
REGULAMIN    

ZMIANY BARW KLUBOWYCH PZN  
  
  

§ 1.   

Polski Związek Narciarski, działając w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku  
ustala następujące reguły sportowe i organizacyjne we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez 
Związek, a dotyczące zasad i trybu zmian przynależności do klubu sportowego zawodnika, uprawiającego sporty 

zimowe w dyscyplinach objętych działalnością Polskiego Związku Narciarskiego.  

  

§ 2.  

1. Zawodnikiem jest osoba będąca członkiem klubu sportowego, uczestniczącego we współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez Polski Związek Narciarski, posiadająca licencję wydaną przez Komisję Licencyjną PZN.  

2. Zawodnik bierze udział we współzawodnictwie sportowym wyłącznie za pośrednictwem klubu sportowego, którego 
jest członkiem.  

3. Członkostwo klubu i uprawnienie w ramach jego działalności jest dobrowolne.  

4. Osoba nie będąca członkiem żadnego klubu, może wstąpić do klubu i reprezentować go na terenie całego kraju.  

5. Deklarację o przynależności do klubu, składa w imieniu małoletniego zawodnika jego opiekun prawny.   

6. Zawodnik może reprezentować na zawodach sportowych tylko jeden klub i tylko ten, którego jest członkiem.   

7. W ramach współzawodnictwa sportowego Polskiego Związku Narciarskiego, zawodnik nie może reprezentować   

w danym sezonie więcej niż jednego klubu sportowego.  

  

§ 3.  

Warunkiem udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Narciarski, jest 
posiadanie przez zawodnika licencji przyznanej przez Komisję Licencyjną Związku, zgodnie z Regulaminem 
Przyznawania Licencji Sportowych PZN.  

  

§ 4.  

Zawodnicy mogą, za zgodą klubu, brać udział w zawodach sportowych nie objętych systemem współzawodnictwa 
Polskiego Związku Narciarskiego, o których mowa w § 2, a zawodnicy Kadr Narodowych finansowanych przez Polski 

Związek Narciarski – wyłącznie za zgodą Dyrektora Sportowego Polskiego Związku Narciarskiego.  

  

§ 5.  

1. Zmiany przynależności klubowej zawodnika dokonuje się :   

a) na wniosek zawodnika lub opiekuna prawnego zawodnika,    

b) na wniosek klubu, którego zawodnik jest członkiem,  

c) na wniosek klubu, do którego zawodnik zamierza przejść.  

2. Wnioski o zmianę barw klubowych można składać wyłącznie w okresie od 1 maja do 31 października każdego roku.  

  

§ 6.  

1. Zawodnik zamierzający dokonać zmiany przynależności klubowej, składa wniosek do zarządu klubu, którego jest 
członkiem, ze wskazaniem klubu, którego członkiem zamierza zostać.  

2. W przypadku zawodnika niepełnoletniego wniosek o zmianę przynależności klubowej winien być złożony przez 

opiekuna prawnego zawodnika.  

§ 7.  

1. Zamiar zmiany barw klubowych zawodnik podaje do wiadomości właściwemu OZN-owi oraz w przypadku 

zawodników, Kadr Narodowych do wiadomości PZN.  

2. Zarząd klubu, do którego zawodnik zamierza przejść, jest zobowiązany potwierdzić na piśmie zamiar przyjęcia 

zawodnika w poczet członków klubu i dołączyć to potwierdzenie do wniosku zawodnika.  

 

 

 

  



§ 8.  

1. Zarząd klubu, do którego wpłynął wniosek zawodnika o zmianę przynależności klubowej, jest zobowiązany 
rozpatrzyć wniosek i udzielić zawodnikowi pisemnej odpowiedzi w terminie 30 dni od potwierdzenia wpłynięcia 
wniosku i podać ją do wiadomości właściwemu OZN-owi.   

2. Brak odpowiedzi w terminie 30 dni, o którym mowa w pkt 1, uważa się za wyrażenie zgody na zmianę przynależności 
klubowej.  

3. W przypadku odmownej odpowiedzi o zmianę przynależności klubowej udzielonej przez zarząd klubu, zawodnikowi 
przysługuje w terminie 14 dni prawo do złożenia odwołania się do właściwego OZN-u, który winien w terminie 30 
dni przeanalizować dalszą przynależność zawodnika do tego klubu i podjąć kroki mediacji celem rozstrzygnięcia 

zaistniałej sytuacji.  

§ 9.  

W uzasadnionych wypadkach niegwarantowania przez klub należytych warunków dalszego rozwoju 
utalentowanego zawodnika lub z powodu innych, uzasadnionych okoliczności, właściwy OZN może z urzędu, za 

zgodą zawodnika, zmienić jego przynależność klubową, przedkładając decyzję właściwemu klubowi i Zarządowi PZN.  

  

§ 10.  

Od decyzji podjętej przez OZN, mającej na celu zmianę przynależności klubowej danego zawodnika, przysługuje 

prawo odwołania się klubu, którego to dotyczy do Zarządu PZN. Zarząd PZN w ciągu  30 dni winien dać odpowiedź.  

  

§ 11.  

1. Jeżeli na wniosek zawodnika o zmianę przynależności klubowej, zarząd klubu macierzystego udzieli odpowiedzi 
odmownej, a zawodnik nie wycofa wniosku po wyczerpaniu drogi odwoławczej, przestaje on być członkiem klubu 
po upływie 30 dni od dnia uzyskania odpowiedzi.  

