
PROJEKT ZMIANY SYSTEMU EKWIWALENTÓW 

 

Projekt dotyczy wszystkich zawodników, nawet takich, za których już ekwiwalent został zapłacony. 

 

Od momentu jego wprowadzenia (1 lipca 2017 roku) obowiązują następujące zasady dotyczące transferów 

zawodników: 

 

ELEMENT 1 - EKWIWALENT DLA KLUBU MACIERZYSTEGO PRZY PIERWSZYM TRANSFERZE 

Zawodnicy - jeśli nie mają umowy lub zobowiązania z klubem - mogą zmieniać klub za opłatą do klubu 

macierzystego (poza transferową). 

Płaci się tylko klubowi macierzystemu. 

Stawki = połowa obecnych stawek ekwiwalentowych (z wyjątkiem U14): 

do klubu Ekstraklasy Mężczyzn 15 000 

do klubu Ekstraklasy Kobiet 10 000 

do klubu 1 Ligi Mężczyzn 6000 

do klubu 1 Ligi Kobiet 4000 

do klubu 2 Ligi Mężczyzn 5000 

do klubu niższego cyklu lub U20 i U18 3000 

do klubu U16 2000 

do klubu U14 2000 

 

 

ELEMENT 2 - EKWIWALENT ZA ZAWODNIKA GRAJĄCEGO W ROZGRYWKACH PZKOSZ LUB PLK 

 

Klub macierzysty (lub klub, który odkupił prawo do ekwiwalentu, patrz niżej) otrzymuje za licencję okresową 

zawodnika po 20. roku życia (raz w sezonie, do końca kariery): 

za grę w Ekstraklasie Mężczyzn 3000 

za grę w Ekstraklasie Kobiet 2000 

za grę w 1 Lidze Mężczyzn 1000 

za grę w 1 Lidze Kobiet 500 

za grę w 2 Lidze Mężczyzn 500 



 

Kwoty te wpłacają do PZKosz kluby grające w wyżej wymienionych rozgrywkach. PZKosz przelewa je do klubów 

macierzystych (warunek: co najmniej 2 lata uczestnictwa w rozgrywkach w tym klubie) na podstawie prowadzonej 

ewidencji. 

Pieniędzy nie wpłaca się za zawodnika, za którego TEN KLUB zapłacił ekwiwalent przed 1 lipca 2017 roku. 

Pieniędzy nie wpłaca się za zawodnika, który jest wychowankiem klubu lub pozyskanego na podstawie umowy o 

współpracy lub umowy szkoleniowej. 

Pieniądze wpłaca się za zawodnika wypożyczonego. 

W przypadku transferu lub wypożyczenia lub powrotu z wypożyczenia w trakcie sezonu: 

- do klubu niższego lub tego samego cyklu - brak dodatkowych opłat 

- do klubu wyższego cyklu - dopłata do pełnej sumy wymaganej na tym szczeblu 

 

UWAGA! Istnieje możliwość wykupienia praw do ekwiwalentu przy pierwszym transferze zawodnika, za kwotę 

ustaloną między klubem macierzystym a klubem przyjmującym, jeśli ta kwota jest wyższa od maksymalnej 

kwoty ekwiwalentu (wg zestawienia podanego wyżej w Elemencie 1). W tym przypadku ekwiwalent 

wynikający z Elementu 2 jest wypłacany klubowi przyjmującemu. 

 

Jeśli klub macierzysty nie istnieje lub nie prowadzi działalności w koszykówce lub za tego zawodnika nikomu nie 

należy się ekwiwalent, pieniądze przechodzą do WZKosz. 

 

 


