
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 8/7/2020 z dnia 18 lipca 2020 r. 

 

REGULAMIN ZMIANY PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ ZAWODNIKÓW  

W POLSKIM ZWIĄZKU ŁUCZNICZYM 
 

PODSTAWY PRAWNE: 
 

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z dnia 15 lipca 2010 r.) 

- Statut Polskiego Związku Łuczniczego. 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
 

1. Regulamin dotyczy zasad reprezentowania i zmiany przynależności klubowej 

zawodników zarejestrowanych w PZŁucz., posiadających licencję Polskiego Związku 

Łuczniczego. 

2. Zawodnik może reprezentować w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem 

zawodów Polskiego Związku Łuczniczego, Okręgowego Związku Łuczniczego, klubu 

sportowego wyłącznie ten klub, którego jest członkiem w rozumieniu przepisów 

prawa o stowarzyszeniach. 

3. Zawodnik uprawiający łucznictwo nie może być jednocześnie członkiem więcej niż 

jednego klubu sportowego zarejestrowanego w Polskim Związku Łuczniczym. 

4. Przyjęcie regulaminu następuje na mocy uchwały Zarządu Polskiego Związku 

Łuczniczego.  

 

§ 2 

ZASADY ZMIANY PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ 
 

1. Zmiany przynależności klubowej mogą być dokonywane w ciągu roku 

kalendarzowego za zgodą klubu macierzystego lub Zarządu Polskiego Związku 

Łuczniczego i klubu do którego przechodzi zawodnik  

2. Zmiany przynależności klubowej zawodnik może dokonywać jeden raz w roku 

kalendarzowym. 

3. Warunki zmiany przynależności klubowej zawodnika są uzgadniane pomiędzy 

zainteresowanymi klubami. 

4. Zmiana przynależności klubowej zawodników objętych szkoleniem w ramach 

programów PZŁucz. (Kadra Olimpijska, Kadra Narodowa, ACSS, SMS, OSSM), 

posiadającego klasę sportową: mistrzowską międzynarodową,  mistrzowską i I klasę 

sportową, wymaga zgody Zarządu  Polskiego Związku Łuczniczego. 

5. Próba zmiany przynależności klubowej, o której mowa w  §2 ust. 4 bez zgody Zarządu 

PZŁucz jest nieskuteczna.  

 

§ 3 

TRYB ZMIANY PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ 
 

1. Zawodnik może zmienić przynależność klubową na własną prośbę, w oparciu  

o wniosek zawodnika złożony do zarządu macierzystego klubu oraz dodatkowo 

wniosek do zarządu klubu do którego zamierza się przenieść.  

2. W przypadku zawodników niepełnoletnich decydujące jest stanowisko rodzica lub 

opiekuna prawnego, którzy występują z wnioskiem o zmianę przynależności 

klubowej. 



3. Do wniosku zawodnik (rodzic lub opiekun prawny) dołącza: 

a) Informację o przyczynie złożenia wniosku o zmianę przynależności  

klubowych, 

b) Zgodę klubu przyjmującego,  

c) Zgodę trenera klubu przyjmującego przy zastrzeżeniu, że jego klasa nie może 

być niższa od przekazującego, 

d) Oświadczenie klubu przyjmującego o tym, że  posiada stosowne środki na 

opłacenie ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika (muszą to być środki 

własne, nie dotacje państwowe i samorządowe) 

4. Kopia wniosku wraz z załącznikami winna być dostarczona przez zawodnika (rodzica 

lub opiekuna prawnego) do PZŁucz, w terminie 14 dni od daty jego złożenia w klubie 

macierzystym. 

 

§ 4 
1. Zawodnik ubiegający się o zmianę przynależności klubowej w momencie złożenia 

wniosku do macierzystego klubu musi całkowicie rozliczyć się z klubem: trenerem 

bezpośrednim z posiadanego na własnym stanie sprzętu łuczniczego będącego 

własnością klubu lub PZŁucz. Posiadany przez zawodnika sprzęt łuczniczy oraz inny 

sprzęt sportowy musi zostać zdany do magazynu klubu. 

2. Zawodnik ubiegający się o zmianę przynależności klubowej musi mieć opłacone na 

bieżąco wszystkie składki członkowskie w klubie.  

