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_______________________________________________________________ 

Regulamin zmiany barw klubowych  

Polskiego Związku Pływackiego 

piłki wodnej 

  

§ 1. 

Regulamin zmiany barw klubowych, zwany dalej „Regulaminem” określa: 

1) zasady reprezentowania przez zawodników klubów sportowych we 

współzawodnictwie sportowym w piłce wodnej, organizowanym w imieniu Polskiego 

Związku Pływackiego (dalej jako „PZP”) przez Komitet Techniczny Piłki Wodnej 

PZP(dalej jako „KTPW PZP”); 

2) zasady i tryb zmiany barw klubowych przez zawodników we współzawodnictwie 

sportowym w piłce wodnej; 

3) zasady i tryb wypożyczania zawodników. 

 

§ 2.  

W rozumieniu Regulaminu: 

1) zawodnikiem jest osoba uprawiająca piłkę wodną i posiadająca licencję PZP 

zawodnika, uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w piłce 

wodnej, organizowanym przez KTPW PZP w imieniu PZP, zrzeszona w klubie 

sportowym będącym członkiem PZP; 

2)  zawodnikiem zrzeszonym w klubie sportowym jest zawodnik, który spełnia  

co najmniej jeden z warunków: 

a) jest członkiem klubu sportowego, 

b) jest związany z klubem sportowym umową; 

c) posiada licencję PZP zawodnika, określającą jego przynależność do tego klubu 

sportowego;  
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3) klubem sportowym jest osoba prawna, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.); 

4) współzawodnictwo sportowe jest zbiorową rywalizacją osób zmierzającą do uzyskania 

właściwych dla piłki wodnej rezultatów, organizowaną przez KTPW PZP w imieniu 

PZP. 

§ 3. 

1. Zawodnik może reprezentować we współzawodnictwie sportowym wyłącznie ten klub 

sportowy, w którym jest zrzeszony, z zastrzeżeniem § 6. 

2. Zawodnik może być zrzeszony tylko w jednym klubie sportowym działającym w danym 

sporcie pływackim, tj. pływaniu, piłce wodnej, pływaniu synchronicznym oraz skokach 

do wody. Jeżeli klub sportowy działa w dwóch lub więcej sportach pływackich to 

zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym w dwóch lub więcej sportach 

pływackich, pokrywających się z działalnością klubu, może być zrzeszony tylko               

w jednym klubie działającym w tych sportach (tj. jeżeli np. zawodnik startuje w piłce 

wodnej i pływaniu,, a dany klub sportowy działa zarówno w piłce wodnej i pływaniu, to 

zawodnik w zakresie pływania nie może należeć do tego klubu, a w zakresie piłki wodnej 

do innego – powinien należeć zarówno w zakresie pływania jak i piłki wodnej należeć do 

tego samego klubu).  

3. Zawodnik, który uczy się, pracuje lub przebywa na stałe za granicą, nie może 

reprezentować klubu zagranicznego (uczelni, szkoły) oraz polskiego klubu sportowego 

będącego członkiem PZP. 

4.  Każdy zawodnik musi posiadać licencję PZP zawodnika, określającą jego przynależność 

do klubu sportowego, uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym   

w piłce wodnej, wydaną przez  PZP. Tryb postępowania przy wydawaniu nowej licencji   

w związku ze zmianą barw klubowym określają właściwe regulaminy PZP. 

5. Szczegółowe zasady uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym określa regulamin 

zawodów w piłce wodnej. 

6. Zmiany barw klubowych przez zawodników zagranicznych muszą być przeprowadzone 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami LEN oraz FINA. 

7. Zawodnika małoletniego reprezentuje przedstawiciel ustawowy 

 

§ 4. 
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1. Zmiana barw klubowych może być dokonywana w wyznaczonych okresach 

transferowych: 

1) w okresie od 1 sierpnia do 30 września (letni okres transferowy); 

2) w okresie od 1 do 31 stycznia (zimowy okres transferowy). 

2. Zmiana barw klubowych w zimowym okresie transferowym jest dopuszczalna wyłącznie 

w stosunku do zawodników, którzy nie uczestniczyli w rozgrywkach piłki wodnej           

w barwach żadnego klubu w Polsce, w pierwszej części sezonu (jesienno-zimowej). 

