
ZAŁĄCZNIK NR 2  

DO REGULAMINU ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH Podlaski ZPN W SEZONIE 2017/2018 
- ZASADY USTALANIA ZRYCZAŁTOWANEGO EKWIWALENTU ZA WYSZKOLENIE ZAWODNIKA O STATUSIE AMATORA –  

 

Płed i wiek Klasa rozgrywkowa, w której występuje klub pozyskujący 
   

1. Opłaty ryczałtowe za każdy rok szkolenia zawodnika o statusie amatora oraz zawodnika, któremu wygasł kontrakt i klub nie zaproponował przedłużenia umowy w formie pisemnej 
listem poleconym, co najmniej 60 dni przed wygaśnięciem kontraktu, na co najmniej takich samych warunkach finansowych na jakich obowiązywała dotychczasowa umowa 

 
Mężczyźni Ekstraklasa I lub II liga, III lub IV liga 

Kluby pozostałych klas rozgrywkowych 
 oraz wszystkie kluby biorące udział w rozgrywkach futsalu      

a) 9 lat i 1 dzieo do 12 lat 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 100,00 zł 

b) 12 lat i 1 dzieo do 15 lat 2000,00 zł 1200,00 zł 600,00 zł 200,00 zł 

c) 15 lat i 1 dzieo do 18 lat 4000,00 zł 2400,00 zł 1200,00 zł 400,00 zł 

d) 18 lat i 1 dzieo do 23 lat 7000,00 zł 4200,00 zł 2100,00 zł 700,00 zł 

 Kobiety Ekstraliga I liga Pozostałe klasy - 

e) 9 lat i 1 dzieo do 12 lat 200,00 zł 200,00 zł 100,00 zł - 

f)  12 lat i 1 dzieo do 15 lat 600,00 zł 400,00 zł 200,00 zł - 

g) 15 lat i 1 dzieo do 18 lat 1200,00 zł 800,00 zł 400,00 zł - 

h) 18 lat i 1 dzieo do 23 lat 1800,00 zł 1200,00 zł 700,00 zł - 
 

2. Opłaty ryczałtowe za każdy rok szkolenia zawodnika profesjonalnego, któremu wygasł kontrakt i klub zaproponował przedłużenia umowy w formie pisemnej listem poleconym, co 
najmniej 60 dni przed wygaśnięciem kontraktu, na co najmniej takich samych warunkach finansowych na jakich obowiązywała dotychczasowa umowa, która to propozycja nie 
została przyjęta przez zawodnika oraz zawodnika o statusie amatora, któremu klub zaoferował podpisanie kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej na warunkach 
uwzględniających jego wiek, klasę rozgrywkową, w której występuje, a także średnie warunki finansowe wynikające z umów o profesjonalne uprawianie piłki nożnej obowiązujących 
w klubie, a zawodnik nie przyjął przedstawionej propozycji  

a) 9 lat i 1 dzieo do 12 lat 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 100,00 zł 

b) 12 lat i 1 dzieo do 15 lat 4000,00 zł 2000,00 zł 1000,00 zł 300,00 zł 

c) 15 lat i 1 dzieo do 18 lat 20000,00 zł 10000,00 zł 5000,00 zł 1500,00 zł 

d) 18 lat i 1 dzieo do 23 lat 80000,00 zł 40000,00 zł 20000,00 zł 4000,00 zł 

 Kobiety Ekstraliga I liga Pozostałe klasy - 

e) 9 lat i 1 dzieo do 12 lat 200,00 zł 200,00 zł 100,00 zł - 

f)  12 lat i 1 dzieo do 15 lat 1000,00 zł 800,00 zł 600,00 zł - 

g) 15 lat i 1 dzieo do 18 lat 3000,00 zł 1500,00 zł 1500,00 zł - 

h) 18 lat i 1 dzieo do 23 lat 6000,00 zł 4000,00 zł 2000,00 zł - 
 

3. W przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika do klubu pozostającego w ścisłym związku prawnym, personalnym i organizacyjno-finansowym z klubem zakwalifikowanym 
do wyższej klasy rozgrywkowej (np. akademia piłkarska, klub związany umową o współpracę w zakresie szkolenia młodzieży), klub  pozyskujący jest zobowiązany do uiszczenia opłaty 
ryczałtowej wyliczonej w oparciu o stawki określone dla klubu wyższej kategorii.  

4. Opłatę ryczałtową wnosi klub pozyskujący na rzecz klubu macierzystego szkolącego zawodnika bezpośrednio przed zmianą barw klubowych.  
 
 
 



5. W przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika i wpłaty przez klub pozyskujący opłaty ryczałtowej w wysokości określonej w pkt. 1 i 2, a następnie kolejnej zmiany przynależności klubowej tego 
zawodnika do klubu, którego pierwszy zespół występuje w wyższej klasie rozgrywkowej niż klub odstępujący w okresie między 1 a 12 miesiącem od momentu wpłaty opłaty ryczałtowej, ostatni klub 
pozyskujący jest zobowiązany do wpłaty na rzecz klubu macierzystego opłaty ryczałtowej w wysokości 80 % różnicy pomiędzy opłatą ryczałtową, którą otrzymał klub macierzysty, a opłatą ryczałtowa, 
którą otrzymałby w przypadku bezpośredniej zmiany przynależności do klubu, którego pierwszy zespół występuje w wyższej klasie rozgrywkowej. 

