
 
 

Ekwiwalent za wyszkolenie - zasady 

 
 
 
 
 

Zasady ekwiwalentu za wyszkolenie  
(kompensacja transferowa) 

 
 
Preambuła 
Na obecnym etapie rozwoju futbolu amerykańskiego i rozgrywek ligowych tej dyscypliny w Polsce 
zasadne jest wprowadzenie systemu ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika (kompensacji 
transferowej). Spowodowane jest to znacznymi nakładami (zarówno osobowymi, jak za wynajem 
obiektów oraz na zakup sprzętu) jakie ponoszą kluby na wyszkolenie zawodników, które w przypadku 
zmiany barw klubowych przez gracza nie są w żaden wysokości rekompensowane. Naturalnie w 
algorytmie wyliczania opłaty wynikającej z ekwiwalentu za wyszkolenie nie jest możliwe 
uwzględnienie wszelkich czynników (między innymi: jakości trenerów, klasy rozgrywkowej, liczby 
spotkań ligowych, liczby sparingów, liczby i typów treningów, kosztów zaplecza treningowego, model 
finansowania klubu etc.), a dodatkowo powinien on być jak najprostszy.  
 
Ramy czasowe 
Poniższe zasady weszły w życie z dniem 1.02.2016 r., tj. od tego dnia będą pobierane opłaty tytułem 
ekwiwalentu za wyszkolenie (przy czym kompensacja dotyczyć będzie również wyszkolenia 
zawodników w okresie przed w/w datą. 
 
Założenia 
- zunifikowany system dla wszystkich klas rozgrywkowych 
- prostota metodologii wyliczania wysokości ekwiwalentu 
- ekwiwalent jest prawem, nie obowiązkiem - możliwość zwolnienia z całości opłaty ekwiwalentowej 
lub jej części (przy zgodzie poprzedniego klubu)  
- w znaczeniu prawnym ekwiwalent zapobiega stwierdzeniu przypadków „bezpodstawnego 
wzbogacenia” czy wystąpienia innych roszczeń, które potencjalnie mógłby mieć klub pozyskujący od 
klubu poprzedniego (klubów poprzednich) – ekwiwalent niweczy w pełni ewentualne roszczenia z 
takich tytułów 
- brak ekwiwalentu przy:  

• przechodzeniu zawodnika do klubu będącego następcą prawnym klubu, w którym zawodnik 
był zarejestrowany 

• wypożyczeniu i powrocie zawodnika do drużyn juniorskich tworzonych z innymi klubami 

Zasady  
Za stan początkowy w kontekście ekwiwalentu uznawane jest to, w którym klubie zawodnik jest 
zarejestrowany w rozgrywkach PLFA na dzień 31.12.2015 r. W przypadku pierwszego transferu 
zawodnika po 1.02.2016 r. prawo do kwoty wynikającej z zasad ekwiwalentu przysługuje tylko 
poprzedniemu klubowi. Przez „transfer” rozumie się każdą zmianę przynależności klubowej, 
niezależnie pod jakim tytułem prawnym następuje. 
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Ekwiwalent dotyczy tylko zawodników, którzy przynajmniej raz byli zarejestrowani w PLFA. System 
ekwiwalentu nie dotyczy zawodników, którzy reprezentują kluby, które nie występują w rozgrywkach 
PLFA.  
 
Zawodnik, którego klub (występujący wcześniej w PLFA) przez dwa sezony nie przystąpił do 
rozgrywek PLFA (a co za tym idzie zawodnik nie był przez dwa sezony zarejestrowany w PLFA) może 
zmienić barwy klubowe bez uiszczenia ekwiwalentu za wyszkolenie. Podobnie, nowa rejestracja 
zawodnika który przez dwa sezony ją poprzedzającą nie był zarejestrowany w żadnym klubie PLFA 
może zostać zarejestrowany przez nowy klub bez konieczności uiszczenia ekwiwalentu za 
wyszkolenie (ostatniemu klubowi, w którym był zarejestrowany). 
 
W przypadku transferów międzynarodowych (tj. transferu zawodnika z PLFA do ligi zagranicznej) w 
myśl przepisów Międzynarodowej Federacji Futbolu Amerykańskiego (IFAF) ekwiwalent za 
wyszkolenie nie ma zastosowania. Zabezpieczenie kwoty ekwiwalentu za wyszkolenie  w takim 
przypadku winno być regulowana w umowie cywilno-prawnej zawartej przez polski klub z 
transferowanym zawodnikiem. 
 
