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UMOWA TRANSFEROWA 

 

zawarta w dniu .................................. w .......................................... pomiędzy :  

 

Klubem Sportowym ......................................................... w .................................... 

występującym w ............... lidze/klasie zwanym dalej Klubem Pozyskującym,  

reprezentowanym przez: 

1. ..................................................................................................................... 

2.   .................................................................................................................... 

            

a : 

 

Klubem Sportowym ......................................................... w .................................... 

występującym w ............... lidze/klasie zwanym dalej Klubem Odstępującym,  

reprezentowanym przez: 

1. .................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................. 

       

 

§ 1 

Klub odstępujący wyraża zgodę na przejście zawodnika piłki nożnej 

................................................. ur. dnia ..................... w ......................................... 

             ( nazwisko i imię zawodnika )                                         

o nr ewid. …………….. zarejestrowanego w Polskim Związku Piłki Nożnej jako                 

gracz o statusie amatora / profesjonalnego* do klubu Pozyskującego na zasadzie 

transferu : 

czasowego od dnia ..................... do dnia ....................... lub definitywnego*. 

 

*  niepotrzebne skreślić 

 

§ 2 

W trakcie ważności niniejszej umowy zawodnik transferowany czasowo nie może 

być obiektem innego transferu, a po jego wygaśnięciu staje się ponownie 

zawodnikiem swojego macierzystego klubu 
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§ 3 

Klub pozyskujący zobowiązuje się zagwarantować zawodnikowi 

..................................... właściwe warunki szkoleniowe oraz niezbędne 

ubezpieczenia. W przypadku zawodników profesjonalnych inne warunki (np. 

zakwaterowanie, wynagrodzenie oraz ubezpieczenie społeczne) powinny być 

przedmiotem oddzielnej umowy pomiędzy zawodnikiem a klubem pozyskującym. 

 

§ 4 

Transfer pomiędzy Klubem Pozyskującym a Klubem Odstępującym dokonuje się 

na następujących warunkach. Klub Pozyskujący zobowiązuje się do : 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

  

§ 5 

Strony ustalają, że umowa nabiera mocy prawnej z dniem podpisania lecz 

uprawnienie zawodnika do gry w barwach Klubu Pozyskującego zostanie 

dokonane przez PZPN lub Śląski ZPN w Katowicach po spełnieniu warunków 

określonych w § 4 niniejszej umowy. 

  

§ 6 

Wszelkie ewentualne spory wynikłe pomiędzy stronami zawierającymi niniejsza 

umowę  będą rozstrzygane przez komórki organizacyjne PZPN lub ZPN                       

w ................................., a w dalszej kolejności przez Piłkarski Sąd Polubowny, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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§ 7 

Niniejsza umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących 

egzemplarzach, z których po jednym otrzymują : 

2. Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach 

3. ....................... Związek Piłki Nożnej w .......................................... 

4. Klub Odstępujący .......................................................................... 

5. Klub Pozyskujący .......................................................................... 

 

Przez podpisanie niniejszej umowy transferowej Kluby Pozyskujący                                 

i Odstępujący potwierdzają znajomość przepisów dotyczących zmiany 

przynależności zawodników i zobowiązują się do ich bezwzględnego 

przestrzegania.  

 

Z treścią powyższej umowy zapoznano zawodnika wymienionego w §1 umowy  

 

........................................ 

     ( czytelny podpis zawodnika )  

 
 
    

Podpisy i pieczątki osób upoważnionych 
 
 
        Klub Pozyskujący      Klub Odstępujący 
 
1. ...........................................    1. ......................................... 

 

2. ...........................................    2. ......................................... 

 

 


