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Regulamin Zmiany Barw Klubowych 
Polskiego Związku Szermierczego 

 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
1.  Komisję Zmiany Barw Klubowych powołuje Zarząd PZS. Komisja składa się z 4  osób w 

tym z Przewodniczącego.  
2.  Decyzje KZBK podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, a 

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Decyzje w 
imieniu Komisji podpisuje jej Przewodniczący. 

3.  Każdy zawodnik biorący udział w zawodach lokalnych lub ogólnopolskich będących w 
programie współzawodnictwa sportowego, musi należeć do klubu lub 
stowarzyszenia sportowego zarejestrowanego w Polskim Związku Szermierczym. Za 
zarejestrowanie klubu uważa się uzyskanie licencji PZS (zgodnie z Regulaminem 
Polskiego Związku Szermierczego). 

4.  Zawodnicy będący członkami kadry narodowej mogą zmienić barwy klubowe w 
okresie od zakończenia dotychczasowego sezonu do dnia poprzedzającego 
rozpoczęcie nowego sezonu. Jeśli na wniosek zawodnika o zmianę barw klubowych 
oba zainteresowane kluby wyrażą na to zgodę, zmiana taka może nastąpić także w 
innym czasie.  

5. Jeżeli zawodnik będący członkiem kadry narodowej wnioskujący o zmianę barw 
klubowych w trakcie sezonu nie uzyska zgody macierzystego klubu, o której mowa w 
ustępie 4, w wyjątkowych przypadkach związanych z istotnymi powodami 
szkoleniowymi, zawodnik może złożyć wniosek do Zarządu PZS o skierowanie sprawy 
do rozpatrzenia przez Komisję Zmiany Barw Klubowych. Komisja przed 
rozpatrzeniem takiego wniosku zasięga opinii Dyrektora Sportowego. 

6.  Zawodniczy niebędący członkami kadry narodowej mogą zmieniać barwy klubowe w 
dowolnej chwili w ciągu roku kalendarzowego. 

7.  Jeśli nie jest to związane ze zmianą barw klubowych zawodnik, który przestaje być 
członkiem klubu może ubiegać się o członkostwo w innym klubie po upływie roku. Po 
udokumentowanej rocznej przerwie zawodnik przesyła do Biura Związku 
potwierdzenie przyjęcia do nowego klubu. 

 
 

Tryb zmiany barw klubowych 
 

§ 2 
 

1.  Podstawą do wszczęcia procedury zmiany barw klubowych jest złożenie przez 
zawodnika do macierzystego klubu pisemnego wniosku (załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu) wraz z uzasadnieniem o wyrażenie zgody na zmianę barw klubowych. 
Do wniosku Zawodnik dołącza oświadczenie nowego klubu o gotowości przyjęcia 
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zawodnika. Jeśli zawodnik jest niepełnoletni, dostarcza jednocześnie zgodę rodziców 
lub opiekunów prawnych na zmianę barw klubowych 

 
2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1 wraz z wymienionymi tam dokumentami 

przesłany jest listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub doręczony za 
pokwitowaniem do sekretariatu klubu. Kopia wniosku wraz z kopiami pozostałych 
dokumentów przesyłana jest zarazem do biura Związku. 

3.  Klub macierzysty zawodnika zobowiązany jest najpóźniej w terminie 14 dni od daty 
otrzymania wniosku udzielić zawodnikowi na piśmie zgody na zmianę barw 
klubowych. Kopię zgody Klub przesyła jednocześnie do biura Związku. Brak 
odpowiedzi w tym terminie jest równoznaczny z udzieleniem przez klub zgody na 
zmianę barw klubowych.  

4. Udzielając zgody klub macierzysty zawodnika może ją uzależnić od zażądania od 
zawodnika: 

a) zwrotu sprzętu, który zawodnik otrzymał w użytkowanie,  
b) rozliczenia się zawodnika z zawartej z klubem umowy cywilnoprawnej. 

        
Klub macierzysty, w porozumieniu z zawodnikiem, określa jednocześnie termin zwrotu 
sprzętu i rozliczenia się zawodnika z umowy cywilnoprawnej.  
 

Ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika 
 

§ 3 
1. Udzielając zgody dotychczasowy klub macierzysty może wystąpić do klubu 

przyjmującego zawodnika o ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy za wyszkolenie 
zawodnika.  

2. Wysokość ekwiwalentu ustalają zainteresowane kluby, zaś w przypadku braku 
porozumienia decyzję w tej sprawie podejmuje KZBK, przy czym wysokość ekwiwalentu 
w takim przypadku wynosi: 

a)   w przypadku zawodnika klasy MM - 10.000 zł., 
b)   w przypadku zawodnika klasy M - 6.000 zł., 
c)   w przypadku zawodnika klasy I - 3.000 zł. 

