
PROJEKT 

Regulamin zmian barw klubowych zawodników wspinaczki 
sportowej zrzeszonych w klubach będących członkiem 
Polskiego Związku Alpinizmu. 

Regulamin zgłaszania, zwalniania i zmian przynależności 
klubowej przez zawodników PZA 

§ 1 
Zasady ogólne 

1. Zawodnikiem uczestniczącym we współzawodnictwie sportowym jest zawodnik zrzeszony lub 
niezrzeszony posiadający aktualną licencję zawodnika Polskiego Związku Alpinizmu, 

2. Przez uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym rozumie się udział zawodników w 
zawodach wspinaczkowych organizowanych pod patronatem PZA lub IFSC, 

3. Zawodnik jest upoważniony do reprezentowania klubu dopiero po uzyskaniu potwierdzenia 
przynależności. 

§ 2 
Uzyskanie licencji, zgłoszenie i potwierdzenie zawodnika 

1. O uzyskanie licencji oraz zgłoszenie do rywalizacji sportowej zawodnika powinny występować 
kluby, potwierdzające przynależność danego zawodnika do danego klubu w danym roku 
kalendarzowym. Zawodnicy niezrzeszeni występują o licencję w swoim imieniu,  

2. Uzyskanie licencji oraz zgłoszenie zawodnika dokonują się zgodnie z Regulaminem 
wydawania licencji dla zawodników oraz procedurami opublikowanymi na stronie 
internetowej PZA,  

3. W przypadku zmiany nazwiska zawodnika (zawodniczki) należy zgłosić zmianę do KWS PZA, 
4. W przypadku zmiany nazwy klubu należy zgłosić zmianę do KWS PZA. 

§ 3 
Zmiany barw klubowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o sporcie z dn. 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. 2017 r. poz. 1463, 
1600), Zarząd PZA postanawia co następuje: 

1. Zawodnik może reprezentować w oficjalnych zawodach sportowych wyłącznie ten klub, który 
wykupił dla tego zawodnika licencję. Licencja musi spełniać wszelkie wymogi aktualności 
zgodnie z Regulaminem wydawania licencji PZA, 

2. Zawodnik nie może reprezentować barw więcej niż jednego klubu. 

§ 4 

1. Podstawą do rozpatrzenia wniosku o zmianę barw klubowych jest pisemne podanie - wniosek 
zawodnika o udzielenie zwolnienia wraz z uzasadnieniem, do którego musi być dołączone 
pismo klubu, do którego zawodnik zamierza się przenieść. Wniosek - podanie musi być 
przesłane listem poleconym na adres klubu lub doręczone do klubu za pokwitowaniem, 

2. Klub zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku przez zawodnika udzielić 
pisemnej odpowiedzi, 

3. Brak odpowiedzi w tym terminie (decyduje data stempla pocztowego wysłanej odpowiedzi) 
równoznaczny jest z udzieleniem zwolnienia definitywnego, 
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4. Udzielenie odpowiedzi odmownej, przy podtrzymaniu przez zawodnika wniosku o zwolnienie, 
jest równoznaczne ze skreśleniem zawodnika z listy członków klubu. Termin skreślenia 
liczony jest od daty złożenia prośby o zwolnienie (wraz z niezbędnymi załącznikami). 

§ 5 

1. Zawodnika, który przestał być członkiem klubu w trybie § 5, ust. 4 obowiązuje jednoroczna 
karencja, chyba, z zachowany zostanie przepis § 8 ust. 1, 

2. W uzasadnionych przypadkach, Zarząd PZA może zmienić długość karencji w trybie 
określonym przez regulamin pracy Zarządu, 

3. Karencja polega na zawieszeniu praw do reprezentowania barw klubu w zawodach, 
4. Wobec zawodnika objętego karencją dotychczasowy klub macierzysty traci prawo do 

wyrażenia zgody na jego przejście do innego klubu, 
5. Po upływie karencji zawodnik może przejść do dowolnie wybranego klubu, o ile nie zaciągnął 

zobowiązań wobec klubu, do którego miał zamiar przejść i nie otrzymał licencji. Wydanie 
zawodnikowi licencji przez PZA może nastąpić dopiero po zakończeniu karencji na wniosek 
klubu, do którego ma zamiar przejść oraz złożeniu niżej wymienionej dokumentacji: 
 – korespondencji z poprzednim klubem, 
 – dowodu bankowego dokonania przelewu na rzecz klubu i PZA, zgodnie z treścią § 10 ust. 3. 

6. Zawodnik lub działający w jego imieniu klub może wystąpić z wnioskiem o skrócenie karencji 
po upływie co najmniej połowy okresu na jaki została nałożona, 

7. Decyzję o skróceniu karencji podejmuje Zarząd PZA, 
8. W trakcie trwania karencji zawodnik może sam wykupić licencję jako niezrzeszony.  

