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ZAŁĄCZNIK   NR  5 
Odpłatności transferowe na sezon 2022/2022 (Uchwała nr 24/22) 

1. Opłaty za umieszczenie na liście transferowej 
 

 I termin do 31.08. II termin od 1.09. 
profesjonalni   20,- zł 40,- zł 

amatorzy 15,- zł 30,- zł 

2. Odpłatności potwierdzenia transferu na rzecz Śl.ZPR 
profesjonalni   150,- zł 

amatorzy 100,- zł 

junior-junior młodszy 50% zniżki 

młodzik, dzieci bezpłatnie 

Odpłatność potwierdzenia transferu w przypadku wypożyczenia stanowi 50 % stawki jw. 

3. Kaucja 
odwołanie do Zarządu Śl.ZPR 1.000,- zł  

odwołanie do KO ZPRP wg Reg. Dyscyplinarnego § 35  

4. Ekwiwalent  za  wyszkolenie  zawodnika  w  przypadku  zaistnienia  sporu  pomiędzy  
klubami (kobiety i mężczyźni). 
seniorzy 5.000,- zł  

juniorzy 3.500,- zł  

juniorzy młodsi 2.500,- zł  

młodzicy 2.000,- zł  

W  przypadku  transferu, w którym zawodnik  amator  zmieni swój status na profesjonalny    
w okresie 12 miesięcy po dokonaniu transferu opłata transferowa wzrasta o różnicę między opłatami  
określonymi wyżej. 
W przypadku transferu zawodnika w wieku juniora, juniora młodszego oraz młodzika, który w poprzednim 
sezonie rozgrywkowym reprezentował klub uczestniczący w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski szczebla 
centralnego, Pucharze ZPRP lub reprezentował kadrę województwa śląskiego w OOM lub eliminacjach do 
OOM do stawki podstawowej dolicza się kwotę 500,00 zł. 
Ekwiwalent za wyszkolenie zawodników kadr narodowych oblicza się z zastosowaniem stawek uchwalonych 
przez Zarząd ZPRP na bieżący sezon. 

Uwaga:  
nie stosuje się odpłatności na rzecz Śl.ZPR w przypadku umowy wieloletniej o współpracy podpisanej 
pomiędzy klubami, a dotyczącej zmian barw klubowych z zespołów szkolących juniorki i juniorów do klubów 
do grup seniorów pod warunkiem, że umowa jest akceptowana przez Śl.ZPR i trwa przynajmniej jeden rok. 
Powyższe ma zastosowanie tylko wówczas, jeżeli umowa transferowa pomiędzy klubami jest bez skutków 
finansowych oraz dotyczy klubów tego samego województwa. 
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Komentarz do załącznika nr 5: 
a. Przyjmuje się, że sezon rozgrywkowy zaczyna się co roku w dacie 1 lipca, a kończy się w dacie 30 czerwca 

następnego roku.  
Cyklem rozgrywek jest okres sezonu, w którym przeprowadza się wszystkie zawody mistrzowskie w jednej klasie 
rozgrywek od momentu ich rozpoczęcia aż do ich zakończenia. 

b. Jeżeli klub spadł z ligi to po zakończeniu rozgrywek zawodnicy są traktowani jako zawodnicy ligi wyższej do dnia 15 
grudnia następnego cyklu rozgrywek (patrz jednak par. 14 Regulaminu ZBK). 

c. Jeżeli klub awansował do wyższej ligi, to po zakończeniu rozgrywek zawodnicy są traktowani jako zawodnicy ligi 
niższej do dnia 15 grudnia następnego cyklu rozgrywek (patrz jednak par. 14 Regulaminu ZBK). 

d. Zawodnik powracający z wypożyczenia jest traktowany jako zawodnik klasy zespołu, który reprezentował w 
ostatnim cyklu rozgrywek. 

e. Zawodnik, który ukończy wiek juniora w klubie  macierzystym  jest traktowany jako junior do końca sezonu, w 
którym ukończył 20 lat 

f. Przy obliczaniu należności transferowych nie można komasować różnych odpłatności, a tylko jedną - do wyliczeń 
przyjmuje się wariant, kiedy odpłatność jest najwyższa / np. nie można komasować odpłatności na I ligę i 
odpłatności za grę w barwach narodowych / 

g. Wszystkie odpłatności są stawkami netto. 
h. Zawodnikiem amatorem jest taki zawodnik, który nie posiadał kontraktu z klubem macierzystym w ostatnim 

sezonie i nie zamierza zmieniać swego statusu po dokonaniu transferu. 
 


