
Transfery i skauting w 
młodzieżowej piłce nożnej

Raport z badania Stowarzyszenia PASS



Twórcy raportu
Stowarzyszenie Akademii i Trenerów Piłkarskich
PASS to niezależna organizacja, integrująca
środowisko piłkarskie w Polsce. Skupia podmioty
zajmujące się szkoleniem piłkarskim dzieci i
młodzieży, wspiera swoich członków w zakresie
zarządzania, organizacji, prawa, finansów czy
marketingu.

Stowarzyszenie reprezentuje interes szkółek i 
akademii piłkarskich w relacjach z władzami 
piłkarskimi, samorządami czy sponsorami.

Więcej informacji o działalności Stowarzyszenia 
PASS można znaleźć na stronie:

www.razemdlapilki.com

http://www.razemdlapilki.com/


Cele badawcze

Niniejszy raport powstał jako efekt badania zrealizowanego 
wśród środowiska piłkarskiego, w szczególności trenerów i 
osób zarządzających w klubach, szkółkach i akademiach 
piłkarskich. Celami badania były:

• weryfikacja stanu wiedzy środowiska piłkarskiego w 
zakresie funkcjonowania rynku transferowego,

• identyfikacja problemów i zagrożeń, związanych z 
transferami i skautingiem w młodzieżowej piłce nożnej,

• ocena częstotliwości zjawisk nieetycznych i 
nieprofesjonalnych w skautingu i transferach w 
młodzieżowej piłce nożnej.



Szczegóły badania

Termin realizacji badania: czerwiec – lipiec 2022

Metoda badawcza: CAWI

Próba badawcza: 195 osób, reprezentujących łącznie 123 
podmioty – przede wszystkim szkółki i akademie piłkarskie w 
formie prawnej stowarzyszeń, fundacji, spółek i 
jednoosobowych działalności gospodarczych

Dobór próby: celowo-losowy



Kluczowe wnioski

• Respondenci badania deklarują wysoki stopień znajomości podstawowych 
zagadnień formalno-prawnych, związanych z transferami piłkarskimi.

• Respondenci często lub bardzo często doświadczają działań nieetycznych 
w zakresie skautingu i transferów ze strony przedstawicieli innych klubów 
– m.in. kontakt z zawodnikami bez wiedzy klubów czy trudności z 
uzyskaniem ekwiwalentu.

• Powszechnym zjawiskiem jest odejście trenera do innego klubu, razem z 
grupą zawodników.

• Zdecydowana większość respondentów nie zgadza się z oficjalnymi 
definicjami, określającymi status wychowanka czy wiek, od którego 
powinien być naliczany ekwiwalent. 

• Respondenci oczekują dodatkowego wsparcia dla klubów szkolących 
zawodników, zanim zostaną objęci przepisem o ekwiwalencie. 



Pytanie 1. Określ swoją funkcję

Trener
36%

Dyrektor ds. sportowych
3%

Koordynator ds. szkolenia
7%

Pracownik administracyjny w 
klubie piłkarskim

7%

Prezes/osoba 
zarządzająca w klubie 

piłkarskim
32%

Menedżer piłkarski
1%

Skaut 
piłkarski

7%

Inne:
7%

36% respondentów badania stanowili 

trenerzy, nieco mniej bo 32% to prezesi 

lub osoby zarządzające w klubach. 

Wśród respondentów pojawili się również 

m.in. Koordynatorzy ds. szkolenia, 

pracownicy administracyjni klubów czy 

skauci. 



Pytanie 2. Oceń, na ile znane są Tobie poniższe pojęcia, związane z 
transferami piłkarskimi

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Wychowanek

Ekwiwalent transferowy

Solidarity payment - tzw. opłata solidarnościowa

Training compensation, czyli tzw. rekompensata za szkolenie

Paszport zawodnika

Nie znam tego pojęcia Słyszałem to pojęcie, ale nie jestem pewien co oznacza Znam i rozumiem to pojęcie

Respondenci deklarują wysoką 

znajomość podstawowych 

zagadnień związanych z 

transferami – 95% z nich zna i 

rozumie pojęcie wychowanka, 

nieco ponad 90% zna i rozumie 

pojęcie ekwiwalent transferowy. 

