Uchwała nr IX/185 z dnia 30 czerwca 2011 roku Zarządu Polskiego Związku
§Piłki
1 Nożnej w sprawie zmiany Uchwały 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:
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. W Uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:
1. Sformułowanie „I ligi Futsalu" zastępuje się sformułowaniem „Ekstraklasy Futsalu".
2. Sformułowanie „II ligi Futsalu" zastępuje się sformułowaniem „I ligi Futsalu".
3. Sformułowanie „III ligi Futsalu" zastępuje się sformułowaniem „II ligi Futsalu".
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Grzegorz Lato
zm. U nr 9/64 z 30.06.2006 r.
zm. U nr IX/137 z 3 i 07.07.2008 r.
zm. U nr VI1/107 z 12.05.2011 r.
zm. U nr IX/185 z 30.06.2011 r.
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 (tekst jednolity)
Na podstawie § 38 ust. 1 Statutu PZPN w związku z § 34 ust. 5 Uchwały nr 11/11 z dnia 19
maja 2002 roku uchwala się, co następuje:
I. W przypadku gdy klub pozyskujący nie jest zobowiązany do zapłaty ekwiwalentu,
określonego w § 34 ust. 3 Uchwały nr 11/11 z dnia 19 maja 2002 roku klubowi
odstępującemu zawodnika, który zmienia barwy klubowe po ukończeniu 23 roku życia, ale
przed ukończeniem 28 roku życia, przysługiwać będzie opłata ryczałtowa w wysokości
uzależnionej od klasy rozgrywkowej, w której występuje I zespół klubu pozyskującego wg
następujących zasad:
• klub Ekstraklasy - 3.000 zł.
• klub I i II ligi-2.400 zł.
• klub III i IV ligi oraz Ekstraklasy Futsalu - 1.200 zł.
• kluby pozostałych klas rozgrywkowych, kluby Ekstraligi, I i II ligi kobiet, oraz
kluby I ligi Futsalu - 600 zł.
•

kluby II ligi Futsalu oraz III ligi kobiet - 300 zl.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes
PZPN