 

§ 5 
1. Zarząd Klubu, do którego wpłynął pisemny wniosek zawodnika (rodzica lub opiekuna 

prawnego niepełnoletniego zawodnika) o zmianę przynależności klubowej, łącznie  

z wnioskiem klubu do którego zawodnik ma zamiar się przenieść, jest zobowiązany  

w nieprzekraczalnym terminie 30 dni kalendarzowych licząc od daty stempla 

pocztowego lub daty potwierdzenia przyjęcia pisma na jego kopii, rozpatrzyć wniosek 

zawodnika i udzielić pisemnej odpowiedzi. Odpowiedzi należy udzielić 

zainteresowanemu zawodnikowi (rodzicowi lub opiekunowi prawnemu 

niepełnoletniego zawodnika oraz zarządowi klubu do którego zawodnik ma zamiar się 

przenieść). 

2. W przypadku nie udzielenia odpowiedzi pisemnej w terminie 30 dni uważa się, że 

zawodnik otrzymał z upływem tego terminu zgodę na zmianę przynależności 

klubowej. 

 

§ 6 
1. W przypadku gdy na wniosek zawodnika (rodzica lub opiekuna prawnego 

niepełnoletniego zawodnika) w sprawie skreślenia zawodnika z listy członków klubu 

lub w sprawie zmiany przynależności klubowej, zarząd klubu macierzystego udzielił 

odpowiedzi odmownej, a zawodnik nie wycofa wniosku, klub ten ma obowiązek 

skreślić zawodnika z listy członków swego klubu. 

2. Po upływie 30 dni od daty złożenia wniosku zawodnik otrzymuje status zawodnika 

niestowarzyszonego /niezrzeszonego na okres 2 lat. 

3. W przypadku rejestracji w nowym klubie obowiązuje opłacenie ekwiwalentu za 

wyszkolenie przez klub przyjmujący zawodnika.  

 

 

 



§ 7 
1. W przypadku udzielenia przez klub zawodnikowi karencji – polega ona na 

zawieszeniu prawa reprezentowania barw klubowych we wszystkich zawodach 

sportowych. Karencja może trwać maksymalnie 2 lata.  

2. Zawodnik, który na złożony przez siebie wniosek opuszcza macierzysty klub 

przechodzi w „stan zawodnika niezrzeszonego/niestowarzyszonego” i może brać 

udział w rywalizacji sportowej, jako zawodnik niezrzeszony/niestowarzyszony przez 

okres trwania karencji od dnia swojego wystąpienia z wnioskiem do macierzystego 

klubu o skreślenie z listy członków klubu lub z wnioskiem o zmianę przynależności 

klubowej.    

 

§ 8 
Zawodnik będący członkiem kadry narodowej PZŁucz. lub klub sportowy działający  

w jego imieniu, może wystąpić do Zarządu PZŁucz z wnioskiem o skróceniu okresu 

karencji. 

 

§ 9 
W przypadku stałej zmiany miejsca zamieszkania przez rodziców lub opiekunów 

prawnych zawodnika wraz z samym zawodnikiem do miejscowości położonej poza 

miejscem siedziby klubu, który zawodnik dotychczas reprezentował, klub ten 

zobowiązany jest udzielić zwolnienia do klubu położonego w nowym miejscu 

zamieszkania rodziców i zawodnika lub do innego klubu w kraju na jego pisemny 

wniosek lub jego rodzica/opiekuna prawnego po zapłaceniu ekwiwalentu 

za wyszkolenie wg. stawki obowiązującej za daną klasę sportową.  

 
 

§ 10 
1. Klub do którego przechodzi zawodnik w wyniku zmiany przynależności klubowej na 

żądanie klubu, którego zawodnik reprezentował dotychczas, wypłaci ze środków 

własnych jednorazowy ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika. 

2. Ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika może być ustalony w formie finansowej lub 

rzeczowej. 

3. Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika ustalają między sobą 

zainteresowane kluby lub Polski Związek Łuczniczy w przypadku braku 

porozumienia. 