Opłata manipulacyjna/administracyjna na rzecz Organizatora Rozgrywek w wysokości 5% 
maksymalnej kwoty ekwiwalentu (jej wysokość uwzględniona jest w kwocie ekwiwalentu wyliczonej 
wedle zaprezentowanej formuły).  
 
Stawka bazowa: 250 PLN (PLFA II, PLFA 8), 500 PLN (PLFA I), 1000 (Topliga, junior) 
 
Reprezentant  (musi być w składzie meczowym, przynajmniej 1 mecz w reprezentacji odpowiedniej 
kategorii wiekowej w  roku przed zmianą klubu) + 50% kwoty całościowej,  
 
Całkowita kwota należnego ekwiwalentu za wyszkolenie nie może przekroczyć 15 000 PLN. 
 
Ostatni sezon warunkuje seniorską stawkę bazową (stawka juniorska jest sztywna i wynosi 1000 PLN, 
przy transferze zawodnika, który grał w lidze w danym klubie w drużynie juniorskiej i seniorskiej 
łączna kwota ekwiwalentu jest sumą kwot za okres juniorski i seniorski) dla danego zawodnika 
(stawka ekwiwalentu wyliczana jest jako liczba sezonów w danej drużynie przed transferem). Klasa 
rozgrywkowa w ostatnim sezonie dla danego zawodnika warunkuje też wysokość mnożnika - tj. jeśli 
zawodnik grał w jednym klubie 2 lata w PLFA I a następnie 3 lata w PLFA II (w sezonie 
poprzedzającym transfer występował w PLFA II) - wtedy stawka bazowa to ta właściwa dla PLFA II.  
 
Zasady ekwiwalentu: 

 
A    ->     B 
           100%  <- 

 
A    ->     B -> C 

0%  <-           100% <-   
 

Przykłady: 
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1) junior rozgrywa trzy sezony w jednym klubie (A) - zostaje wytransferowany do innego klubu 
(B) 
 
A (3J)   ->     B 
 
Klub A otrzymuje od klubu B kwotę 3 x 1000 pomniejszoną o 5% opłatę administracyjną tj.  

3000 PLN - 150 PLN = 2850 PLN 
 

2) zawodnik rozegrał dwa sezony w klubie A jako junior i cztery sezony w klubie B jako senior 
 
A (2J)   ->     B (4 PLFA II)    ->    C  
 
Całkowita kwota ekwiwalentu: 4 x 250 PLN = 1000 PLN 
 
Klub A nie otrzymuje żadnego ekwiwalentu, klub B otrzymuje ekwiwalent w kwocie 950 PLN 
 

3) zawodnik grał jeden sezon w juniorach w drużynie A, dwa sezony jako senior w drużynie B, a 
następnie po siedmiu sezonach w zespole C transferuje do drużyny D 
 
A (1J)   ->     B (2)    ->    C (7 PLFA I)   ->  D 
 
Kwota ekwiwalentu: 7 x 500 PLN = 3 500 PLN. Kluby A i B nie są kompensowane. Klub C 
otrzymuje kwotę 3 325 PLN 

 
4) zawodnik rozegrał dwa sezony w drużynie juniorskiej, następnie rozegrał w drużynie 

seniorskiej tego samego klubu trzy sezony - w pierwszym w nich drużyna występowała w 
PLFA II, w dwóch kolejnych w PLFA I 

 
A (2J, 3)  ->  B 
 
Kwota ekwiwalentu: 2 x 1000 PLN + 3 x 500 PLN = 3 500 PLN. Klub A otrzymuje kwotę 3 325 
PLN. 

 
Rejestracja zawodnika w nowym klubie jest możliwa po uiszczeniu kwoty ekwiwalentu na konto 
organizatora rozgrywek - na podstawie faktury VAT (kwoty ekwiwalentu są kwotami brutto). Klub 
któremu należny jest ekwiwalent za wyszkolenie, po transferze danego zawodnika zobowiązany jest 
wystawić fakturę lub rachunek (na kwotę brutto wynikającą z wysokości ekwiwalentu wyliczonego 
dla danego klubu). W przypadku gdy kompensowany klub ma zadłużenie wobec organizatora 
rozgrywek PLFA, środki, który wpłyną tytułem ekwiwalentu w pierwszej kolejności zaspokoją 
zobowiązania klubu wobec organizatora rozgrywek PLFA (kluby w ten sposób wyrażają zgodę na 
dokonanie przez PZFA takiego potrącenia).  
 
