
 

 
 

 

Uchwała Nr 84/21/Z 

Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej  

z dnia 26.10.2021 r. 
 

w sprawie ustalenia zasad zgłoszenia przez kluby szczebla centralnego 

drużyn rezerw do IV ligi, Klasy Okręgowej lub Klasy A 
 

Na podstawie § 30 pkt 5 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej, Zarząd Śląskiego Związku 

Piłki Nożnej postanawia: 

 

1. Wyrazić zgodę klubom szczebla centralnego (od Ekstraklasy do III ligi) na zgłoszenie 

drużyn rezerw odpowiednio do IV ligi, Klasy Okręgowej lub Klasy A według 

następujących zasad: 

1) Zgłoszenie musi nastąpić na rok wcześniej (do 30 czerwca), czyli np. do 30 czerwca 

2022 r. trzeba zgłosić chęć gry drużyny rezerw na sezon 2023/2024 wraz ze wskazaniem 

poziomu rozgrywkowego. 

2) Drużyna rezerwowa w sezonie poprzedzającym start w lidze nie może brać udziału 

w jakichkolwiek rozgrywkach. 

3) Przy zgłoszeniu należy wpłacić roczną kaucję na poczet rezygnacji: 

a) IV liga – 15 tys. zł, 

b) Klasa Okręgowa – 10 tys. zł, 

c) Klasa A – 5 tys. zł. 

4) Kaucja określona w pkt 3 zostanie zwrócona klubowi po rozegraniu pierwszego meczu 

ligowego drużyny rezerw. 

5) Jeśli drużyna rezerw zostanie wycofana w ciągu pierwszych 3 lat gry, klub zostanie 

ukarany dodatkową karą za wycofanie w wysokości:  

a) IV liga – 15 tys. zł, 

b) Klasa Okręgowa – 10 tys. zł, 

c) Klasa A – 5 tys. zł. 

6) Jeśli drużyna rezerw zostanie wycofana w ciągu 4. lub 5. roku gry, klub zostanie 

ukarany dodatkową karą za wycofanie w wysokości: 

a) IV liga – 7,5 tys. zł, 

b) Klasa Okręgowa – 5 tys. zł, 

c) Klasa A – 2,5 tys. zł. 

7) Jeśli pierwsza drużyna spadnie do klasy niższej i klub w związku z tym wycofa drużynę 

rezerw, kara określona w pkt 5 i 6 ulega obniżeniu o 50%. 

 

2. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Śl. ZPN i Komisji ds. Rozgrywek Śl. ZPN. 

 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Prezes 

Śląskiego Związku Piłki Nożnej 

 

Henryk Kula 


