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§ 1 
Ustala się następujące kwoty opłat obowiązujące w sezonie  2022/2023: 
 

I. tytuł pobrania opłaty: kwota 

1. wniesienie odwołania od decyzji organu I instancji  25 zł 

2. kaucja za złożenie protestu dotyczącego meczu 200 zł 

3. kaucja za zgłoszenie do rozgrywek 250 zł 

4. 
każdorazowe przełożenie terminu meczu na 10-4 dni przed terminem 
wyznaczonym w terminarzu 

60 zł 

5. 
każdorazowe przełożenie terminu meczu na mniej niż 4 dni przed terminem 
wyznaczonym w terminarzu 

100 zł 

6. wydanie licencji zawodnika PZKosz 20 zł  

7. 
dodatkowa opłata za niezgłoszenie 10 zawodników do drużyny w terminie 
do 15.09.2022 (Regulamin Zawodów DZKosz na sezon 2022/2023 §19 pkt.5) 

500 zł 

8. 
dodatkowa opłata za zgłoszenie zawodnika (Regulamin Zawodów DZKosz na 
sezon 2022/2023 §19 pkt. 7) 

50 zł 

9. wydanie licencji okresowej dla trenera – ligi seniorskie 100 zł 

10. wydanie licencji okresowej dla trenera – ligi młodzieżowe 50 zł 

11. 
dodatkowa opłata za nieobecnośd na konferencji licencyjnej trenerów  
– ligi seniorskie 

 300 zł 

12. 
dodatkowa opłata za nieobecnośd na konferencji licencyjnej trenerów  
– ligi młodzieżowe 

 150 zł 

13. wydanie licencji okresowej statystyka 20 zł 

14. wypożyczenie zawodnika 250 zł 

15. wypożyczenie zawodnika – ucznia SMS 500 zł 

16. wpis na listę transferową 250 zł 

17. 
wpis na listę transferową dla zawodników zmieniających barwy klubowe na 
zasadzie umowy o współpracy lub przejęcia drużyny 

125 zł 

18. 
rozpatrywanie spraw spornych dotyczących wysokości ekwiwalentu za 
wychowanka 

250 zł 

19. wydanie Listu Czystości z urzędu 0 zł 

 

II. 
wysokośd wpisowego za zgłoszenie 

drużyny do rozgrywek: 
kwota dla drużyn z 
woj. dolnośląskiego 

kwota dla drużyn 
spoza województwa 

dolnośląskiego 

1. w rozgrywkach 3 Ligi Mężczyzn 1935 zł 1815 zł 

2. w rozgrywkach 2 Ligi Kobiet* 1935 zł 1815 zł 

3. w rozgrywkach U19 1360 zł 1240 zł 

5. w rozgrywkach U17 i U16 1095 zł 975 zł 

5. w rozgrywkach U15 i U14 870 zł 750 zł 

6. w rozgrywkach U13 460 zł 340 zł 

7. w rozgrywkach mini koszykówki 120 zł bezpłatnie 
* W przypadku przyznania organizacji ligi przez PZKosz 
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W przypadku zgłoszenia przez klub drugiej i kolejnej drużyny do tej samej kategorii 
rozgrywek (dotyczy rozgrywek 3LM, 2LK, U19, U17, U16, U15, U14 i U13) opłata za 
zgłoszenie wynosi 50% wpisowego. 
 
W przypadku zgłoszenia ogółem do rozgrywek młodzieżowych (od U13 do U19)  czterech lub 
więcej drużyn opłata za zgłoszenie wynosi 50% wpisowego za każdą drużynę (z wyłączeniem 
3LM, 2LK oraz mini koszykówki). 
 

III. maksymalna kwota ekwiwalentu za: wychowanka 

1. transfer do rozgrywek: 3 Liga Mężczyzn, 2 Ligi Kobiet do 6.000 

2. transfer do rozgrywek: U19 i U17 do 6.000 

3. transfer do rozgrywek U15 
do 4.000 

 

4. transfer do rozgrywek U13 lub dla zawodników młodszych 
do 2.000 

 

jeśli zawodnik-wychowanek występował w reprezentacji Polski w oficjalnych 
zawodach FIBA lub kwalifikacjach do nich po 1 lipca 2019 r. 

+ 25 % 

 

IV. 
opłata za podpisanie umowy szkoleniowej ( wnosi klub 

pozyskujący) 
250 

 
§ 2 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Zarząd DZKosz, to jest z dniem  
1.08.2022. 

 
     
       PREZES 

     Dolnośląskiego Związku Koszykówki 

       Arkadiusz Zagrodnik 
 


