Uchwała nr VIII/191 z dnia 2 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie interpretacji Uchwały nr VIII/121 z dnia 16 czerwca 2011 roku – Zasady ustalania
zryczałtowanego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statucie amatora, zawodnika
profesjonalnego oraz zawodnika profesjonalnego, któremu klub nie zaoferował
przedłużenia umowy kontraktowej
Na podstawie art. 36 § 1 pkt ) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.Przyjmuje się, następującą interpretację Uchwały nr VIII/121 z dnia 16 czerwca 2011 roku –
Zasady ustalania zryczałtowanego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statucie amatora,
zawodnika profesjonalnego oraz zawodnika profesjonalnego, któremu klub nie zaoferował
przedłużenia umowy kontraktowej:
I Zakres podmiotowy:
pkt. 1
1.
zawodnik o statusie amatora, któremu klub nie zaproponował podpisania
kontraktu zgodnie z zasadami określonymi uchwałą
2.
zawodnik profesjonalny, któremu wygasł kontrakt i klub nie zaproponował
podpisania nowego kontraktu zgodnie z zasadami określonymi uchwałą
pkt. 2
1.
zawodnik o statusie amatora, któremu klub zaproponował podpisanie kontraktu
zgodnie z zasadami określonymi uchwałą, a zawodnik propozycji nie przyjął
2.
zawodnik profesjonalny, któremu wygasł kontrakt i klub zaproponował podpisanie
nowego kontraktu zgodnie z zasadami określonymi uchwałą, a zawodnik propozycji nie
przyjął
II Ustalenie ekwiwalentu:
Za cały sezon pełna stawka określona tabelą w zależności od wieku zawodnika oraz kategorii
klubu pozyskującego. Za rundę połowa stawki określonej tabelą. W przypadku gdy zawodnik
kończy wiek powodujący zmianę kategorii wiekowej w czasie trwania sezonu rozgrywkowego
stosujemy zasadę;
–
jeżeli zawodnik urodził się pomiędzy 1 lipca a 31 sierpnia wówczas za cały sezon
stosujemy stawkę ekwiwalentu obowiązującą dla wyższej kategorii wiekowej.
–
-jeżeli zawodnik urodził się pomiędzy 1 września a 28 lutego wówczas za rundę
jesienną stosujemy stawkę ekwiwalentu obowiązującą dla niższej kategorii wiekowej, natomiast
za rundę wiosenną stosujemy stawkę ekwiwalentu obowiązującą dla wyższej kategorii wiekowej
.
–
jeżeli zawodnik urodził się pomiędzy 1 marca a 30 czerwca wówczas za cały sezon
stosujemy stawkę ekwiwalentu obowiązującą dla niższej kategorii wiekowej .
III Wyliczanie ekwiwalentu:
Stosujemy zasadę, iż każdy rok szkolenia zawodnika odpowiada stawce wynikającej z wieku
zawodnika. Zatem nie można stosować prostego iloczynu stawka wieku zawodnika, w którym
zmienił przynależność razy ilość lat szkolenia w klubie.
Istotne, iż ekwiwalent przysługuje wyłącznie klubowi szkolącemu zawodnika bezpośrednio przed
zmianą przynależności. Nie ma znaczenia fakt, iż zawodnik był szkolony w klubie wcześniej ,
zmienił przynależność klubową, a następnie powrócił do klubu. Wyliczając ekwiwalent w sytuacji
kolejnej zmiany przynależności klubowej bierzemy pod uwagę wyłącznie ostatni okres szkolenia
w klubie.
Ważne, iż ekwiwalent przysługuje wyłącznie w sytuacji zmiany przynależności klubowej
zawodnika przed ukończeniem 23 roku życia
Ekwiwalent nie przysługuje w sytuacji gdy zawodnik nie grał 12 miesięcy i rozpoczyna grę w
nowym klubie jako amator.

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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