Regulamin Ekwiwalentu za Wyszkolenie
Polskiego Związku Piłki Siatkowej

(zatwierdzone Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 22/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku z
późniejszymi zmianami)

1. Ekwiwalent za wyszkolenie należy się przy każdej zmianie barw klubowych do ukończenia 21. roku życia
zawodnika, uwzględniając najbliższe okienko transferowe w roku następującym po roku, w którym zawodnik
ukończył 21. rok życia. Przykładowo, dla zawodników urodzonych od 1 stycznia 2000r. do 31 grudnia 2000r.
prawo do ekwiwalentu za wyszkolenie wygasa z końcem najbliższego okna transferowego roku 2022r. (wedle
obecnych reguł – 31 stycznia 2022r.)
2. Ekwiwalent za wyszkolenie naliczany jest za każdy sezon szkolenia w danym Klubie.
3. Ekwiwalent za wyszkolenie naliczany jest od ostatniej zmiany barw klubowych.
4. Ekwiwalent za wyszkolenie pobiera Klub źródłowy, jednakże jeżeli zawodnik był wypożyczany (czasowa
zmiana barw klubowych) do innych Klubów, za okres gry w trakcie wypożyczenia ekwiwalent pobiera Klub,
do którego zawodnik był wypożyczony.
5. Stawka ekwiwalentu za wyszkolenie w przypadku wypożyczenia (czasowej zmianie barw klubowych)
wynosi 20% stawki podstawowej.
6. Stawka ekwiwalentu za wyszkolenie w przypadku wypożyczenia (czasowej zmiany barw klubowych) dla
uczennic i uczniów SMS PZPS podczas trwania nauki w SMS PZPS przysługuje klubowi, z którego
zawodniczka/zawodnik został wypożyczony do SMS PZPS.
7. Stawka podstawowa za dany sezon szkolenia przysługuje w wysokości:
1) 100% pod warunkiem rozegrania więcej niż 50% wszystkich spotkań w swojej lub wyższej kategorii
wiekowej,
2) 50% ekwiwalentu przy rozegraniu od 20% do 50% ilości spotkań w swojej lub wyższej kategorii wiekowej,
3) ekwiwalent przy rozegraniu mniejszej niż 20% spotkań w swojej lub wyższej kategorii wiekowej nie należy
się.
8. Wartość ekwiwalentu za wyszkolenie podwyższana jest z tytułu uczestnictwa w kadrze wojewódzkiej KWM,
TNO, OOM (decyduje zatwierdzona lista w WZPS) w wysokości 25% stawki podstawowej za dany sezon, w
którym zawodnik był powołany do kadry na dany rok rozgrywkowy.
9. Wartość ekwiwalentu za wyszkolenie ponadto podwyższana jest z tytułu uczestnictwa w kadrze narodowej
PZPS – U-14, U-15, U-16, U-17, U-18, U-19 w wysokości 25% stawki podstawowej za dany sezon, w którym
zawodnik uczestniczył w meczach towarzyskich, kwalifikacyjnych i mistrzowskich.
10. Ekwiwalent za wyszkolenie za zawodników młodzieżowych (do juniora włącznie) podwyższany jest z
tytułu gry w rozgrywkach seniorskich, przy czym należy się on w przypadku rozegrania powyżej 50% spotkań
w danej kategorii (w danym sezonie):
1) Dodatkowe 15% stawki podstawowej dla rozgrywek seniorskich wojewódzkich,
2) Dodatkowe 25% stawki podstawowej dla rozgrywek II ligi,
3) Dodatkowe 50% stawki podstawowej dla rozgrywek I ligi,
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4) Dodatkowe 80% stawki podstawowej dla rozgrywek najwyższej klasy rozgrywkowej,
5) Dodatkowe 30% stawki podstawowej dla kadry seniorskiej Polski przy uczestniczeniu w nie więcej niż 50%
akcji szkoleniowych,
6) Dodatkowe 50% stawki podstawowej dla kadry seniorskiej Polski przy uczestniczeniu w powyżej 50% akcji
szkoleniowych,
Te podwyższenia sumują się.
11. Ekwiwalent za wyszkolenie za zawodników „młodzieżowiec” podwyższany jest z tytułu gry w II lidze, I
lidze, LSK/Plus Lidze oraz kadrze Polski, przy czym należy się on w przypadku rozegrania pow. 50% spotkań
w danej kategorii (w danym sezonie):
1) Dodatkowe 25% stawki podstawowej dla rozgrywek II ligi,
2) Dodatkowe 50% stawki podstawowej dla rozgrywek I ligi,
3) Dodatkowe 80% stawki podstawowej dla rozgrywek najwyższej klasy rozgrywkowej,
4) Dodatkowe 30% stawki podstawowej dla kadry seniorskiej Polski przy uczestniczeniu w nie więcej niż
50% akcji szkoleniowych,
5) Dodatkowe 50% stawki podstawowej dla kadry seniorskiej Polski przy uczestniczeniu w powyżej 50%
akcji szkoleniowych.
12. Za zdobycie medalu w młodzieżowych i seniorskich ME, MŚ oraz za medal na Igrzyskach Olimpijskich
dodatkowe 20% stawki podstawowej za wszystkie lata szkolenia od ostatniej zmiany barw klubowych.
13. W przypadku uczennic i uczniów SMS PZPS dodatkowy ekwiwalent zostanie podzielony po 50% dla Klubu
i PZPS.
14. Niezależnie od powyższych uregulowań, w przypadku przysługiwania ekwiwalentu promocji przy zmianie
barw klubowych w polskiej lidze zawodowej, klub macierzysty (pierwszy klub Zawodnika) otrzymuje od klubu
pozyskującego 10% przedmiotowego ekwiwalentu.
15. Tabela podstawowych wartości stawek podstawowych ekwiwalentu za wyszkolenie:
wiek (rocznikowo) do
zamknięcia okienka
transferowego (31 styczeń)
kategoria
lata szkolenia