3. Zmiana barw klubowych w okresach transferowych odbywa się: 

1) na mocy porozumienia stron (tj. zainteresowanych klubów i zawodnika),                     

a w przypadku zawodników zrzeszonych w klubie sportowym na podstawie umowy, 

w okresie obowiązywania tej umowy, na podstawie jej postanowień 

lub 

2) w następującym trybie: 

a) zainteresowany zmianą barw klubowych zawodnik składa w klubie, w którym 

jest zrzeszony (klub macierzysty) pisemną rezygnację z reprezentowania tego 

klubu. Rezygnacja powinna zawierać m.in. wskazanie klubu, który zawodnik 

chce reprezentować (być zrzeszony); 

b) w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 1 – po spełnieniu 

warunków określonych w § 5,  

c) po złożeniu rezygnacji, o której mowa w lit. a, oraz spełnieniu warunków 

określonych w § 5, o ile zaistnieje sytuacja, o której mowa w § 5 ust. 1, 

zawodnik zrzesza się w klubie, który chce reprezentować.  

4. Klub, z którego zawodnik odchodzi w trybie określonym w ust. 1 i 3, ma obowiązek 

odnotowania zwolnienia zawodnika w systemie SEL w terminie 14 dni od: daty zawarcia 

porozumienia, spełnienia warunków umowy, otrzymania uchwały Zarządu Związku lub 

otrzymania rezygnacji zawodnika (po spełnieniu warunków określonych w § 5). Za 

niedotrzymanie terminu na klub zostanie nałożona przez PZP opłata administracyjna       

w wysokości 5-krotnej stawki wynikającej z wyrobienia nowej licencji, określonej           

w taryfikatorze opłat PZP. 

5. Jeżeli w wymaganym terminie 14 dni, klub nie wypełni obowiązku wynikającego z ust. 4, 

zawodnikowi oraz klubowi przyjmującemu zawodnika przysługuje prawo zwrócenia się 

do administratorów systemu SEL w Okręgowym Związku Pływackim lub bezpośrednio 

do PZP o dokonanie stosownych zmian w systemie SEL. 
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6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 wraz z pismem o dokonanie odpowiednich zmian 

w systemie SEL należy załączyć kopię dokumentów potwierdzających zmianę barw 

klubowych, w szczególności: zawartego porozumienia, potwierdzających spełnienie 

warunków umowy, rezygnacji dostarczonej do klubu macierzystego (w tym potwierdzenie 

spełnienia warunków określonych w § 5) oraz  potwierdzenie doręczenia przedmiotowego 

pisma. 

 

 

§ 5. 

1. Klub, z którego zawodnik odchodzi, może żądać ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika 

od klubu, do którego zawodnik przechodzi, gdy zmiana odbywa się po raz pierwszy          

z klubu macierzystego zawodnika do innego klubu.  

2. W przypadku braku pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody przedstawiciela 

ustawowego na wyrejestrowanie zawodnika z SEL dla zawodnika małoletniego, 

ekwiwalent za wyszkolenie w momencie zmiany barw klubowych nie należy się.  

3. Jeżeli z tytułu zmiany barw klubowych wynika obowiązek uiszczenia ekwiwalentu za 

wyszkolenie, to do czasu uregulowania tego zobowiązania PZP nie dokona rejestracji 

zmiany barw klubowych. 

4. Maksymalne stawki ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika, jakich może żądać klub,       

z którego zawodnik odchodzi, ustalane są przez Zarząd PZP w taryfikatorze opłat 

obowiązującym na dany rok, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, przy 

czym w przypadku nieuczestniczenia przez zawodnika w rozgrywkach przez:  

a) jeden sezon rozgrywkowy – stawka ekwiwalentu za wyszkolenie wynosi 50 % 

stawki określonej w taryfikatorze opłat PZP,  

b) dwa sezony rozgrywkowe – stawka ekwiwalentu za wyszkolenie wynosi 25 % 

stawki określonej w taryfikatorze opłat PZP,  

c) trzy sezony rozgrywkowe – ekwiwalent nie należy się. 

5. W przypadku rozegrania przez zawodnika min. połowy spotkań w więcej niż jednej 

kategorii wiekowej, ekwiwalent ustalany jest na podstawie wyższej kategorii wiekowej.   

 

§ 6. 
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1. Klub macierzysty może porozumieć się w przedmiocie wypożyczenia zawodników            

z innym klubem. W porozumieniu określa się kategorie wiekowe, których wypożyczenie 

dotyczy.  

2. Zawodnik wypożyczony na podstawie tego przepisu pozostaje zawodnikiem klubu 

macierzystego i jest uprawniony do reprezentowania barw swojego klubu w kategoriach 

wiekowych, których wypożyczenie nie dotyczy. 

3. Okres trwania wypożyczenia ustala umowa między zainteresowanymi klubami. Okres 

wypożyczenia musi obejmować jeden bądź kilka pełnych sezonów rozgrywek. 

