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Uchwała 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 
 
 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN uchwala się następujące zasady ustalania 
zryczałtowanego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statusie amatora, zawodnika 
profesjonalnego oraz zawodnika profesjonalnego, któremu klub nie zaoferował przedłużenia 
umowy kontraktowej: 
 
1. Ekwiwalent za wyszkolenie – oznacza opłatę za wyszkolenie i rozwój zawodnika wolnego, 
jakie klub pozyskujący zobowiązany jest zapłacić klubowi odstępującemu. 
 
2. Klubowi odstępującemu przysługiwać będzie ekwiwalent za wyszkolenie i rozwój 
zawodnika: 

a) który nie ukończył 23 roku życia, bez względu na jego status, z zastrzeżeniem 
postanowień pkt b, 

b) który zmienia barwy klubowe po ukończeniu 23 roku życia, ale przed ukończeniem 
28 roku życia i któremu klub macierzysty złożył przed ukończeniem 23 roku życia 
propozycję zawarcia kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej zgodnie z 
zasadami określonymi w  pkt 7, 

c) który zmienia barwy klubowe w trakcie obowiązywania umowy z klubem 

odstępującym. 

 
 
3. Klub pozyskujący, który podpisał umowę (w tym kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki 
nożnej) z zawodnikiem, którego nie łączy żadna umowa z klubem i który w okresie ostatnich 
12 miesięcy nie brał udziału w żadnych rozgrywkach piłkarskich w Polsce lub za granicą, a 
który w dniu podpisania kontraktu nie ukończył 23 roku życia, zobowiązany jest do 
zapłacenia klubowi odstępującemu, 

 80% ekwiwalentu - przy zawarciu kontraktu w okresie między 1 a 12 miesiącem od 
podpisania karty zawodnika do innego klubu, 

 60% ekwiwalentu - przy zawarciu kontraktu w okresie między 12 i 1 dzień a 24 
miesiącem od podpisania karty zawodnika do innego klubu, 

 40% ekwiwalentu - przy zawarciu kontraktu w okresie między 24 i 1 dzień a 36 
miesiącem od podpisania karty zawodnika do innego klubu. 

 
4. W przypadku odzyskania przez zawodnika statusu amatora klubowi, który taki zawodnik 
opuści, nie będzie wypłacane żadne odszkodowanie. 
Jeżeli jednak zawodnik, który w przypadku odzyskania statusu amatora nie ukończył 23 
roku życia, a w ciągu 30 miesięcy od przywrócenia statusu amatora ponownie uzyska status 
zawodnika profesjonalnego, klub pozyskujący wypłaci odszkodowanie na zasadach 
przewidzianych przepisami dotyczącymi ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika 
o statusie amatora. 
 
5. Upoważnionymi organami do określenia wysokości ekwiwalentu, są: 
 

a) Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN jako organ I instancji gdy 
klub pozyskujący uczestniczy w rozgrywkach Ekstraklasy, I lub II ligi oraz Ekstraligi 
i I ligi kobiet, bądź kluby przynależą do różnych wojewódzkich związków piłki nożnej; 

b) Właściwy organ Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej w pozostałych przypadkach; 



c) Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN jako organ II instancji w przypadku 
określonym w pkt a; 

d) Komisja Odwoławcza właściwego Wojewódzkiego ZPN jako organ II instancji w 
przypadku określonym w pkt b. 

 
6. Ustala się następujące 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 na 60 dni przed wygaśnięciem kontraktu, na co najmniej 
takich samych warunkach finansowych na jakich obowiązywała dotychczasowa umowa. Wysokość 
ekwiwalentu uzależniona jest od wieku zawodnika oraz klasy rozgrywkowej, w której występuje 
pierwszy zespół klubu pozyskującego i obliczana jest wg następujących zasad: 
 

Wiek Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 Kategoria 4 

9 lat i 1 dzień do 12 lat 200 200 200 100 

12 lat i 1 dzień do 15 lat 2000 1200 600 200 

15 lat i 1 dzień do 18 lat 4000 2400 1200 400 

18 lat i 1 dzień do 23 lat 7000 4200 2100 700 

 
W rozgrywkach piłki nożnej kobiet obowiązuje następująca tabela:  

Wiek Ekstraliga I liga Pozostałe klasy 

9 lat i 1 dzień do 12 lat 200 200 100 

12 lat i 1 dzień do 15 lat 600 400 200 

15 lat i 1 dzień do 18 lat 1200 800 400 

18 lat i 1 dzień do 23 lat 1800 1200 700 

 
7. Ustala się następujące opłaty ryczałtowe za każdy rok szkolenia zawodnika profesjonalnego, 
któremu wygasł kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej i klub zaproponował mu 
przedłużenie umowy w formie pisemnej listem poleconym, co najmniej 60 dni przed wygaśnięciem 
kontraktu, na co najmniej takich samych warunkach finansowych, 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. Wysokość ekwiwalentu uzależniona jest od wieku zawodnika oraz klasy 
rozgrywkowej, w której występuje pierwszy zespół klubu pozyskującego wg następujących zasad: 
 