10

11

12

13

U11

U12

U13

U14

Minisiatkówka
1
2
3
500
1000
1500

14

15

U15

U16

Młodzik
1
2000

SMS PZPS
(+80%)
dla
PZPS
dla
Klubu

16

17

U17

U18

Kadet

18

19

20

U19

Junior

2
1
2
1
2
3000
3500
3500
4000
4000
Dla uczennic i uczniów SMS PZPS w okresie
trwania nauki obowiązują stawki poniżej (nie
sumuje się stawki podstawowej i stawki
poniższej)
5400

6300

6300

7200

7200

1800

2000

2000

2500

2500

3600

4300

4300

4700

4700

Młodzieżowiec
1
2
4000 4000
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16. 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2019r. (z zastrzeżeniem ust. 2), przy czym dotyczy:
a) wszystkich zmian barw klubowych dotyczących zawodników zarejestrowanych w Systemie
Ewidencji Zawodników PZPS (dotyczy również minisiatkówki) oraz
b) wszystkich zmian barw klubowych pozostałych zawodników mających miejsce od rejestracji w
Systemie Ewidencji Zawodników PZPS (dotyczy również minisiatkówki), chyba że zawodnik dokonał
już wcześniej (tj. przed ww. rejestracją) zmiany barw klubowych uprawniającej do uzyskania przez
klub źródłowy ekwiwalentu za wyszkolenie według zasad obowiązujących przed ww. zatwierdzeniem.
16. 2. W przypadku zawodników, którzy ukończyli 21. rok życia przed dniem 1 stycznia 2019 r. i przed tą datą
nie zmieniali barw klubowych (transfer definitywny), ekwiwalent za wyszkolenie należy się przy każdej
zmianie barw klubowych do zakończenia sezonu 2019/2020, przy czym wobec takich zawodników
zastosowanie mają reguły właściwe dla zawodników w wieku 20 lat zgodnie z pkt 15 Regulaminu.

Przykłady wyliczenia ekwiwalentu za wyszkolenie
Przykład 1:
Zawodnik rozpoczął przygodę z siatkówką w wieku 12 lat. Po 3 latach szkolenia zmienił barwy klubowe, gdzie
trenował kolejna 4 lata, po czym ponownie zmienił barwy klubowe.

Klub A za 3 lata szkolenia od 12 roku życia otrzymuje: 1500 + 2000 + 3000 = 6500 zł.
Klub B za kolejne lata szkolenia otrzymuje: 3500 + 3500 + 4000 + 4000 = 15000 zł.

Przykład 2:
Zawodnik rozpoczął przygodę z siatkówką w wieku 12 lat. Po 3 latach szkolenia został przez kolejne 4 lata
wypożyczany do tego samego klubu, a następnie został wypożyczony do innego klubu
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Klub A za każdy rok wypożyczenia do klubu B otrzymuje: 1500 + 2000 + 3000 = 6500 * 20% = 1300 zł.
Przy wypożyczeniu do klubu C (po 3 latach szkolenia w klubie A i 4 latach w klubie B):
Klub A za każdy rok wypożyczenia do klubu B otrzymuje: 1500 + 2000 + 3000 = 6500 * 20% = 1300 zł.
Klub B za okres szkolenia (4 lata) szkolenia otrzymuje: 3500 + 3500 + 4000 + 4000 = 15000 * 20% = 3000 zł
Przykład 3:
Zawodnik rozpoczął przygodę z siatkówką w wieku 10 lat. Po 3 latach szkolenia zmienił barwy klubowe, gdzie
trenował kolejna 4 lata, a następnie od 15 roku życia przez 4 lata był w SMS PZPS. W ostatnim roku nauki grał
w I lidze (ponad 50% spotkań). Po zakończeniu nauki w SMS PZPS zmienił barwy klubowe do klubu C.

Dodatek za rozegranie ponad 50% spotkań w I lidze – 50% stawki za dany sezon
Klub A za 3 lata szkolenia od 10 roku życia otrzymuje: 500 + 1000 + 1500 = 3000 zł.
Klub B za kolejne lata szkolenia otrzymuje: 2000 + 3000 + 4300 + 4300 + 4700 + 4700 + 25%*7200 = 24 800
zł.
PZPS otrzymuje: 2000 + 2000 + 2500 + 2500 + 25%*7200 = 10 800 zł.
Przykład 4:
Zawodnik rozpoczął przygodę z siatkówką w wieku 12 lat. Po 3 latach szkolenia został przez kolejne 4 lata
wypożyczany do tego samego klubu, a następnie został przetransferowany do innego klubu. W wieku 14 lat
był w kadrze KWM, w wieku 15 lat był w kadrze OOM i w wieku 16 lat był w kadrze U-17.
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Dodatek za KWM, OOM i U-17 wynosi 25% stawki za dany sezon
Klub A za każdy rok wypożyczenia do klubu B otrzymuje: 1500 + 2000 + 3000 + 25%*3000 = 7250 * 20% =
1450 zł.
Przy transferze do klubu C (po 3 latach szkolenia w klubie A i 4 latach w klubie B):
Klub A za 3 lata szkolenia otrzymuje: 1500 + 2000 + 3000 + 25*3000= 7250 zł.
Klub B za 4 lata szkolenia otrzymuje: 3500 + 3500 + 4000 + 4000 + 3500*25% + 3500*25% = 16750 zł.
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