
ZAŁĄCZNIK   NR  5 
Odpłatności transferowe od sezonu 2022/2023 

 
I. Opłaty za umieszczenie na liście transferowej 

I termin 31.08.       II termin od 1.09.  
profesjonalni                      250,- zł                                500,- zł 
amatorzy            150,- zł                                250,- zł 

 

II. Odpłatności potwierdzenia transferu  
Uwaga:(płatne przez wg statusu klubu przejmującego zawodnika) 

profesjonalni      ZPRP       WZPR 
superliga    1.800,- zł                        1.000,- zł 
I klasa rozgrywek   1.200,- zł                           800,- zł 
II klasa rozgrywek          1.000,- zł                            500,- zł 
III klasa rozgrywek             400,- zł                            200,- zł 

 

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

 amatorzy     ZPRP       WZPR 
superliga    1.000,- zł                           700,- zł 
I klasa rozgrywek      800,- zł                           500,- zł 
II klasa rozgrywek             600,- zł                            300,- zł 
III klasa rozgrywek             250,- zł                            150,- zł 
 

Uwaga: 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. 

 

III. Kaucja 
 odwołanie do KO ZPRP wg Reg. Dyscyplinarnego § 64 
 kasacja do Zarządu ZPRP wg Reg. Zarządu ZPRP § 7 
 

IV. Ekwiwalent   za  wyszkolenie  zawodnika  w  przypadku  zaistnienia  sporu  pomiędzy  klubami  
      (wg § 10.6. i § 11.1.b.c.). 
 

IV.A. Mężczyźni   
superliga 
I klasa rozgrywek          
II klasa rozgrywek           
pozostali             
 

 
30.000,- zł 
20.000,- zł               
15.000,- zł                 
  7.000,- zł                   
 

 IV.B. Kobiety 
superliga 
I klasa rozgrywek        
II klasa rozgrywek         
pozostałe                          
 
 

 
25.000,- zł 
15.000,- zł  
12.000,- zł 
  7.000,- zł 

IV.C. Ekwiwalent za wyszkolenie zawodników, reprezentantów Polski 
 

a. SENIORZY                     45.000,- zł 
b. KADRA MŁODZIEŻOWA    25.000,- zł 
c.  JUNIORZY                20.000,- zł 
 

a. SENIORKI                   35.000,- zł  
b. KADRA MŁODZIEŻOWA    20.000,- zł  
c.  JUNIORKI                   15.000,- zł  
 
 

 
IV.D. Ponadto stosuje się przelicznik uwzględniający wiek zawodnika 

od 21 do 23 lat       -  1,3            
Przelicznik stosowany jest dla wszystkich odpłatności, w odniesieniu do sezonu.  
 
IV.E. Ekwiwalent  za  wyszkolenie  zawodnika  w  przypadku  transferu międzynarodowego zgodnie  



          z  §16 Regulaminu ZBK:  
1. Ekwiwalent za szkolenie wynosi maksymalnie 3.400 € za każdy sezon, w którym zawodnik posiadał 

kontrakt dla wieku od 16 do 23 lat.  
 Ekwiwalent wpłacany jest do klubu macierzystego zawodnika. 
2. Ekwiwalent za szkolenie zawodnika amatora (w wieku od 16 do 23 lat), który zawiera kontrakt w 

nowym klubie wynosi:  
- 1.460 € dla klubu z czołowej federacji wg listy IHF;  
- 970 € dla klubu z rozwijającej federacji wg listy IHF; 
- 490 € dla klubu z pozostałych federacji wg listy IHF; 

 Ekwiwalent wpłacany jest do klubu macierzystego zawodnika. 
3. Dodatkowo ekwiwalent za szkolenie zawodnika reprezentacji narodowych wynosi maksymalnie 

1.460 € za każdy sezon począwszy od sezonu, w którym zawodnik po raz pierwszy wystąpił w 
oficjalnym meczu w reprezentacji narodowej dowolnej kategorii wiekowej dla wieku od 16 do 23 
lat.  

 Ekwiwalent wpłacany jest do macierzystej federacji narodowej zawodnika. 
 

IV.F. Opłaty transferowe w  przypadku  transferu międzynarodowego zgodnie z  §9 Regulaminu ZBK:  
Federacja macierzysta    EHF  

profesjonalni                      1.460 €                                 1.460 € 
amatorzy            150 €                                 150 € 
 

V. Przy akceptacji zawodnika zagranicznego dla rozgrywek ligi przyjmuje się opłatę zryczałtowaną na 
     rzecz ZPRP: 

                profesjonalny     -  6.000,- zł  amator           3.500,- zł 
 
VI. Przy akceptacji dla rozgrywek ligi zawodnika polskiego powracającego z zagranicy przyjmuje się  
      opłatę na rzecz ZPRP wg zapisu pkt II 
 
Uwaga: Nie stosuje się odpłatności na rzecz ZPRP i WZPR 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 WZPR 
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.  

 Nie stosuje się odpłatności na rzecz ZPRP i WZPR w przypadku transferu zawodnika amatora, 
który nie ukończył 16  lat. 

 
 
  



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. 

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. 

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

e/ Oficjalny mecz w reprezentacji narodowej liczy się w przypadku umieszczenia zawodnika w protokole 
zawodów. 

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

g/ 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 / 

h/ Wszystkie odpłatności są stawkami netto. 
i/ Dla zawodników zagranicznych potwierdzonych do klubów polskich, będących w posiadaniu 

Certyfikatów Transferu Międzynarodowego definitywnego - dla transferu krajowego stosowane są 
przepisy jak dla zawodników krajowych. 

j/ Zawodnikiem amatorem jest taki zawodnik, który nie posiadał kontraktu z klubem macierzystym w 
ostatnim sezonie i nie zamierza zmieniać swego statusu po dokonaniu transferu. 

 
 


