
Uchwała nr XIV/339 z dnia 6 października 2009 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie ekwiwalentów za wyszkolenie otrzymywanych przez 

kluby piłkarskie przy zmianach przynależności klubowej zawodników 
występujących w rozgrywkach futsalu oraz opłat ponoszonych na rzecz Związków 

Piłki Nożnej i Wydziału Futsalu. 
 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN w związku z treścią uchwały nr X/246 
z dnia 26 i 27 czerwca 2009 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników 
występujących w rozgrywkach Polskiej Ligi Futsalu postanawia się, co następuje: 
 
I. W przypadku, gdy zawodnik występujący dotychczas jednocześnie w klubie 
Ekstraklasy futsalu i klubie piłki jedenastoosobowej zadeklaruje chęć gry w klubie 
Ekstraklasy futsalu, wówczas klub piłki jedenastoosobowej może żądać od klubu 
Ekstraklasy futsalu ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika w wysokości 
uzależnionej od wieku zawodnika: 
 
1. 12 lat i 1 dzień do 15 lat  - do 1000 złotych 
2. 15 lat i 1 dzień do 18 lat   - do 5000 złotych  
3. 18 lat i 1 dzień do 23 lat  - do 10 000 złotych 
4. od 23 do 28 lat    - opłata ryczałtowa w wysokości 1200 złotych. 
W przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika, który ukończył 28 rok 
życia ekwiwalent nie przysługuje. 
 
II. W przypadku, gdy zawodnik występujący dotychczas jednocześnie w klubie 
Ekstraklasy futsalu i klubie piłki jedenastoosobowej zadeklaruje chęć gry w klubie 
piłki jedenastoosobowej, wówczas klub Ekstraklasy futsalu może żądać od klubu 
piłki jedenastoosobowej ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika w wysokości, o 
której mowa w pkt.I 
W przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika, który ukończył 28 rok 
życia ekwiwalent nie przysługuje. 
 
III. Uprawnienie do żądania ekwiwalentu za wyszkolenie, o którym mowa w pkt. I i 
II przysługuje temu klubowi, do którego zawodnik został wcześniej potwierdzony i 
uprawniony. 
 
IV. Postanowienia pkt III nie mają zastosowania, gdy klub, do którego zawodnik 
został później potwierdzony i uprawniony poniósł koszty ekwiwalentu za jego 
wyszkolenie przy zmianie przynależności klubowej. 
 
V.  W sytuacji,  o  której  mowa w pkt.  IV klub,  który poniósł koszty  ekwiwalentu za  
wyszkolenie zawodnika ma prawo do żądania 50 % kwot wskazanych w pkt I i II od 
klubu, do którego zawodnik zadeklarował chęć gry, a który wskazanych kosztów 
wyszkolenia nie poniósł. 
 
VI.  W  związku  ze  zmianą przynależności  klubowej,  o  której  mowa  w  pkt  I  -  V  
przyjmuje się następujące postanowienia dotyczące opłat: 



1. Klub otrzymujący ekwiwalent za wyszkolenie transferowanego zawodnika 
dokonuje wpłaty na konto macierzystego związku piłki nożnej w wysokości 3% od 
ustalonego między klubami ekwiwalentu za transfer krajowy lub w wysokości 2% 
od ustalonego między klubami ekwiwalentu za transfer zagraniczny, przy czym w 
tym drugim przypadku wpłata może być ewentualnie liczona od składki 
transferowej i nie może być mniejsza niż równowartość 100 dolarów USA. 
 
2. Klub pozyskujący zawodnika jest zobowiązany dokonać wpłaty 2% ustalonego 
między stronami ekwiwalentu na konto związku piłki nożnej, którego jest 
członkiem. 
 
3. Postanowienia ust. 1 - 2 stosuje się odpowiednio w razie ustalenia wysokości 
ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika w trybie przewidzianym w § 38 - 40 
Uchwały nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie statusu zawodników, występujących w polskich klubach piłkarskich oraz 
zasad zmian przynależności klubowej. 
 
4. W przypadku, gdy - odpowiednio - kwota 3% lub 2% od ustalonego między 
klubami ekwiwalentu, o którym mowa w ust. 1 i 2 jest niższa od ryczałtu podanego 
w pkt 5 kluby: pozyskujący i odstępujący zawodnika wpłacają przy uprawnianiu do 
gry ryczałt dla określonej klasy rozgrywkowej w wysokości określonej w pkt 5 
poniżej. 
 
5. W razie uprawnienia zawodnika na mocy transferu definitywnego odpłatnego lub 
nieodpłatnego: 
 
1) Klub pozyskujący wpłaca ryczałt na rzecz macierzystego związku piłki nożnej w 
wysokości: 
- Ekstraklasa PLF -200 zł 
-I liga PLF  -150 zł 
-II liga PLF  -100 zł 
 
2) Klub odstępujący wpłaca ryczałt na rzecz macierzystego związku piłki nożnej w 
wysokości 
-Ekstraklasa PLF  -200 zł 
-I liga PLF  -150 zł 
-II liga PLF  -100 zł 
 
3) W przypadku tzw. „wolnego transferu" zawodnika klub pozyskujący wpłaca 
ryczałt w wysokości: 
-Ekstraklasa PLF - 400 zł 
-I liga PLF - 300zł 
- II liga PLF  - 200 zł 
 
VII. Niezależnie od rozwiązań przyjętych w pkt. VI nin. Uchwały wprowadza się 
następujące opłaty: 



1. W przypadku transferów czasowych zawodników dokonywanych w ramach 
rozgrywek futsalu: 
1) Klub pozyskujący zawodnika wpłaca ryczałt na rzecz macierzystego związku 
piłki nożnej w wysokości: 
-Ekstraklasa PLF  -100 zł 
-I liga PLF  - 75 zł 
-II liga PLF  - 50 zł 
2) Klub odstępujący zawodnika wpłaca ryczałt na rzecz macierzystego związku piłki 
nożnej w wysokości: 
-Ekstraklasa PLF  - 100 zł 
-IligaPLF  -  75 zł 
-II liga PLF  -  50 zł 
 
2. Opłaty za uprawnienie zawodników i zawodniczek na rzecz Wydziału Futsalu 
PZPN wynoszą: 
- zawodnik senior  - 14 zł 
- zawodnik młodzieżowy -  8 zł 
- zawodniczka futsalu -  8 zł 
 
3. Niezależnie od opłat, o których wyżej mowa, klub pozyskujący zawodnika 
(zawodniczkę), w tym również zawodnika, który nie jest związany kontraktem 
(umową) z klubem, zobowiązany jest dokonać wpłaty na konto związku piłki nożnej, 
za uzyskanie danych o karalności i wyrejestrowanie zawodnika w wysokości 150 
złotych. 
 
VIII. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
 