4. Klub macierzysty zawodnika może przekazać zawodnika do innego klubu bezpłatnie, 

wówczas nie ma obowiązku opłacenia kwoty transferowej do PZŁucz.   

5. Klub do którego przechodzi zawodnik wypłaca klubowi macierzystemu zawodnika – 

90 % wysokości ekwiwalentu dwustronnie uzgodnionego, zaś pozostałe 10 % wpłaca 

na konto PZŁucz. Niniejsza opłata na konto PZŁucz nie zależnie od kwoty 

transferowej nie może być niższa od kwoty 1 000 zł w przypadku zawodników 

pełnoletnich a niepełnoletnich 500zł. 

6. W przypadku zmiany przynależności klubowej wg. warunków uzgodnionych 

pomiędzy dwoma zainteresowanymi klubami lub za zgodą PZŁucz. oraz po okresie 

karencji zawodnika (otrzymania statusu niestowarzyszonego/niezrzeszonego) - ustala 

się wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika powyżej 18-go roku życia  

w zależności od posiadanej klasy sportowej:  

a) klasa mistrzowska międzynarodowa  – równowartość do 50 000 zł  

b) klasa mistrzowska - do 30 000 zł 



c) klasa pierwsza - do 20 000 zł 

d) klasa druga - do 10 000 zł 

7. W przypadku zawodników do lat 18-go roku życia ekwiwalent za wyszkolenie 

wynosi:  

a) klasa mistrzowska międzynarodowa  – równowartość do 25 000 zł  

b) klasa mistrzowska - do 15 000 zł 

c) klasa pierwsza - do 10 000 zł 

d) klasa druga - do 5 000 zł 

8. Klub przyjmujący zawodnika wpłaca na rzecz klubu dotychczasowego zawodnika 

uzgodniony ekwiwalent za wyszkolenie.  

9. W przypadku braku zgody macierzystego klubu na zwolnienie zawodnika będącego 

członkiem kadry narodowej PZŁucz. ustala się obligatoryjną wpłatę ekwiwalentu  

w maksymalnej stawce zgodnie z posiadaną klasą sportową.  

a) Na podstawie decyzji Zarządu PZŁucz. zawodnik otrzymuje zgodę na 

przejście do innego klubu, 

b) Klub przejmujący zawodnika wpłaca wymaganą kwotę ekwiwalentu za 

wyszkolenie na konto bankowe Polskiego Związku Łuczniczego, 

c) Polski Związek Łuczniczy następnie przekazuje ekwiwalent na konto bankowe 

macierzystego klubu zawodnika, pobierając dodatkowo 5% opłaty 

transferowej od wysokości wpłaconego ekwiwalentu, 

d) Po dokonaniu wpłaty wymaganej kwoty ekwiwalentu na konto PZŁucz. 

zawodnik otrzymuje licencję PZŁucz. w nowym klubie sportowym. 

 

§ 11 
Przejście zawodnika, o którym mowa w paragrafie 10 powinno być potwierdzone pisemną 

umową między zainteresowanymi klubami oraz dokumentem bankowym stwierdzającym 

zapłacenie ustalonej kwoty z tytułu wyszkolenia zawodnika. Kopie dokumentów należy 

przesłać w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy do biura PZŁucz., zarządu OZŁucz, 

zarządu klubu sportowego. 

 

§ 12 
Zawodnik nie może zmieniać przynależności klubowej w okresie zawieszenia w prawach 

zawodnika lub odbywania kary dyscyplinarnej.  

 

§ 13 
Klub nie może dyscyplinarnie ukarać zawodnika po złożeniu wniosku o zmianę 

przynależności klubowej, wniosku o wykreślenie z listy członków klubu. 

 

§ 14 
Od decyzji w sprawach dotyczących zmiany przynależności klubowej, statusu zawodnika 

niestowarzyszonego/niezrzeszonego, okresu trwania karencji i ekwiwalentu za 

wyszkolenie zawodnika przysługuje stronom odwołanie do zarządu PZŁucz w terminie 14 

dni od otrzymania decyzji odmownej macierzystego klubu zawodnika.  

§ 15 
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje zarządowi PZŁucz. 

 

§ 16 
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd PZŁucz,  

z mocą obowiązującą od 18 lipca 2020r. 