Zmniejszenie lub anulowanie opłaty ekwiwalentowej za porozumieniem klubów nie zmniejsza opłaty 
administracyjnej, która jest liczona od kwoty maksymalnej ekwiwalentu.  
 
Wraz z wprowadzeniem systemu ekwiwalentu za wyszkolenie z regulaminu rozgrywek usunięty 
został wymóg deklaracji rozliczenia zawodnika ze swoim poprzednim klubem w przypadku transferu 
do innego klubu. Zobowiązania wzajemne klubu z zawodnikiem dotyczące jego gry w danym sezonie 
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winny być uregulowane umową cywilno-prawną zawartą przez klub z zawodnikiem. Ewentualne 
spory między zawodnikiem a klubem winny być rozpatrywane na drodze cywilno-prawnej. 
 
Wszystkie podane wyżej kwoty są kwotami brutto, niezależnymi od formy prawnej i statutu prawno-
podatkowego zainteresowanych klubów. 

 
Procedura rejestracji zawodnika z uwzględnieniem  

ekwiwalentu za wyszkolenie 
 

1. Klub dokonuje wstępnej rejestracji transferowanego zawodnika w panelu managera i 
przekazuje Organizatorowi Rozgrywek prośbę o wyliczenie wartości maksymalnej 
ekwiwalentu za wyszkolenie. 

2. Organizator Rozgrywek ma 2 dni robocze na przekazanie informacji o wysokości 
maksymalnego ekwiwalentu za wyszkolenie do Klubu. Wycena zawiera maksymalną wartość 
ekwiwalentu za wyszkolenie oraz na jej podstawie wartość opłaty administracyjnej na rzecz 
Organizatora Rozgrywek. 

3. Klub rejestrujący zawodnika ma 7 dni kalendarzowych na ustalenie i przedstawienie 
Organizatorowi Rozgrywek wysokości ekwiwalentu z poprzednim klubem tego zawodnika. 
Ustalenie musi być sporządzone w formie pisemnej potwierdzonej przez obie strony. W 
przypadku braku konsensusu pomiędzy drużynami za obowiązującą wartość ekwiwalentu 
przyjmuje się wartość maksymalną.  

4. Organizator Rozgrywek wystawia w przeciągu 2 dni roboczych fakturę VAT na ustaloną kwotę 
i przesyła ją na adres e-mail Klubu rejestrującego zawodnika.  

5. Klub rejestrujący zawodnika ma 7 dni kalendarzowych na uiszczenie opłaty na konto 
Organizatora Rozgrywek.  

6. Organizator Rozgrywek ma 2 dni robocze od zaksięgowania przelewu na zaakceptowanie 
rejestracji transferowanego zawodnika (jeśli dopełnione zostały wszystkie pozostałe 
formalności rejestracyjne) 

7. Poprzedni klub zawodnika ma 7 dni kalendarzowych na wystawienie faktury VAT lub 
rachunku na dane Organizatora Rozgrywek na kwotę ekwiwalentu za wyszkolenie obniżoną o 
opłatę administracyjną. 

8. Organizator Rozgrywek ma 7 dni kalendarzowych na wykonanie przelewu na konto 
poprzedniego Klubu zawodnika na podstawie wystawionej faktury VAT lub rachunku.  

Niedotrzymanie któregokolwiek ww. terminu przez Organizatora Rozgrywek skutkuje odebraniem 
mu prawa do opłaty administracyjnej za tę transakcję. 
 
Niedotrzymanie któregokolwiek ww. terminu przez Klub rejestrujący zawodnika skutkuje 
zakończeniem procesu rejestracji z wynikiem negatywnym, konieczność rozpoczęcia procedury od 
nowa i zwiększenie opłaty administracyjnej o 100% (czyli z 5% do 10% wartości transakcji).  
 
Niedotrzymanie terminu zawartego w pkt. 7 przez poprzedni klub zawodnika skutkuje obniżeniem 
wartości ekwiwalentu o 10% za każdy dzień opóźnienia (czyli opóźnienie 10dniowe całkowicie 
pozbawia Klub prawa do ekwiwalentu). Środki wynikające z opóźnienia będą przekazywane po 
połowie na rzecz Klubu rejestrującego zawodnika oraz Organizatora Rozgrywek.  