4. Klub, pozyskujący zawodnika na zasadzie wypożyczenia zobowiązany jest do złożenia 

informacji o wypożyczeniu do KTPW najpóźniej ostatniego dnia okresu transferowego 

poprzedzającego rozgrywki dołączając pisemną zgodę na wypożyczenie wydaną przez 

klub macierzysty określającą okres wypożyczenia i kategorię wiekową rozgrywek,            

a w przypadku kategorii posiadających wiele klas rozgrywkowych także klasie 

rozgrywkową, której wypożyczenie dotyczy. 

§ 7. 

Zawodnik, który rezygnuje z reprezentowania klubu sportowego niezgodnie  

z postanowieniami niniejszego regulaminu lub wiążącej go z klubem umowy, nie może 

reprezentować we współzawodnictwie sportowym barw innego klubu sportowego przez okres 

1 roku, chyba że uiści na rzecz dotychczasowego klubu ekwiwalent, o którym mowa w § 5,     

a w przypadku zawodnika związanego z klubem umową – wywiąże się z postanowień 

łączącej go z klubem umowy.  

§ 8. 

W przypadku likwidacji klubu sportowego  lub skreślenia go z rejestru PZP, a także sekcji 

sportowej w danym klubie, zawodnik może przejść do innego klubu bez konieczności 

uiszczania ekwiwalentu oraz z wyłączeniem zakazu, o którym mowa w § 7. 

 

§ 9. 

1. W przypadku powstania sporu między zainteresowanymi podmiotami (klubami 

sportowymi, zawodnikami) co do prawidłowości zmiany barw klubowych w trybie 

określonym w § 4 ust. 3 pkt 2 regulaminu, każdemu z tych podmiotów przysługuje skarga 

do Komisji Dyscyplinarnej PZP o rozpatrzenie sprawy. Skarga może zostać złożona nie 
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później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia rezygnacji przez zawodnika, o której mowa 

w § 4 ust. 3 pkt 2 lit. a. 

2. Komisja Dyscyplinarna PZP powinna rozpatrzyć sprawę w terminie 3 miesięcy od dnia 

otrzymania skargi. Rozpatrzenie sprawy przez Komisję następuje z uwzględnieniem 

postanowień Regulaminu dyscyplinarnego PZP. 

3. Od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej PZP wydanego w sprawie stronom przysługuje 

odwołanie do Zarządu PZP w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia Komisji.  

4. Wzajemne roszenia majątkowe związane ze zmianą barw klubowych mogą być 

dochodzone przed sądami powszechnymi właściwymi dla siedziby klubu. 

5. W przypadku zmiany barw klubowych z naruszeniem postanowień niniejszego 

regulaminu osoby i podmioty dokonujące naruszenia podlegają odpowiedzialności 

dyscyplinarnej na zasadach określonych w Regulaminie dyscyplinarnym PZP.  

 

§ 10. 

Zmiana barw klubowych przez zawodników objętych szkoleniem finansowanym ze środków 

publicznych odbywa się z uwzględnieniem zasad dotyczących zmiany barw klubowych, 

określonych przez podmioty udzielające finansowania, w szczególności przez ministra 

właściwego do spraw kultury fizycznej, o ile zasady takie zostały określone. 

 

§ 11. 

Prawo do interpretacji postanowień niniejszego regulaminu posiada Zarząd PZP. 
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Załącznik do  

Regulaminu zmiany barw klubowych  

Polskiego Związku Pływackiego w piłce wodnej 

 

 

Maksymalne stawki ekwiwalentów za wyszkolenie zawodnika 

 

Lp. Kwalifikacje zawodnika kwota 

1. Zawodnik reprezentacji Polski seniorów 15.000,00 zł 

2. Zawodnik kategorii senior i młodzieżowiec 12.000,00 zł 

3. Zawodnik reprezentacji Polski U-19 9.000,00 zł 

4. Zawodnik reprezentacji Polski U-17 8.000,00 zł 

5. Zawodnik kategorii Junior 18 i 19 lat  7.000,00 zł 

6. Zawodnik kategorii Junior 16 i 17 lat 5.000,00 zł 

 

Ad. 1, 3 i 4 za zawodnika reprezentacji Polski uważa się takiego zawodnika, który w roku 

2018 i 2019 reprezentował barwy kraju więcej niż w 50% meczów reprezentacji 

(decyduje wpis do protokołu meczowego).  

Ad. 2   za zawodnika ekstraklasy, który w sezonie poprzedzającym zmianę barw 

klubowych, rozegrał w danej klasie rozgrywkowej co najmniej 50% spotkań 

mistrzowskich (decyduje wpis do protokołu meczowego).  

Ad. 5 i 6 za zawodnika w kategorii wiekowej junior, uważa się zawodnika, który w sezonie 

poprzedzającym zmianę barw klubowych, rozegrał w danej kategorii wiekowej co 

najmniej 50% spotkań mistrzowskich (decyduje wpis do protokołu meczowego). 

 


