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U M O W A 

CZASOWEGO TRANSFEROWANIA ZAWODNIKA PIŁKI NOŻNEJ 

 
Zawarta w dniu  ........................................................  

pomiędzy Klubem  ....................................................................  występującym w klasie/lidze ...................................  
                                                      (nazwa Klubu) 

zwanym dalej KLUBEM POZYSKUJĄCY reprezentowanym przez:     

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

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

a Klubem  .....................................................................................  występującym w klasie/lidze ..................................  
                                             (nazwa Klubu) 

zwanym dalej KLUBEM ODSTĘPUJĄCYM reprezentowanym przez: 

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

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

§ 1 

Klub Odstępujący wyraża zgodę na zmianę przynależności klubowej i udziela zwolnienia do Klubu  

Pozyskującego zawodnikowi  ..............................................................................................................................................  

o statusie amatora/nie amatora* ur.  .................................................  Nr ewidencyjny  ............................................  

na okres do  ..................................................................................................  
                                  (dzień , m-c ,rok )  
 

§ 2 
W trakcie ważności niniejszej umowy zawodnik nie może być obiektem innego transferu, a po jej 
wygaśnięciu staje się ponownie zawodnikiem Klubu Odstępującego. 

§ 3 
Klub Pozyskujący zobowiązuje się zagwarantować zawodnikowi właściwe warunki szkolenia oraz 
stosowne ubezpieczenia, a w przypadku zawodników o statusie nie amatora również inne warunki 
będące przedmiotem oddzielnej umowy pomiędzy zawodnikiem a Klubem Pozyskującym. 

§ 4 
1.Transferu pomiędzy Klubem Pozyskującym, a Klubem Odstępującym dokonuje się na   
   następujących warunkach:  
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  

2.Klub Pozyskujący zobowiązuje się do wpłaty na rzecz Klubu Odstępującego kwoty  ...............................  

słownie .........................................................................................................................................................................................  

w terminie do dnia  ...................................................................................  
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 § 5 
Przedłużenie umowy, w formie aneksu, może nastąpić pod warunkiem, że zawodnik i Klub 
Pozyskujący złożą odpowiednie wnioski na piśmie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami i zostaną ustalone nowe warunki transferu. 

§ 6 
Wszelkie ewentualne spory wynikłe pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez Pomorski Związek 
Piłki Nożnej lub PZPN zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN i FIFA. 

§ 7 
Niniejsza umowa sporządzona została w trzech egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze  
stron oraz Związku. 
 
                                                                       Podpisy stron: 
   KLUB POZYSKUJĄCY                                                                 KLUB ODSTĘPUJĄCY 
 
 
 ..............................................................................................................................   .............................................................................................................................. . 
                                      (pieczęć Klubu)                                                                                                                                     (pieczęć Klubu) 
   
 
 ..............................................................................................................................   .............................................................................................................................. . 
 
 
 
 ..............................................................................................................................   .............................................................................................................................. . 
                      (dwa podpisy przedstawicieli Klubu)                                                                                                             (dwa podpisy przedstawicieli Klubu) 
 
 
 

Oświadczam, iż znane są mi warunki niniejszej umowy. 
 

 ............................................   ........................................................................  
                 (data i miejsce)                                       (podpis zawodnika) 
 
 

Wyrażam zgodę na transferowanie zawodnika  
 
 ................................................................................................................................................  
                                       (imię i nazwisko zawodnika) 
 

 ............................................   ........................................................................  
         (data i miejsce)                                       (podpisy opiekunów w przypadku zawodnika niepełnoletniego)    
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 

 
 
 