Najmniej znanymi pojęciami są 

paszport zawodnika, training

compenstation oraz solidarity 

payment. 



Pytanie 3. Oceń, jak często doświadczasz 
wymienionych poniżej zjawisk w swojej codziennej pracy.

Nigdy
3%

Rzadko
10%

Czasami
23%

Często
40%

Bardzo często
24%

1. Kontakt przedstawiciela innego klubu z zawodnikiem, bez wiedzy 
jego trenera lub klubu aktualnego, za pośrednictwem social media 

Częsty kontakt przedstawiciela innego klubu 

za pośrednictwem social media, bez wiedzy 

aktualnego klubu, zadeklarowało 40% 

respondentów. 24% badanych bardzo często 

doświadcza takich zjawisk, 23% czasami. 

Zaledwie 3% badanych nigdy nie 

doświadczyło tego zjawiska



Pytanie 3. Oceń, jak często doświadczasz 
wymienionych poniżej zjawisk w swojej codziennej pracy.

Nigdy
6%

Rzadko
18%

Czasami
37%

Często
26%

Bardzo często
13%

2. Kontakt przedstawiciela innego klubu z zawodnikiem, podczas turnieju/ligi/meczu, bez wiedzy jego 
trenera lub klubu aktualnego 

13% respondentów zadeklarowało, że 

bardzo często przedstawiciele innych 

klubów kontaktują się z zawodnikami 

podczas turniejów, lig lub meczów. 26% 

badanych odpowiedziało, że często 

doświadczają takich zjawisk, 37% czasami. 

Rzadko takich zjawisk doświadcza 18% 

badanych, 6% nie doświadczyło nigdy takiej 

sytuacji. 



Pytanie 3. Oceń, jak często doświadczasz 
wymienionych poniżej zjawisk w swojej codziennej pracy.

Nigdy
2%

Rzadko
9%

Czasami
27%

Często
36%

Bardzo często
26%

3. Kontakt przedstawiciela innego klubu z rodzicem zawodnika, bez wiedzy jego trenera lub klubu 
aktualnego 

26% respondentów bardzo często doświadcza 

sytuacji, w której przedstawiciel innego klubu 

kontaktuje się z rodzicem zawodnika, bez 

wiedzy respondenta. 36% doświadcza często 

takich sytuacji, a 27% badanych czasami. 

Nigdy nie doświadczyło takiej sytuacji zaledwie 

2% badanych. 



Pytanie 3. Oceń, jak często doświadczasz 
wymienionych poniżej zjawisk w swojej codziennej pracy.

Nigdy
60%

Rzadko
31%

Czasami
7%

Często
1%

Bardzo często
1%

4. Przekazywanie zawodnikowi upominków/prezentów/sprzętu przez przedstawiciela innego klubu 

60% respondentów nigdy nie doświadczyło 

sytuacji, w której zawodnik otrzymał upominki 

lub sprzęt od przedstawiciela innego klubu. 

31% badanych rzadko doświadcza takich 

sytuacji, 7% czasami. 



Pytanie 3. Oceń, jak często doświadczasz 
wymienionych poniżej zjawisk w swojej codziennej pracy.

Nigdy
71%

Rzadko
20%

Czasami
7%

Często
1%

Bardzo często
1%

5. Przekazywanie zawodnikowi upominków/prezentów/sprzętu przez przedstawiciela agencji 
menedżerskiej 

71% respondentów nigdy nie doświadczyło 
sytuacji, w której zawodnik otrzymał upominek lub 
prezent od przedstawiciela agencji menedżerskiej.  
20% badanych rzadko doświadcza tego zjawiska, 
7% czasami. 