 
6. W przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika i wpłaty przez klub pozyskujący opłaty ryczałtowej w wysokości określonej w pkt. 1 i 2, a następnie kolejnej zmiany przynależności klubowej tego 

zawodnika do klubu, którego pierwszy zespół występuje w wyższej klasie rozgrywkowej niż klub odstępujący w okresie między 12 a 24 miesiącem od momentu wpłaty opłaty ryczałtowej, ostatni klub 
pozyskujący jest zobowiązany do wpłaty na rzecz klubu macierzystego opłaty ryczałtowej w wysokości 60 % różnicy pomiędzy opłatą ryczałtową, którą otrzymał klub macierzysty, a opłatą ryczałtowa, 
którą otrzymałby w przypadku bezpośredniej zmiany przynależności do klubu, którego pierwszy zespół występuje w wyższej klasie rozgrywkowej.  

7. W przypadku odpłatnego transferu czasowego zawodnika przeprowadzonego w czasie objętym szkoleniem klubowi macierzystemu zawodnika nie przysługuje zryczałtowany ekwiwalent za wyszkolenie za 
okres wypożyczenia zawodnika. Zryczałtowany ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika za okres odpłatnego wypożyczenia zawodnika przysługuje klubowi, do którego zawodnik został wypożyczony. W 
przypadku nieodpłatnego transferu czasowego zawodnika przeprowadzonego w czasie objętym szkoleniem, klubowi macierzystemu przysługuje zryczałtowany ekwiwalent za szkolenie za okres 
wypożyczenia. Klubowi pozyskującemu zawodnika na mocy transferu czasowego nieodpłatnego nie przysługuje zryczałtowany ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika w okresie wypożyczenia zawodnika.  

8. Ustala się, iż za każdą rundę rozgrywkową przysługuje połowa stawki określonej w pkt. 1 lub 2. 
 

9. W przypadku zawodników objętych szkoleniem w ramach Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży, klub otrzymujący opłatę ryczałtową jest zobowiązany przekazad na rzecz OSSM 
20 % (dwadzieścia procent) kwot otrzymanych z tytułów wskazanych w pkt. 1 albo 2, za każdy rok szkolenia zawodnika w OSSM, za który klub otrzymał opłatę ryczałtową. Kwotę w 
wysokości 20 % otrzymanej opłaty ryczałtowej, klub odstępujący przekazuje na konto Związku Piłki Nożnej, na którego terenie znajduje się OSSM. W tym przypadku klub odstępujący 
nie jest zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego związku piłki nożnej kwoty 3 % od ekwiwalentu ustalonego na podstawie § 70 uchwały III/39 Zarządu PZPN z dnia 14 lipca 2006 
roku w sprawie statusu zawodników występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej (z późniejszymi zmianami). 

 
10. Szczegółowe zasady dotyczące zawodnika profesjonalnego, któremu klub nie zaoferował przedłużenia umowy kontraktowej oraz zawodnika będącego stroną typowego kontraktu o 

profesjonalne uprawianie piłki nożnej z zawodnikiem, który ukooczył 15 rok życia określa odrębna uchwała Zarządu PZPN.  
11. Stawki określone w pkt. 1 i 2 nie obowiązują w przypadku zmiany przynależności na podstawie umowy transferowej zawartej pomiędzy zainteresowanymi klubami, co nie ogranicza 

praw klubu macierzystego do otrzymania opłaty ryczałtowej, określonej w pkt. 5 i 6 .  
12. Ekwiwalent nie przysługuje w sytuacji, gdy zawodnik w okresie ostatnich 12 miesięcy nie brał udziału w żadnych rozgrywkach piłkarskich w Polsce lub za granicą. 

 

- TABELA OPŁAT RYCZAŁTOWYCH DLA KLUBU ODSTĘPUJACEGO ZA ZAWODNIKÓW POMIĘDZY 23 A 28 ROKIEM ŻYCIA –  
  Klasa rozgrywkowa, w której występuje klub pozyskujący  

   III, IV liga Pozostałe, w tym Kluby 
 Ekstraklasa I lub II liga lub Ekstraklasa kluby Ekstraligi, III ligi kobiet 
 I i II ligi kobiet oraz I    

Futsalu oraz II ligi futsalu    ligi futsalu 
     

1. W przypadku, gdy klub pozyskujący nie jest zobowiązany do zapłaty      

ekwiwalentu określonego wyżej, klubowi odstępującemu zawodnika, który      

zmienia barwy klubowe po ukooczeniu 23 roku życia, ale przed ukooczeniem 3000,00 2400,00 1200,00 600,00 300,00 
28 roku życia, przysługiwad będzie opłata ryczałtowa w wysokości uzależnionej      

od klasy rozgrywkowej, w której występuje klub pozyskujący      
 

2. Postanowienia pkt. 1 nie mają zastosowania w przypadku zawodnika który zmienia barwy klubowe po ukooczeniu 23 roku życia, ale przed ukooczeniem 28 roku życia, a któremu 
klub macierzysty złożył przed ukooczeniem 23 roku życia propozycję zawarcia kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 Uchwały nr 
VIII/121 z dnia 16 czerwca 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej - Zasady ustalania zryczałtowanego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statusie amatora, 
zawodnika profesjonalnego oraz zawodnika profesjonalnego, któremu klub nie zaoferował przedłużenia umowy kontraktowej.   

 
UWAGA: Stawki określone przepisami PZPN 


