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Uchwała nr I/9 z 28 stycznia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 
opłaty ryczałtowej dla klubu odstępującego zawodnika 

 
I. Na podstawie art. 36 par. 1 pkt. 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 

Art. 1 
 

1. W sytuacji, gdy klubowi odstępującemu nie przysługuje ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika, 
który zmienia przynależność klubową jako zawodnik wolny, przed zakończeniem roku w którym 
kończy 28 rok życia, klub pozyskujący zobowiązany jest do wniesienia na rzecz klubu 
odstępującego opłaty ryczałtowej w wysokości uzależnionej od klasy rozgrywkowej w której 
występuje pierwsza drużyna klubu pozyskującego wg. następujących zasad: 

a) Ekstraklasa – 3.000- zł netto, 
b) I liga i II liga – 2.400- zł netto, 
c) III liga, IV liga i Ekstraklasa futsalu – 1.200 zł netto, 
d) Klasa Okręgowa, Ekstraliga kobiet, I i II liga kobiet i I liga futsalu – 600 zł netto. 
e) A, B, C klasa, pozostałe klasy rozgrywkowe kobiet, pozostałe klasy rozgrywkowe futsalu - 

w sytuacji pozyskania zawodnika z klubu występującego w rozgrywkach wskazanych w pkt 
a-d -300  zł netto. 
 

2. W sytuacji, gdy klub odstępujący jest płatnikiem podatku VAT, do opłaty ryczałtowej należy 
doliczyć wartość należnego podatku VAT wg. stawki podstawowej. 
 

Art. 2 
 

Opłata ryczałtowa nie przysługuje klubowi odstępującemu w przypadku: 
a) gdy zmiana przynależności zawodnika następuje pomiędzy klubami klas rozgrywkowych 

wskazanych w Art. 1 ust. 1 pkt e). 
b) prawomocnego, jednostronnego rozwiązania kontraktu przez zawodnika, z winy klubu 

odstępującego; 
c) prawomocnego rozwiązania kontraktu z winy klubu, stwierdzonego orzeczeniem Izby ds. 

Rozwiązywania Sporów Sportowych; 
d) gdy zmiana przynależności klubowej zawodnika następuje po upływie 12 miesięcy od 

rozegrania przez niego ostatniego oficjalnego meczu w klubie odstępującym. 
 
II. Traci moc Uchwała nr 8/52 z dnia 12 lipca 2002 roku Prezydium Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej dot. opłaty ryczałtowej dla klubu odstępującego za zawodników pomiędzy 23 a 28 
rokiem życia. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
    

                      Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 