Pytanie 3. Oceń, jak często doświadczasz 
wymienionych poniżej zjawisk w swojej codziennej pracy.

Nigdy
15%

Rzadko
25%

Czasami
25%

Często
16%

Bardzo często
19%

6. Trudność w uzyskaniu płatności za należny ekwiwalent transferowy 

19% respondentów bardzo często ma 

trudności w uzyskaniu płatności za ekwiwalent, 

16% często a 25% czasami. Rzadko problemy 

z płatnością ekwiwalentu ma 25% badanych, 

nigdy problemów nie miało 15% z nich. 



Pytanie 3. Oceń, jak często doświadczasz 
wymienionych poniżej zjawisk w swojej codziennej pracy.

Nigdy
35%

Rzadko
14%

Czasami
21%

Często
18%

Bardzo często
12%

7. Otrzymanie płatności za należny ekwiwalent transferowy nie od klubu, a np. od rodziców zawodnika 

12% badanych bardzo często 

doświadczyło sytuacji, w której 

płatności za ekwiwalent 

otrzymano nie od klubu, a np. od 

rodziców. 18% doświadcza takiej 

sytuacji często, 21% czasami. 

Nigdy takiego zjawiska nie 

doświadczyło 35% badanych



Pytanie 3. Oceń, jak często doświadczasz 
wymienionych poniżej zjawisk w swojej codziennej pracy.

Nigdy
56%

Rzadko
21%

Czasami
12%

Często
10%

Bardzo często
1%

8. Podpisanie umowy menedżerskiej z zawodnikiem poniżej 15 roku życia 

56% badanych nigdy nie 

doświadczyło sytuacji, w której 

zawodnik podpisał umowę 

menedżerską poniżej 15 roku 

życia. Rzadko takie sytuacje 

doświadcza 21% badanych, 

12% czasami, 10% często. 



Pytanie 3. Oceń, jak często doświadczasz 
wymienionych poniżej zjawisk w swojej codziennej pracy.

Nigdy
8%

Rzadko
28%

Czasami
22%

Często
26%

Bardzo często
16%

9. Udział zawodnika w konsultacjach, testach lub sparingach innego klubu, bez wiedzy klubu aktualnego 

Udział zawodnika w konsultacjach 

lub sparingach innego klubu, bez 

wiedzy klubu aktualnego, jest 

bardzo częstym zjawiskiem 

według 16% respondentów. 26% 

z nich doświadcza takiej sytuacji 

często, 22% czasami. Rzadko 

tego typu sytuacji doświadcza 

28% badanych, nigdy nie 

doświadczyło tego 8%. 



Pytanie 3. Oceń, jak często doświadczasz 
wymienionych poniżej zjawisk w swojej codziennej pracy.

Nigdy
16%

Rzadko
19%

Czasami
25%

Często
26%

Bardzo często
14%

10. Brak odpowiedzi ze strony klubu na oficjalne zaproszenie dla zawodnika, którego pozyskaniem jesteś 
zainteresowany, do udziału w testach/sparingu/turnieju

Sytuacji, w której klub nie odpowiada na 

oficjalne zaproszenie do udziału w testach 

itp. bardzo często doświadcza 14% 

badanych, często 26%, czasami 25%. 

Rzadko takich sytuacji doświadcza 19% 

badanych, nigdy nie doświadczyło tego 

16%. 



Pytanie 3. Oceń, jak często doświadczasz 
wymienionych poniżej zjawisk w swojej codziennej pracy.

Nigdy
26%

Rzadko
21%

Czasami
25%

Często
18%

Bardzo często
10%

11. Celowe zawyżanie wartości zawodnika innego klubu, którego pozyskaniem na zasadach transferu 
gotówkowego jesteś zainteresowany 

Zawyżanie wartości zawodnika 

zdaniem 10% respondentów 

jest bardzo częstym zjawiskiem, 

zdaniem 18% - częstym, 25% 

doświadcza tego czasami a 

21% - rzadko. Nigdy takiego 

zjawiska nie doświadczyło 26% 

badanych. 



