Uchwała 58/2013
Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z 27 czerwca 2013 roku w sprawie
zmiany uchwały Nr 77/2012 Zarządu LZPN z 12.XI.2012r dotycząca ryczałtów z tyt.
transferów zawodników.
Na wniosek Prezesa Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, na podstawie § 32 lit. „f”
Statutu Lubuskiego ZPN w związku z § 23 pkt 19 uchwały Nr V/49 Zarządu PZPN z
5.IV.2011 roku postanawia się:
1. Zmienia się uchwałę Nr 77/2012 Zarządu LZPN z 12.XI.2012 roku i zwalnia z
wnoszenia zryczałtowanych opłat z tytułu transferów kluby odstępujące
zawodników do innych klubów,
2. Zryczałtowane opłaty z tytułu transferów dotyczące klubów pozyskujących
pozostają bez zmian i wynoszą jak określają poniższe tabele:
I.
Transfer definitywny (odpłatny lub nieodpłatny)
Klub pozyskujący

stawka

Do Ekstraklasy

2000 zł

Do I ligi

1500 zł

Do II ligi

1000 zł

Do III ligi

700 zł

Do IV ligi

500 zł

Do kl "O"

300 zł

Do kl "A"

150 zł

Do kl "B" i "C"

100 zł

Kluby młodzieżowe
samodzielne

50 zł

Ekstraklasa i I liga
kobiet

200 zł

II liga kobiet
150 zł
- 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 OZPN lub Lubuskiego ZPN.
Opłata za transfer zawodnika do 18 roku życia wynosić będzie jak do klubów młodzieżowych
( bez względu na klasę w jakiej gra drużyna seniorska) pod warunkiem, że klub posiada
drużynę młodzieżową, w której może występować zawodnik,
Naruszenie powyższej zasady powodować bedzie podjęcie sankcji dyscyplinarnych.
- opłaty z tytułu przejscia zawodników wszystkich klas rozgrywkowych do i z klubów
zagranicznych pobiera Lubuski Związek Piłki Nożnej

II.

Transfer czasowy

Klub pozyskujący

stawka

Do Ekstraklasy

1000 zł

Do I i II ligi

700 zł

Do III ligi

350 zł

Do IV ligi

250 zł

Do kl "O"

150 zł

Do kl "A"

100 zł

Do kl "B" i "C"

50 zł

Kluby młodzieżowe
samodzielne

25 zł

Ekstraklasa i I liga
kobiet

100 zł

II liga kobiet
80 zł
Opłata za transfer czasowy zawodnika do 18 roku życia wynosić będzie jak do klubów
młodzieżowych ( bez względu na klasę w jakiej gra drużyna seniorska) pod warunkiem, że
klub posiada drużynę młodzieżową w której może występować zawodnik)

III.

Ryczałt za zawodnika wolnego – nie związanego kontraktem, bądź umową z
żadnym klubem, nie majacego też deklaracji gry amatora – klub pozyskujący
wpłaca na rzecz LZPN lub OZPN :
Klub pozyskujący

stawki

Zawodnik do zespołu Ekstraklasy

4000 zł

Zawodnik do zespołu I ligi

3000 zł

Zawodnik do zespołu II ligi

1500 zł

Zawodnik do zespołu III ligi

600 zł

Zawodnik do zespołu IV ligi

500 zł

Zawodnik do kl "O"

300 zł

Zawodnik do kl "A"

200 zł

Zawodnik do kl "B" i niższe

150 zł

Do zespołu juniorów

100 zł

Do pozostałych młodzieżowych

Bez opłat

Do Ekstraklasy i I ligi kobiet

300 zł

Do zespołu II ligi kobiet
150 zł
Opłata za transfer czasowy zawodnika do 18 roku życia wynosić będzie jak do klubów
młodzieżowych ( bez względu na klasę w jakiej gra drużyna seniorska) pod warunkiem, że
klub posiada drużynę młodzieżową w której może występować zawodnik)
- Ryczałt w okreslonej wyżej wysokości klub wpłaca na konto Lubuskiego ZPN, bądź
macierzystego OZPN w Gorzowie Wlkp.
- Ryczałt w w/w wysokości obowiązuje na terenie działania LZPN.
- Uchwała powyższa po dostosowaniu stawek ryczałtowych do postanowień uchwały Nr V/49
z 5.IV.2011r Zarządu PZPN obowiązuje od 01.VII.2013r.
- Tracą moc uchwały Nr 19/07 z 28.05.2007r, 31/07 z 27.07.2007r i 77/2012 z 12.XI.2012r
Zarządu Lubuskiego ZPN i wszystkie dotychczasowe uregulowania LZPN dotyczące
ryczałtów transferowych.
Prezes LZPN
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