 
3. Zainteresowane kluby muszą zakończyć ustalenia co do rodzaju i wysokości ekwiwalentu 

najpóźniej w ciągu 14 dni od zgłoszenia żądania ekwiwalentu. Za zakończenie takich 
ustaleń uważa się dzień przekazania ekwiwalentu na konto macierzystego klubu lub 
podpisania odpowiedniej umowy między klubami. Jeśli wysokość ekwiwalentu nie 
zostanie ustalona w tym trybie, KZBK podejmie decyzję w terminie 7 dni od dnia 
wpłynięcia żądania ustalenia ekwiwalentu przez zainteresowaną stronę do biura PZS. 
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4. Obowiązek zapłaty ekwiwalentu pieniężnego nie dotyczy zawodników niewymienionych 
w ust. 2, chyba że  wynika on z umowy cywilnoprawnej zawartej przez zawodnika z 
klubem macierzystym lub tak ustalą zainteresowane kluby. 

 
Tryb odwoławczy 

 
§ 4 

 
1. W przypadku, gdy zawodnik nie uzyska zgody na zmianę barw klubowych lub nie zgadza 

się z żądaniami dotychczasowego klubu macierzystego dotyczącymi zwrotu sprzętu lub 
rozliczeń wynikających z umowy cywilnoprawnej, ma prawo złożyć odwołanie do Komisji 
Zmiany Barw Klubowych PZS. Odwołanie składane jest do biura Związku, które 
przekazuje je KZBK. Do odwołania należy dołączyć oryginał lub kopię następujących 
dokumentów: 

a) wniosku skierowanego do klubu o zmianę barw klubowych wraz z uzasadnieniem 
oraz oświadczeniem nowego klubu o gotowości przyjęcia zawodnika, 

b) dowodu potwierdzającego wysłanie wniosku lub jego złożenie w sekretariacie 
klubu, 

c)   odpowiedzi macierzystego klubu na wniosek zawodnika, 
d)   ewentualnej korespondencji prowadzonej w sprawie zmiany barw klubowych 

  pomiędzy zawodnikiem a klubem macierzystym. 
 
2. Komisja Zmiany Barw Klubowych PZS rozstrzyga odwołanie w ciągu 14 dni od dnia 

wpłynięcia odwołania do biura PZS. 
 
3. Od decyzji Komisji Zmiany Barw Klubowych PZS przysługuje odwołanie do Prezydium 

Zarządu PZS w ciągu 7 dni od daty otrzymania decyzji Komisji ZBK PZS. Decyzja Prezydium 
PZS jest ostateczna. 

Postanowienia końcowe 
 

§ 5 
Zawodnik nie może zmieniać barw klubowych częściej niż jeden raz w sezonie oraz w okresie 
zawieszenia w prawach zawodnika. 

§ 6 
Klub nie może nałożyć kary dyscyplinarnej na zawodnika po złożeniu przez niego wniosku o 
zmianę barw klubowych. 

§ 7 

1. W przypadku rozwiązania się klubu lub sekcji szermierczej podstawą do zwolnienia 
zawodnika z klubu jest uchwała Zarządu lub Walnego Zgromadzenia Delegatów klubu o 
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rozwiązaniu klubu lub o likwidacji sekcji. Po podjęciu takiej uchwały zawodnicy tego 
klubu lub sekcji mogą wnioskować o członkostwo w innym klubie. 

2. W przypadku połączenia się sekcji szermierczych lub klubów zawodnicy stają się 
zawodnikami nowo powstałej sekcji lub nowego klubu.  

§ 8 
 

1. Równolegle z przynależnością do klubu polskiego zawodnik krajowy może reprezentować 
barwy klubu zagranicznego po uzyskaniu na to zgody Prezydium Zarządu PZS. 

2. W celu uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1, obowiązuje złożenie w biurze PZS 
następujących dokumentów: 

a)     podania zainteresowanego zawodnika, 
b) wystąpienia klubu zagranicznego w sprawie tego zawodnika, 
b)     zgody klubu macierzystego zawodnika. 

 
3. Członkowie kadry narodowej, którzy otrzymali zgodę na reprezentowanie klubu 

zagranicznego, są zobowiązani do uzgodnienia planu startów z pionem szkolenia PZS. 

§ 9 

1. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZS dnia 3 września 2016 r. 

2. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego zatwierdzenia. 

3. Sprawy wszczęte przed dniem wejścia w życie Regulaminu prowadzi się na podstawie 
dotychczasowych przepisów. 

           W imieniu Zarządu 

 

 

Adam Konopka 
Prezes Zarządu PZS 
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Załącznik nr 1 do RZBK 

Zatwierdzonego przez Zarząd PZS 
Dnia 3 września 2016 r. 

 

 

Imię i nazwisko zawodnika: 

Data urodzenia: 

Numer licencji: 

 

 

WNIOSEK 

Zwracam się z wnioskiem o zmianę barw klubowych z klubu …………………………. do 

klubu………………..  

Prośbę swą motywuję …………………………………… 

 

 

 

 

Podpis zawodnika/opiekuna prawnego* 

 

 

Data i  miejsce wystawienia wniosku  
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