Pytanie 3. Oceń, jak często doświadczasz 
wymienionych poniżej zjawisk w swojej codziennej pracy.

Nigdy
22%

Rzadko
25%

Czasami
22%

Często
25%

Bardzo 
często

6%

12. Wysyłanie kilku-kilkunastu zaproszeń na testy dla zawodników jednej drużyny, przez klub 
zainteresowany ich pozyskaniem 

Wysyłanie kilku-kilkunastu zaproszeń 

na testy dla zawodników z jednej 

drużyny jest częstym zjawiskiem 

zdaniem 25% badanych, zdarza się 

czasami zdaniem 22% i rzadko 

według 25% respondentów. Nigdy 

takiego zjawiska nie doświadczyło 

22% badanych. 



Pytanie 3. Oceń, jak często doświadczasz 
wymienionych poniżej zjawisk w swojej codziennej pracy.

Nigdy
6%

Rzadko
16%

Czasami
32%

Często
27%

Bardzo często
19%

13. Blokowanie transferu zawodnika przez klub odstępujący Blokowanie transferu jest 

bardzo częstym zjawiskiem 

zdaniem 19% respondentów, 

częstym zdaniem 27%, a 

czasem doświadcza tego 32% 

badanych. Rzadko blokowanie 

transferu doświadcza 16% 

respondentów, nigdy nie 

doświadczyło tego 6%. 



Pytanie 3. Oceń, jak często doświadczasz 
wymienionych poniżej zjawisk w swojej codziennej pracy.

Nigdy
15%

Rzadko
17%

Czasami
18%

Często
32%

Bardzo często
18%

14. Odejście trenera do innego klubu, wraz z grupą zawodników 

Odejście trenera do innego klubu, 

wraz z grupą zawodników to 

zjawisko, które bardzo często 

doświadcza 18% badanych, często 

doświadcza 32%, czasami 18%. 

Rzadko takiego zjawiska 

doświadcza 17% badanych, nigdy 

nie doświadczyło tego 15% 

respondentów. 



4. Według przepisów UEFA, wychowanek to piłkarz, którzy przebywał 
w klubie co najmniej trzy lata pomiędzy 15. a 21. rokiem życia. 
Czy zgadzasz się z powyższą definicją? Jeśli nie, zaproponuj własny 
przedział wiekowy oraz okres czasu, w którym zawodnik przynależał do 
klubu, jaki powinien być uwzględniony w definicji (np. 4 lata w okresie 8-18).

Zaledwie 29% badanych zgadza się z definicją UEFA dot. statusu 
wychowanka!

Najczęściej pojawiające się odpowiedzi to:

• 3 lata w okresie 12-18 lat

• 3 lata w okresie 8-18 lat

• 3 lata w okresie 6-18 lat



Pytanie 5. Od jakiego wieku Twoim zdaniem powinien 
być naliczany ekwiwalent* za wyszkolenie zawodnika?
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10%

15%

20%

25%

30%

35%

12 lat 10 lat 14 lat 15 lat 16 lat 6 lat 13 lat 8 lat 5 lat 7 lat 4 lata 9 lat

Zdaniem blisko 70% badanych 

granica naliczania ekwiwalentu 

powinna zostać obniżona –

najczęściej wskazywana odpowiedź 

to 10 lat (31%) oraz 9 lat (16%) 

badanych. Za utrzymaniem 

obecnego wieku opowiedziało się 

nieco ponad 20% respondentów. 



Pytanie 6. W jaki sposób kluby, szkolące zawodników 
przed okresem objętym ekwiwalentem (obecnie 
granica to 12 rok życia), powinny być nagradzane za 
swoją pracę?