2. Zawodnik/czka, który przestaje być członkiem klubu w trybie § 11 pkt 1. , obowiązuje roczna karencja od dnia 
otrzymania ostatecznej odpowiedzi odmownej zgody na zmianę przynależności klubowej.  

3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek klubu, którego zawodnik był członkiem, zaopiniowanym przez właściwy 

OZN, Zarząd PZN może przedłużyć karencję do 2 lat.  

4. Karencja polega na zawieszeniu prawa do reprezentowania przez zawodnika barw klubowych w narciarskich 

zawodach sportowych organizowanych przez PZN, co jest równoznaczne z zawieszeniem lub odebraniem przez 

Zarząd PZN, licencji zawodniczej PZN.  

5. W okresie karencji zawodnik nie może być dopuszczony do zawodów współzawodnictwa sportowego PZN.  

6. W okresie karencji zawodnik nie może być powołany w skład Kadry Narodowej oraz nie może być powoływany do 
reprezentacji na zawody międzynarodowe .  

§ 12.  

1. Zawodnik w trakcie trwania karencji lub po jej zakończeniu może wystąpić z wnioskiem do :  

a) OZN, jeżeli zmiana przynależności klubowej dotyczyła klubów na terenie tego OZN, o skrócenie karencji.  

b) Zarządu PZN, jeżeli zmiana przynależności klubowej dotyczyła klubów działających na terenie różnych 

OZN’ów, o przywrócenie prawa reprezentowania barw wybranego klubu .  

2. W przypadku odmownej odpowiedzi na wniosek zawodnika o skrócenie karencji, zawodnik ma prawo do odwołania 

się od decyzji wydanej przez OZN, do Zarządu PZN, który ostatecznie rozstrzyga wniosek.  

  

§ 13.  

W przypadku, gdy zawodnik podejmie naukę w szkole wyższej w systemie stacjonarnym, zainteresowane kluby AZS-

u za zgodą zawodnika mogą wystąpić z wnioskiem do macierzystego klubu o udzielenie zgody na zmianę jego 

przynależności klubowej. Zmiana może mieć charakter okresowy, np. na okres trwania studiów wyższych.  

  

§ 14.  

1. W każdym przypadku klub, z którego odchodzi zawodnik w wyniku zmiany przynależności klubowej, może żądać od 

klubu, do którego zawodnik przechodzi, ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika. Ekwiwalent może mieć charakter 
finansowy lub rzeczowy.  

2. Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika ustalają zainteresowane kluby. W przypadku nie uzgodnienia 

wysokości ekwiwalentu, decyzję o jego wysokości może podjąć właściwy OZN.   

3. W przypadku przejścia zawodnika do innego klubu bez ekwiwalentu , przez najbliższy  sezon istnieje możliwość 
zastosowania podziału punktów 50/50 %, pomiędzy klubem przekazującym a przyjmującym zawodnika. Klub 



przekazujący musi napisać wniosek do Pionu Sportowego PZN, jeżeli jest zainteresowany takim podziałem. Termin 
składania wniosku jest taki sam, jak termin zmiany barw klubowych (do 30 września każdego roku). W innym 
przypadku podział nie będzie stosowany.   

  

§ 15.   

Klub nie może wszcząć postępowania dyscyplinarnego w stosunku do zawodnika, ani orzec wykonania zawieszonej 
uprzednio kary dyscyplinarnej , po złożeniu wniosku o zmianę przynależności klubowej .  

   

 § 16.  

1. W sytuacji, gdy zainteresowane strony tj. zawodnik, kluby sportowe czy OZN – y nie będą w stanie podjąć 

ostatecznego stanowiska w sprawie zmiany barw klubowych zawodnika, decyzję podejmie Zarząd PZN na 

najbliższym posiedzeniu.   

2. Zarząd Polskiego Związku Narciarskiego przed podjęciem decyzji w sprawie zmiany barw klubowych, może zwrócić 
się o przedstawienie w formie pisemnej stanowiska zawodnika, zainteresowanych klubów oraz OZN-ów.   

3. Zarząd Polskiego Związku Narciarskiego zobowiązany jest rozpoznać wniosek o zmianę barw klubowych w terminie 

60 dni od daty jego wpłynięcia do biura Polskiego Związku Narciarskiego.  

4. W przypadku wyrażenia zgody na zmianę barw klubowych Zarząd określi sposób rozwiązania spornej sytuacji.  

  

§ 17.  

1. Od decyzji Zarządu Polskiego Związku Narciarskiego przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zjazdu 
Delegatów Polskiego Związku Narciarskiego.  

2. Prawo zwrócenia się do najbliższego Walnego Zjazdu Delegatów przysługuje również zawodnikowi lub klubowi, 
jeżeli Zarząd w terminie 60 dni  nie podejmie żadnej decyzji.  

3. Odwołanie składa się w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia przez Zarząd decyzji zawodnikowi lub klubowi 
lub w terminie jednego miesiąca od dnia upływu 60-dniowego terminu, w którym Zarząd powinien wydać decyzję.  

 

§ 18.  

Regulamin Zmiany Barw Klubowych PZN, został zatwierdzony przez Zarząd PZN w dniu 14 września 2016 roku  i 
obowiązuje od dnia zatwierdzenia.   

  


