniku do sprawozdania z zawodów złożonych
przez kierownika lub kapitana drużyny bezpośrednio po meczu zastrzeżeń , w tym odnośnie udzielonych napomnień lub
wykluczeń w wysokości 100 – 500 zł.
11.7) Kara pieniężna dla sędziego lub obserwatora za publiczne wypowiadanie się przez sędziego lub obserwatora
w sprawach dotyczących przebiegu zawodów prowadzonych lub ocenianych przez innych sędziów lub obserwatorów w
wysokości 100- 500 zł.
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11.8) Kara pieniężna dla sędziego za prowadzenie zawodów bez asystentów lub zawinione przez sędziego nie doprowadzenie zawodów do końca w wysokości 100 - 500 zł.
11.9) Kara pieniężna dla sędziego za nieobecność na szkoleniu, nie poddanie się w wyznaczonym terminie badaniom
lekarskim, egzaminowi sprawności fizycznej lub egzaminowi teoretycznemu w wysokości 100 - 500 zł.
11.10) Kara pieniężna dla sędziego lub obserwatora za nieusprawiedliwione nie stawienie się do prowadzenia zawodów,
obserwacji lub za powtarzające się spóźnienia na zawody w wysokości 100- 500 zł.
11.11) Kara pieniężna dla sędziego za samowolne prowadzenie zawodów bez wyznaczenia przez Kolegium Sędziów
MZPN lub wydziału sędziowskiego właściwego KS PPN w wysokości 100- 500 zł.
11.12) Kara pieniężna dla sędziego lub obserwatora za umyślne dokonanie nieprawdziwego zapisu zdarzeń zaistniałych
przed, w czasie lub po prowadzeniu zawodów lub obserwacji , a także zatajenie udzielonych upomnień w stosunku do
zawodników, trenerów jak również innych działaczy w wysokości 100- 500 zł.
11.13) Kara pieniężna dla sędziego lub obserwatora za świadome pobranie od klubów nienależnych świadczeń
w wysokości 100- 500 zł.
11.14) Kara pieniężna za wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego w prawach lub
odbywającego karę dyskwalifikację albo zawodnika pod obcym nazwiskiem:
- klubom sportowym w wysokości: od
IV liga
500
Klasa okręgowa
300
Klasa A
250
Klasa B, C
150
juniorzy
150
trampkarz, młodzik
100
Orlik, żak, skrzat
50
IV i V liga kobiet
50
- osobom odpowiedzialnym oraz zawodnikom w wysokości: 200 – 1000 zł.
11.15) Kara pieniężna dla klubów za nie zgłoszenie się drużyny do zawodów bez uzasadnionych powodów w wysokości
od:
IV liga
Klasa okręgowa
Klasa A i Puchar Polski
Klasa B, C
ML juniorów, ML trampkarzy
juniorzy
Trampkarze, młodzik
Orlik, żak, skrzat
IV i V liga kobiet

1000
600
300
200
200
100
100
50
50

11.16) Kara pieniężna za samowolne zejście drużyny z boiska lub odmowa dalszego rozgrywania meczu:
a) klubom w wysokości od:
IV liga
3000
Klasa okręgowa
1500
Klasa A i Puchar Polski
700
Klasa B
500
Klasa C
400
ML juniorów, ML trampkarzy
300
juniorzy
300
Trampkarze, młodzik
200
Orlik, żak, skrzat
50
IV i V liga kobiet
100

8

b) osobom fizycznym w wysokości 100 - 500 zł
11.17) Kara dla tego kto czyni przygotowania, usiłuje udzielić, udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub
osobistej w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik zawodów piłkarskich:
- klubom sportowym w wysokości :
2000 – 10 000 zł
- osobom fizycznym w wysokości :
2000 – 5000 zł
11.18) Kara pieniężna opisana w pkt. 10.16 dla tego kto czyni przygotowania, usiłuje przyjąć lub przyjmuje korzyść
majątkową lub osobistą albo jej obietnicę w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik zawodów
piłkarskich
- klubom sportowym w wysokości :
2000 – 10 000 zł
- osobom fizycznym w wysokości :
2000 – 5000 zł
11.19) Kara pieniężna za brak na zawodach służby porządkowej w ilości określonej regulaminem rozgrywek piłkarskich
dla klubów sportowych w wysokości
100 – 500 zł.
11.20) Kara pieniężna za brak na zawodach opieki medycznej , noszy wraz z obsługa , środków doraźnej pomocy dla
gospodarza zawodów od:
IV liga
Klasa okręgowa
A,B,C klasa, IV-V liga kobiet, ligi młodz.