Wiek Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 Kategoria 4 

9 lat i 1 dzień do 12 lat 200 200 200 100 

12 lat i 1 dzień do 15 lat 4000 2000 1000 300 

15 lat i 1 dzień do 18 lat 20000 10000 5000 1500 

 18 lat i 1 dzień do 23 lat 80000 40000 20000 4000 

 
W rozgrywkach piłki nożnej kobiet obowiązuje następująca tabela: 

Wiek Ekstraliga I liga Pozostałe klasy 

9 lat i 1 dzień do 12 lat 200 200 100 

12 lat i 1 dzień do 15 lat 1000 800 600 

15 lat i 1 dzień do 18 lat 3000 1500 1500 

18 lat i 1 dzień do 23 lat 6000 4000 2000 

 
8. Ustala się następujący podział na kategorie Klubów: 

 klub Ekstraklasy – kategoria 1 

 klub I i II ligi – kategoria 2 

 klub III i IV ligi – kategoria 3 

 kluby pozostałych klas rozgrywkowych oraz wszystkie kluby biorące udział w rozgrywkach 
futsalu – kategoria 4 
 



9. W przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika do klubu pozostającego w ścisłym 
związku prawnym, personalnym i organizacyjno – finansowym z klubem zakwalifikowanym do 
wyższej kategorii (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. W przypadku zmiany 
przynależności klubowej pomiędzy podmiotami wskazanymi powyżej, nie są pobierane opłaty za 
zarejestrowanie i wyrejestrowanie zawodnika oraz inne opłaty związane z tym transferem. 
 
10. Opłatę ryczałtową wnosi klub pozyskujący na rzecz klubu macierzystego szkolącego 
zawodnika bezpośrednio przed zmianą barw klubowych. Podstawą wyrejestrowania zawodnika z 
klubu odstępującego jest przedłożenie właściwemu związkowi piłki nożnej do wyrejestrowania 
zawodnika potwierdzenia wpłaty całości ekwiwalentu. 
 
11. W przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika i wpłaty przez klub pozyskujący 
opłaty ryczałtowej w wysokości określonej w pkt. 6-7, a następnie kolejnej zmiany przynależności 
klubowej tego zawodnika do klubu, którego I 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 
ryczałtową, którą otrzymałby w przypadku bezpośredniej zmiany przynależności do klubu, którego 
I zespół występuje w wyższej klasie rozgrywkowej. 
 
12. W przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika i wpłaty przez klub pozyskujący 
opłaty ryczałtowej w wysokości określonej w pkt. 6-7, a następnie kolejnej zmiany przynależności 
klubowej tego zawodnika do klubu, którego I 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 ryczałtową , którą otrzymałby w przypadku bezpośredniej zmiany przynależności do klubu 
, którego I zespół występuje w wyższej klasie rozgrywkowej. 
 
13. 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.  
 
14. Ustala się, iż za każdą rundę rozgrywkową przysługuje połowa stawki określonej w pkt. 6 albo 
7. 
 
15. W przypadku zawodników objętych szkoleniem w ramach Ośrodków Szkolenia Sportowego 
Młodzieży, klub otrzymujący opłatę ryczałtową jest zobowiązany przekazać na rzecz OSSM 20 % 
(dwadzieścia procent) kwot otrzymanych z tytułów wskazanych w pkt. 6 albo 7, 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 wniesienia na rzecz macierzystego związku piłki nożnej z tytułu zmiany przynależności 
klubowej zawodnika. 
 
16. 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 ukończył 15 rok życia określa odrębna 
uchwała Zarządu PZPN. 



 
17. Stawki określone w pkt. 6 i 7 nie obowiązują w przypadku zmiany przynależności klubowej na 
podstawie umowy transferowej zawartej pomiędzy zainteresowanymi klubami, co nie ogranicza 
praw klubu macierzystego do otrzymania opłaty ryczałtowej, określonej w pkt. 11 i 12.  
 
18. Traci moc Uchwała nr 8/49 z dnia 26 maja 2003 roku Prezydium Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej Zasady ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statusie amatora oraz 
Uchwała nr 8/53 z dnia 12 lipca 2002 roku Prezydium Zarządu PZPN - Zasady ustalania 
ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika do lat 23 w sytuacji wygaśnięcia kontraktu.  
 
19. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2011 
roku. 

 
Prezes PZPN 

 

 

 