§ 6 

1. Zawodnik objęty karencją nie ma prawa startu w zawodach rangi pucharu i mistrzostw 
organizowanych pod patronatem PZA i IFSC,  

2. W czasie karencji zawodnik może:  
– uczestniczyć w zgrupowaniach klubowych,  
– startować w zawodach krajowych niemających charakteru zawodów pucharowych i 
mistrzowskich jako niezrzeszony,   

3. Zawodnika, który uzyskał licencję do nowego klubu w okresie karencji, obowiązuje statut 
tego klubu z wyjątkiem prawa do reprezentowania jego barw, 

4. Od decyzji podjętych przez Komisję przysługuje odwołanie z uzasadnieniem do Zarządu PZA,  
5. Decyzje Zarządu są ostateczne, 
6. Do każdego odwołania od decyzji klubu macierzystego i Komisji do Zarządu PZA, należy 

dołączyć oryginał lub kopię następujących dokumentów:  
– wniosek do klubu o zmianę barw klubowych,  
– odcinek poczty potwierdzający wysłanie wniosku lub potwierdzenie odbioru wniosku 
(pieczątka klubu i data wpływu), 
– odpowiedź macierzystego klubu,  
– ewentualną korespondencję prowadzoną w przedmiotowej sprawie,  
– odpis decyzji Odwołanie należy uzasadnić. 
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§ 7 

1. Klub, do którego przechodzi zawodnik w wyniku zmiany barw klubowych w trybie § 5 ust. 2, 
na żądanie klubu, którego barwy zawodnik reprezentował dotychczas, wypłaca ekwiwalent w 
formie finansowej za wyszkolenie zawodnika, 

2. Ekwiwalent nie może przekraczać:  
 

Zawodnik 
osiągający 

wyniki: 

Lata reprezentowania barw klubowych 

Powyżej 3 lat 

 

2-3 lat 

 

1 – 2 lat 

 

Do 1 roku 

Udział w IO i MIO 

Miejsca 1-4 MŚ, ME 

10.000,00 zł 9000,00 zł 8000,00 zł 7000,00 zł 

Finał MŚ, ME 

Miejsca 1-4 MŚJ; 
MEJ, 

Miejsca 1-4 PŚ; PE 

TOP 10 klasyfikacji PŚ 

8000,00 zł 7000,00 zł 6000,00 zł 5000,00 zł 

Finał MŚJ, MEJ,  

Finał PŚ, PE,  

Miejsca 1-4 PEJ 

6000,00 zł 5000,00 zł 4000,00 zł 3000,00 zł 

Miejsca 1-3 w 
zawodach z cyklu PP 
i MP 

4000,00 3000,00 2000,00 1000,00 

Miejsca 1-3 w 
zawodach z cyklu PPJ 
i MPJ 

2000,00 1500,00 1000,00 500,00 

 
3. Po ustaleniu ekwiwalentu pomiędzy zainteresowanymi klubami, klub przejmując zawodnika 

zobowiązany jest dodatkowo wpłacić na rzecz PZA 10% kwoty ustalonego ekwiwalentu,  
4. W uzasadnionych przypadkach Zarząd PZA może podjąć decyzję o obniżeniu kwoty 

ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika, 
5. W przypadku gdy ekwiwalent za wyszkolenie został opłacony, zawodnik nie podlega karencji. 

§ 8 

1. Ekwiwalent za wyszkolenie nie przysługuje w przypadku okresowej zmiany barw klubowych 
związanej z odbywaniem służby wojskowej lub studiów, 

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia zainteresowanych klubów dotyczących warunków 
zmiany barw klubowych, zawodnik podlega karze rocznej karencji,  

3. Zawodnik nie może zmienić barw klubowych w okresie zawieszenia w prawach zawodnika, 
4. Zarząd PZA, w uzasadnionych przypadkach działając w interesie polskiej wspinaczki 

sportowej, może podjąć decyzję o zmianie przynależności klubowej z urzędu, bez 
ekwiwalentu za wyszkolenie (dotyczy to wyłącznie zawodników kategorii juniora i wyższych). 
 



PROJEKT 

§ 9 

1. Klub nie może nałożyć kary dyscyplinarnej na zawodnika po złożeniu przez niego prośby o 
zwolnienie lub skreślenie, jak również po powstaniu przyczyn do udzielenia zwolnienia 
okresowego, 

2. Sprawy dotyczące zmiany barw klubowych przez zawodników mogą być załatwiane w okresie 
poza sezonem startowym dla danej kategorii wiekowej (sezon startowy rozumiany jest jako: 
okres pomiędzy pierwszymi, a ostatnimi zawodami rangi IO, zawodów kwalifikacyjnych do IO, 
pucharu lub mistrzostw w danej kategorii wiekowej organizowanymi w jednym roku pod 
patronatem PZA lub IFSC). Po tym terminie sprawy zmian barw klubowych (poza 
okresowymi: służba wojskowa i studia wyższe) nie będą rozpatrywane. 

§ 10 

W przypadku rozwiązania się klubu lub sekcji wspinaczki sportowej do zwolnienia zawodnika z klubu 
– bez karencji – jest niezbędna uchwała Zarządu klubu o rozwiązaniu klubu lub likwidacji sekcji. Po 
otrzymaniu ww. uchwały zawodnik (-cy) tego klubu (sekcji) może (-gą) otrzymać licencje do nowego 
klubu bez wnoszenia przez ten klub ekwiwalentu w myśl §8 i § 9. 

§ 11 
 
W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem rozstrzygają decyzje Zarządu PZA. 
 
 
 
 
 
Warszawa, dnia ………………….. 
 