200
150
100

11.21) Kara pieniężna dla drużyny, która wycofa się z rozgrywek w trakcie ich trwania od:
IV liga
Klasa okręgowa
Klasa A
Klasa B
C klasa, IV i V liga kobiet, ligi młodz.

2000
1000
700
500
250

11.22) Kara pieniężna za nie podpisanie załącznika do protokołu sędziowskiego w wysokości 100 – 200 zł.
11.23) Kara pieniężna za uniemożliwienie zawodnikowi uczestnictwa w zajęciach kadry powołanej do reprezentowania
barw PZPN, MZPN w zawodach sportowych
- dla klubu w wysokości 500 - 2000 zł,
- dla trenera, działacza w wysokości 100 - 500 zł.
11.24) Kara pieniężna za wypowiedzi lub działania, mogące poniżyć w opinii publicznej, narazić na utratę zaufania
potrzebnego dla wykonania powierzonej funkcji lub prowadzenia działalności w sporcie piłki nożnej lub znieważające
członków władz PZPN, związków piłki nożnej, ligi zawodowej, klubów, zawodników, trenerów, sędziów, działaczy
sportowych i innych osób
- osobom fizycznym w wysokości 200 - 500 zł
11.25) Kara za stosowanie groźby, przemocy lub naruszenia nietykalności cielesnej sędziego lub innej osoby w związku
z meczem piłkarskim lub działalnością w PZPN lub jego organizacjach członkowskich, w szczególności w celu
utrudnienia lub uniemożliwienia podjęcia działań
- klubom w wysokości 2000 - 5000 zł
- osobom fizycznym w wysokości 2000 - 5000 zł.
11.26) Kara pieniężna za niewykonanie, niedopełnienie lub niedbałe wykonanie obowiązków określonych w statucie
PZPN, uchwałach, decyzjach lub wytycznych organów PZPN lub innych podmiotów, pozostających w strukturach
PZPN, naruszenie norm moralno-etycznych obowiązujących w piłce nożnej a także niewykonanie , niedopełnienie lub
niedbałe wykonanie rozstrzygnięć organów administracji publicznej, dotyczących sportu piłki nożnej:
- klubom w wysokości 300 - 2000 zł,
- zawodnikom, trenerom, instruktorom, menedżerom piłkarskim, licencjonowanym organizatorom imprez piłkarskich
i działaczom piłkarskim, a także sędziom piłkarskim, delegatom i obserwatorom w wysokości 100 - 1000 zł,
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11.27). Kara pieniężna za niesportowy tryb życia lub naruszenie zasad porządku publicznego w wysokości 100 – 500 zł.
11.28) Kara pieniężna za podważanie decyzji sędziowskich i kompetencji sędziów przez trenerów, zawodników,
sztabu medycznego lub działaczy w wysokości od 100 - 500 zł.
11.29). Kara pieniężna za prowadzenie zespołu piłki nożnej podczas rozgrywek mistrzowskich i pucharowych przez
trenera nie posiadającego ważnej licencji oraz wpisywanie do protokołu trenera posiadającego licencję , a nie
prowadzącego zespołu w czasie meczu i nieobecnego na ławce trenerskiej podczas tego meczu:
- klubom w wysokości od:
Kara pieniężna

IV liga Klasa okręgowa Klasa A Niższe klasy rozgrywkowe,
ligi młodzieżowe, ligi kobiet

Pierwszy mecz
Drugi mecz

1000
1500

500
1000

250
500

125
250

11.30) Kara pieniężna za niedopełnienie obowiązku właściwego przygotowania boiska w wyniku czego nie odbyły się
zawody od:
IV liga
Klasa okręgowa
A,B,C kl., ligi kobiet, ligi młodz.

