
 

 

REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH 

POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH „START”. 
 

Podstawa prawna : 
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. – Ustawa o sporcie (Dz. U. 2010 nr 127, poz. 857); 

2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 20, poz. 104); 

3. Statut PZSN „Start”. 

 

Art. 1  

[Zakres stosowania] 

Regulamin reguluje zasady zmiany barw klubowych zawodników klubów/osób prawnych 

zrzeszonych w Polskim Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”. 

 

Art. 2  

[Definicje] 

1. Zawodnikiem – osoba uprawiająca lub zamierzająca uprawiać dyscyplinę sportu i 

posiadająca na uprawianie tej dyscypliny ważną licencję wydaną przez PZSN „Start”. 

2. Klub macierzysty – klub/osoba prawna, którego zawodnik jest członkiem w chwili 

przejścia do innego klubu. 

3. Klub przyjmujący – klub/ osoba prawna, który zamierza przyjąć zawodnika po 

opuszczeniu klubu macierzystego 

 

Art. 3  

[Organ właściwy] 

1. Organem właściwym do prowadzenia spraw określonych w art. 1 jest powołana przez 

Zarząd Związku Komisja Przynależności Klubowej i Zmiany Barw Klubowych 

Zawodników. 

2. Organem odwoławczym od rozstrzygnięć organu wymienionego w ust. 1 jest Zarząd 

PZSN „Start”. 

 

Art. 4 

[Zmiana barw klubowych] 

1. Zawodnik może zmienić barwy klubowe tylko raz w roku. 

2. W trakcie jednego sezonu zawodnik może występować tylko w jednym klubie. 

3. Zmiana barw klubowych jest skuteczna od dnia 1 stycznia następującego roku. 

 

 

Art. 5 

[Procedura zmiany barw] 
1. Zamierzający dokonać zmiany barw klubowych lub rezygnacji z członkostwa klubu 

macierzystego zawodnik zobowiązany jest złożyć za potwierdzeniem lub przesłać 

listem poleconym do sekretariatu macierzystego klubu wniosek na piśmie. Zawodnik 

zamierzający zmienić barwy klubu dołącza pismo klubu w barwach którego zamierza 

występować, potwierdzające chęć przyjęcia go do danego klubu. 

2. Klub macierzysty obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi w terminie 14 dni od 

daty złożenia prośby o zwolnienie. 

3. Zawodnik może zrezygnować z członkostwa klubu macierzystego lub dokonać 

zmiany barw klubowych bez wniosku, o którym mowa w ust. 1 jeżeli klub 

macierzysty nie wypełnia obowiązków wobec zawodnika, a w szczególności 

długotrwale nie zapewnia koniecznej opieki trenerskiej oraz warunków do 

uprawniania dyscypliny sportowej przez zawodnika lub narażał zawodnika na utratę 

życia lub zdrowia. 



 

 

4. Nie udzielenie przez klub macierzysty odpowiedzi, o której mowa w ust. 2 i z 

zachowaniem przewidzianego terminu skutkuje jak udzielenie odpowiedzi pozytywnej 

w dniu odpowiadającym dacie upływu terminu 30dniowego.  

5. Klub macierzysty nie może odmówić zgody na zmianę barw klubowych albo odejście 

zawodnika, jeżeli otrzyma ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika lub kwotę 

odstępnego ustaloną w kontrakcie z zawodnikiem albo zostaną spełnione inne warunki 

określone w kontrakcie z zawodnikiem. 

6. W przypadku zmiany barw klubowych klub macierzysty zachowuje prawo do 

ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika. 

7. W przypadku rezygnacji zawodnika bez wskazania klubu, do którego przechodzi, klub 

macierzysty zachowuje prawo do ekwiwalentu przez okres 3 lat.  

8. W przypadku odpowiedzi odmownej zawodnikowi przysługuje odwołanie do PZSN 

„Start” w terminie 7 dni. 

9. Klub przyjmujący zobowiązany jest zgłosić zmianę barw klubowych zawodnika do 

PZSN „Start” w terminie do dnia 30 września. Niezgłoszenie zmiany barw klubowych 

skutkuje niedopuszczeniem zawodnika do udziału w zawodach w barwach klubu 

przyjmującego w następującym sezonie. 

 

Art. 6  

[Karencja] 

1. W przypadku odejścia z klubu macierzystego bez uzyskania zgody, o której mowa w 

ust 2, zawodników nie może reprezentować barw innego klubu ani brać udziału w 

zawodach, na których mógłby osiągnąć wynik uprawniający go do uzyskania klasy 

sportowej do końca następnego sezonu (dalej zwane również „karencją”). Nie dotyczy 

to sytuacji, o której mowa w art. 5 ust. 3. 

2. PZSN „Start”, w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, może wyrazić zgodę na 

udział zawodnika w okresie karencji w zawodach umożliwiających uzyskanie klasy 

sportowej, a także wstąpienie do innego klubu, a w szczególności jeżeli odejście 

zawodnika z klubu macierzystego nastąpiło z przyczyn i winy występującej po stronie 

klubu. 

3. Na wniosek klubu macierzystego PZSN „Start” może nałożyć karencję na zawodnika 

jeżeli klub przyjmujący nie wywiązuje się z zapisów umowy o ekwiwalencie za 

wyszkolenie. 

4. Po upływie karencji zawodnik może przejść do dowolnego klubu, o ile nie podpisał 

karty zgłoszenia do klubu do którego zamierzał się przenieść składając podanie i nie 

zaciągnął wobec niego innych zobowiązań. 

5. Zawodnik objęty karencją lub działający w jego imieniu klub może wystąpić z 

wnioskiem o skrócenie jej okresu. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje PZSN 

„Start” . Termin złożenia odwołania wynosi 14 dni od otrzymania decyzji odmownej. 

 

Art. 7 

[Zawodnicy małoletni] 

Jeżeli zawodnik nie ukończył 15 roku życia, zgodę na zmianę barw klubowych muszą 

wyrazić rodzice zawodnika lub jego prawni opiekunowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Art. 8 

[Przepisy końcowe] 

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisu. 

2. Regulamin obowiązuje do czasu jego uchylenia lub zmiany w tym samym trybie. 

3. Prawo interpretacji regulaminu przysługuje Zarządowi PZSN „Start”. 

 

 

Załączniki: 

1. Stawki maksymalne ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika. 

 

 


