
REGULAMIN OPŁAT KOZKosz na sezon 2022/2023 

 

Ustala się następujące kwoty obowiązujące w sezonie 2022/2023 

 

1. Wpisowe do rozgrywek 

 

1.1 2 Liga Kobiet 500 – ustalił PZKosz 

1.2 3 Liga Mężczyzn 1000 

1.3 klasa juniorów(-ek) starszych 600 

1.4 klasa juniorów (-ek)  500 

1.5 klasa kadetów (ek) 500 

1.6 klasa kadetów (-ek) B 300 

1.7 młodzików (-czek) 300 

1.8 młodzików (-czek) B 100 

1.9 klasa chłopców/dziewcząt - 

1.10 Turnieje 3x3 (za każdy zespół) 100 
 

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest równoczesne wpłacenie wpisowego w wysokości 

odpowiadającej danej klasie do 16.08.2022. 

Niedotrzymanie w/w terminów wpłaty wpisowego skutkują karą zwiększenia wpisowego 

o 50 % 

- Zgłoszenie drużyn po wyznaczonym terminie jest możliwe wyłącznie za zgodą Prezydium         

Zarządu KOZKosz Kraków. 

- Termin ten nie może przekraczać siedmiu dni, wpisowe, ulega zwiększeniu o 100% 

-Nowo powstałe kluby w rozgrywkach młodzieżowych zostają zwolnione z opłat wpisowego 

do danej klasy rozgrywkowej. 

- Zdobycie medalu na Mistrzostwach Polski zwalnia klub z opłaty wpisowego w danej klasie 

rozgrywkowej. 

- W przypadku zgłoszenia przez klub drugiego zespołu do tej samej klasy rozgrywkowej, 

klub zostaje zwolniony od opłaty wpisowego za drugi zespół. 

- Klub, który do rozgrywek organizowanych przez KOZKosz zgłosi zespoły do wszystkich 

młodzieżowych klas rozgrywkowych, kobiet lub mężczyzn jest zwolniony z opłaty 

wpisowego do jednej, młodzieżowej klasy rozgrywkowej. 

 



 

2. Opłata za licencję okresową zawodnika. 

2.1 2 Liga Kobiet 100 

2.2 3 Liga Mężczyzn 100 

2.3 klasa juniorów(-ek) starszych 70 

2.4 klasa juniorów (-ek)  70 

2.5 klasa kadetów (ek) 70 

2.6 klasa kadetów (-ek) B 70 

2.7 młodzików (-czek) 35 

2.8 młodzików (-czek) B 20 

2.9 klasa chłopców/dziewcząt - 

2.10 Licencja okresowa 3x3 (U-23, U-17, U-15) 20 
 

- Opłata za licencję okresową juniorów starszych i juniorów zgłoszonych do rozgrywek w 

3 Lidze Mężczyzn wynosi 70 zł, jeżeli w zespole występującym w 3 lidze M grają wyłącznie 

zawodnicy urodzeni w 2004 i młodsi. Wpisowe takiego zespołu wynosi 500 zł. Dodatkowe 

(w trakcie sezonu) zgłoszenie zawodnika niespełniającego powyższego warunku 

spowoduje konieczność dopłaty do wszystkich licencji okresowych i opłaty wpisowej. 

- Przy dodatkowym zgłoszeniu zawodnika (po rozpoczęciu rozgrywek) do 2 Ligi Kobiet i 3 

Ligi Mężczyzn, opłata licencyjna zostaje zwiększona o 100% (z wyjątkiem zawodników 

własnych oraz powracających z wypożyczenia). 

3. Opłata za wypożyczenie zawodnika – (RWS § 97, ust. 9) 

3.1 do 2 Ligi Kobiet i 3 Ligi Mężczyzn  250 

3.2 do pozostałych cykli 100 
 

4. Opłata transferowa – (RWS § 93, ust. 1-3) 

4.1 w 2 Lidze Kobiet i 3 Lidze Mężczyzn  250 

4.2 pozostałe rozgrywki 150 

4.3 
zmiana barw na zasadzie umowy o współpracy 
lub przejęcia drużyny – 50 % podanych kwot 

 

 

5. Opłata za zawarcie umowy szkoleniowej 

5.1 Wnosi klub pozyskujący 250 

 

6. Przy składaniu wszelkiego rodzaju protestów związanych z rozegranymi meczami kluby 

zobowiązane są do wpłacenia kaucji w następujących wysokościach: 



6.1 3 Liga Mężczyzn 300 

6.2 Rozgrywki U-19 do U-14 250 

6.3 Pozostałe cykle 200 

7. Kaucja odwoławcza 

7.1 Odwołanie od decyzji I instacji 250 

 

8. Opłata za certyfikat hali*) 

8.1 Weryfikacja i wydanie po raz pierwszy 200 

8.2 Przedłużenie osiadanego certyfikatu 50 
*) powyższe opłaty nie dotyczą hal weryfikowanych przez WR PZKosz i posiadających 

aktualny certyfikat PZKosz. 

9. Decyzje KOZKosz związane z ekwiwalentem za wychowanka lub wydaniem 

Listu Czystości z Urzędu. 

9.1 Decyzja związana z wysokością ekwiwalentu 250 

9.2 Wydanie Listu Czystości „z urzędu” (na wniosek klubu) 250 

9.3 
Wydanie Listu Czystości „z urzędu” (na wniosek osoby 
fizycznej 

150 

 

10. Nazwa drużyny 

10.1 Wprowadzenie nazwy sponsora (za każdą nazwę) 100 

10.2 Zmiana nazwy drużyny ( w trakcie sezonu) 200 

 

11. Opłata za licencję okresową trenera 

11.1 w 2 Lidze Kobiet i 3 Lidze Mężczyzn 300 

11.2 w pozostałych cyklach rozgrywek 200 
  

Dla trenerów, którzy nie wezmą udziału w konferencji szkoleniowej przed sezonem 

2022/2023, opłata wzrasta o 200%. 

12.  Ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika – wychowanka – RWS § 99, ust 1 

Wysokość maksymalnych opłat za wyszkolenie zawodnika – wychowanka po raz pierwszy 

zmieniającego barwy klubowe, podana jest w Regulaminie Opłat PZKosz na sezon 2022/2023 

w pkt. 8.1 – 8.9. 



13. Uzupełnieniem niniejszego Regulaminu są opłaty i kary zawarte i opublikowane w 

Regulaminie Rozgrywek KOZKosz oraz lista kar dyscyplinarnych zwartych w Regulaminie 

Dyscyplinarnym PZKosz 

14. Regulamin ninejszy został zatwierdzony przez Zarząd KOZKosz w dniu 27 czerwca 2022 

roku i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022.  

 

 

Prezes Zarządu KOZKosz 

Tomasz Arlet 