500
200
100

11.31) Kara pieniężna za prezentowanie treści o charakterze pogardliwym, rażąco nieetycznym,
pochwalających terroryzm, przestępczość, przemoc, odwołujących się do zbrodniczych ideologii, treści
politycznych, treści o charakterze dyskryminacyjnym, w szczególności odnoszących się do rasy, koloru
skóry, języka, religii bądź pochodzenia, za wznoszenie okrzyków lub popełnienie innego aktu o takim
charakterze w czasie, bezpośrednio przed lub po meczu:
- klubom sportowym nie niższa niż 500 zł,
- innym osobom fizycznym nie niższa niż 200 zł.
11.32) Kara pieniężna za czyn, o którym mowa w pkt.10.31 czyli wywieszenie transparentu, flagi lub
innego, podobnego przedmiotu i nie został on zdjęty, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez delegata lub
obserwatora PZPN, co spowodowało przerwanie meczu, zasadnicza kara pieniężna nie może być niższa niż
500 zł.
11.33) Kara pieniężna za czyn o którym mowa w pkt.10.31 było wywieszenie transparentu, flagi lub innego,
podobnego przedmiotu i nie został on zdjęty, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez delegata lub
obserwatora PZPN, co spowodowało przedterminowe zakończenie meczu, zasadnicza kara pieniężna nie
może być niższa niż 1000 zł.
11.34) Kara pieniężna za nieprzybycie osoby zobowiązanej na konferencję prasową wymierza się karę
pieniężną w wysokości od 500 zł.
11.35) Kara pieniężna dla zawodnika lub działacza piłkarskiego, który publicznie lub za pośrednictwem

środków masowego przekazu podżega
piłkarskim - nie niższa niż 500 zł.

do nienawiści lub przemocy w czasie nie związanym z meczem

11.36) Kara pieniężna za naruszenie przepisów związanych ze zmianą barw klubowych, w szczególności za
podpisanie w sposób sprzeczny z prawem umów transferowych pomiędzy klubami, wymierza się kary:
- klubom w wysokości
1000 – 3000 zł
- zawodnikom w wysokości 500 – 1500 zł
- działaczom w wysokości
500 – 1500 zł
11.37) Kara pieniężna za niewykonanie w terminie 30 dni orzeczeń organów jurysdykcyjnych PZPN, a także organu
właściwego do spraw ustalenia ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika
- klubom w wysokości 500 - 100 000 zł
- osobom fizycznym, zawodnikom w wysokości 500 - 15 000 zł.
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11.38) Kara pieniężna za używanie , w związku z zawodami piłkarskimi, słów wulgarnych lub uznawanych
powszechnie za obraźliwe w wysokości 100-1000 zł.
11.39) Kara pieniężna za prowokowanie kibiców w wysokości 100-1000 zł.
11.40) Kara pieniężna za nieuzasadnione opóźnianie zawodów (w I, II poł i dogrywce) w wysokości 100 – 300 zł.
TERMIN ZAPŁATY KAR NIEZWŁOCZNIE OD DATY UKAZANIA SIĘ WŁAŚCIWEGO DLA
NAŁOŻONEJ KARY KOMUNIKATU.
W sprawach nie ujętych w niniejszej uchwale stosuje się zapisy ujęte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.
12. Opłata za zmianę terminu zawodów.
Opłata za zmianę terminu zawodów wnioskowana w terminie krótszym niż 14 dni przed dniem rozegrania
zawodów w wysokości:
IV liga i niższe klasy rozgrywkowe- 100 zł
drużyny młodzieżowe i kobiece - 50 zł
13 . Opłata za udzielenie licencji klubowych.
Opłata za udzielenie licencji klubowych w wysokości:
IV liga
Klasa okręgowa
Klasy A ,B, C
kluby młodzieżowe
kluby kobiece

300
200
200
200
50

Opłaty za udzielenie licencji należy wpłacać do Podokręgów, do których kluby przynależą terytorialnie. Kluby z Krakowa i pow.
krakowskiego dokonują opłaty w MZPN Kraków.
14. Opłata za odbiór boiska.
Opłata za odbiór każdego boiska wynosi 120 zł we wszystkich klasach rozgrywkowych. Dodatkowo klub ponosi koszty
dojazdu każdego z członków komisji. Odbioru boiska dokonuje organ prowadzący rozgrywki (Podokręg, MZPN). Organ
prowadzący rozgrywki może przekazać odbiór boiska Podokręgowi.
Opłaty ryczałtowe za przejazdy dla weryfikatorów boisk na mecze we wszystkich klasach rozgrywkowych na
terenie MZPN:
Odległość (km) Stawka ryczałtowa (zł)
do 10
17
11-20
25
21-30
33
31-40
36
41-50
42
51-60
56
61-70
63
71-80
69
81-90
74
91-100
79
101-120
101
121-140
110
141-160
114
161-180
118
181-200
120
221-240
126
241-260
134
Przejazdy należy rozliczać po najkrótszej drodze łączącej miejsce zamieszkania i miejsce rozgrywania zawodów.
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15. Opłaty ryczałtowe dla sędziów we wszystkich klasach rozgrywkowych.
Opłaty ryczałtowe dla sędziów, obserwatorów i delegatów na mecze we wszystkich klasach rozgrywkowych
na terenie MZPN:

L.p. Rodzaj zawodów
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sędzia główny

IV, V liga kobiet
IV liga seniorów
Liga okręgowa seniorów
Małopolska Liga Juniorów
Starszych/Młodszych
Klasa A seniorów
Klasa B i C seniorów
1 liga juniorów starszych/młodszych
2 i 3 liga juniorów starszych/młodszych
Małopolska liga trampkarzy i młodzików
1, 2, 3 liga trampkarzy/młodzików
Ligi orlików, żaków, skrzatów
Rozgrywki kadr o Puchar Deyny i Górskiego
Zawody sparingowe i kontrolne seniorów:
- III liga
- IV liga
- pozostałe seniorskie klasy rozgrywkowe
Młodzieżowe:

Sędzia
asystent
80
215
180

95
260
210
160/150

135/130

160
140
115/100
100
90
80/70
50/mecz,40/godz.
140

135
115
95/85
85
75
65/55
110

140
115
90
70

110
100
80
60

Obserwator
Delegat

190
155
120
95
-

16. Opłaty za przyznanie licencji sędziowskiej:
Sędziowie Asystenci Top Asystenci s.c. Ekstraliga, I liga, II lga, III IV Klasa
Klasa Klasa Ekstraklasa I liga Asystenci Początkujący
zawodowi zawodowi Amator niezawodowi kobiet kobiet kobiet liga liga okręgowa A B,C
futsal futsal okręgowi *
pozostali

1000

600

600

300

150

100 80 250 160

120

90 75

250

150

40

1

70
* początkujący sędziowie, ubiegający się o licencję w ciągu pierwszych 24 miesięcy od daty ukończenia kursu
sędziowskiego, niezależnie od tego , w jakiej klasie sędziują.
Opłaty za licencję sędziowie Ekstraklasy, I, II i III ligi męskiej, Ekstraligi, I i II ligi kobiecej, Ekstraklasy PLF, I ligi PLF i
II ligi PLF wpłacają do MZPN Kraków, natomiast sędziowie IV ligi i niższych klas rozgrywkowych wpłacają do Podokręgu macierzystego Kolegium Sędziów. Sędziowie z Krakowa i pow. krakowskiego dokonują opłat w MZPN Kraków.
17.Opłaty za przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej (za rok):

Tryb

UEFA B

UEFA
Futsal B

Futsal C

UEFA C /

Grassroots D

PZPN A

PZPN B

Grassroots C

Tryb zwyczajny

100

100

50

50

25

100

50

Tryb nadzwyczajny

500

300

250

250

150

500

150

Opłaty za przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej wpłaca trener występujący o jej przyznanie na konto MZPN Kraków.
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Art. 3
1. Wszystkie opłaty należy dokonywać na podstawie kwitów kasa przyjmie (KP) lub przelewem na konto bankowe
MZPN, Podokręgu.
2. Drużyna może być zawieszona w rozgrywkach za zaległości finansowe w stosunku do organu prowadzącego
rozgrywki zgodnie z decyzją Wydziału Gier, Komisji Gier tego organu.
3. Kary pieniężne są nakładane przez Wydziały Dyscypliny, Komisje Dyscypliny organów prowadzących rozgrywki.
4. Kluby odpowiadają solidarnie za kary pieniężne nałożone na zawodników, trenerów, działaczy oraz osoby
funkcyjne.
Art. 4
Zobowiązuje się zarządy wszystkich Podokręgów Piłki Nożnej MZPN do wprowadzenia w życie postanowień uchwały i stosowania jednolitych stawek, opłat, kar, ryczałtów i kaucji.
Art. 5
1. Prawo interpretacji postanowień niniejszej uchwały przysługuje Zarządowi Małopolskiego Związku Piłki Nożnej
w Krakowie.
2. Prawo interpretacji i zmian opłat dotyczących rozgrywek Ekstraklasy, I i II, III ligi, Ekstraligi kobiet, I, II i III ligi
kobiet, Ekstraklasy PLF, I ligi PLF, II ligi PLF przysługuje Zarządowi PZPN.
Art. 6
1. Traci moc uchwała nr 19/Z/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. Zarządu MZPN w Krakowie w sprawie ustalenia wysokości: opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.
Art. 7
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kraków, dnia 29 lipca 2021 r.

Za Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej
Prezes
Ryszard Kołtun