Blisko 50% respondentów uważa, że 

kluby powinny otrzymywać niewielką 

ale stałą kwotę za szkolenie 

zawodnika przed okresem objętym 

ekwiwalentem. Zdaniem 12% 

wskazało, że klub pozyskujący 

powinien zapewnić wyłącznie 

odpowiednią komunikację transferów. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Kluby powinny otrzymywać niewielką ale stałą kwotę (np. 500 zł)
za każdy pełen sezon przynależności zawodnika

Klub pozyskujący powinien zapewnić wyłącznie odpowiednią
komunikację przy transferach, prezentując wszystkie kluby

uczestniczące w procesie szkolenia (na stronie internetowej, w
social media), bez dodatkowego wynagrodzenia

Kluby nie powinny otrzymywać dodatkowego wynagrodzenia,
ponieważ szkolenie zawodników jest finansowane z z bieżącej

działalności - składki, dotacje itd.

Kluby nie powinny otrzymywać dodatkowego wynagrodzenia,
zawodnicy powinni mieć pełną wolność w zmienianiu barw

klubowych zanim podpiszą profesjonalny kontrakt



Pytanie 7. Masz własne przemyślenia i sugestie, jak 
powinny funkcjonować transfery w piłce juniorskiej? 
Poniżej kilka sugestii od ankietowanych.

• Kluby, które szkoliły zawodnika od 12. roku powinny otrzymywać % od pierwszego transferu po 21 

roku życia i od kolejnych transferów 

• Zawodnik powinien móc dowolnie zmieniać klub w oknie transferowym raz na 2 lata, a każdy klub 

powinien otrzymać % od przyszłych transferów zawodnika, żeby mu zależało na wyszkoleniu i 

wypuszczeniu zawodnika w świat

• Należałoby wprowadzić solidarity payment na poziomie krajowym. Za każdy transfer gotówkowy 

zawodnika aż do końca kariery 5-10 % kwoty powinna być dzielone miedzy kluby które szkoliły 

zawodnika w okresie 10-21 (proporcjonalnie do okresu szkolenia) dodatkowo klub pierwszej 

rejestracji zawodnika powinien otrzymywać jakąś stała kwotę w zależności od klasy klubu 

pozyskującego (kwota do dyskusji- np. Ekstraklasa 10 000, 3 liga - 1000 zł ).

• Kwoty ekwiwalentu za wychowanka powinny zostać zmniejszone o połowę, a wyrównanie tych kwot 

powinno być sfinansowane po czasie, przez klub(y) pozyskujące, jeśli zawodnik 1) podpisze kontrakt 

na poziomie Ekstraklasy, I lub II ligi, 2) podpisze kontrakt za granicą, 3) zadebiutuje w reprezentacji 

Polski - np. odpowiednio: 5000 PLN, 5000 PLN, 10000 PLN



Pytanie 7. Masz własne przemyślenia i sugestie, jak 
powinny funkcjonować transfery w piłce juniorskiej? 
Poniżej kilka sugestii od ankietowanych.

• Karta amatora do np 12 roku życia podpisywana na pół roku-(a nie rok), dzięki czemu jest możliwość 

zmiany środowiska treningowego po rozegraniu jednej rundy

• Powinien powstać kodeks postępowania etycznego dla klubów, porównywalny do Angielskiego aby 

ograniczyć nieetyczne zachowania większych klubów względem mniejszych i usystematyzować ten 

proces.

• Jeśli ma to wszystko być ze sobą spójne, to ekwiwalent powinien być naliczany od wieku 

certyfikowanego rocznika w Programie Certyfikacji, czyli od 4 roku życia.

• Ekwiwalent powinien być naliczany od początku zarejestrowania zawodnika w pierwszym klubie w 

systemie Extranet



Kontakt
Dominik Kajzerski
Koordynator Stowarzyszenia
mail: info@razemdlapilki.com
tel.: 508 670 149

Stowarzyszenie Akademii i Trenerów Piłkarskich PASS 

ul. Świeradowska 47

02-665 Warszawa 

www.razemdlapilki.com

Dziękujemy za uwagę!

mailto:info@razemdlapilki.com

