
REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU TAEKWONDO 
OLIMPIJSKIEGO 

§1 
Polski  Związek  Taekwondo  Olimpijskiego  (PZTO)  ma  wyłączne  prawo  do  podejmowania  decyzji  we
wszystkich sprawach dotyczących zmian barw klubowych. 

§2 
1. Zmiany barw klubowych zawodników posiadających licencję zawodniczą PZTO mogą następować tylko i
wyłącznie w następujących okresach: od 1 do 31 lipca i od 1 do 31 grudnia danego roku. 
2. Zmiany barw klubowych zawodników posiadających licencję zawodniczą PZTO w innym terminie są
nieskuteczne, za wyjątkiem sytuacji zawartych w § 4. 
3. Zmiany barw klubowych zawodników posiadających licencję zawodniczą PZTO będących  członkami
Kadry Narodowej mogą nastąpić tylko za zgodą Zarządu PZTO, za wyjątkiem sytuacji zawartych w § 4. 
4. Zmiana barw klubowych zawodników posiadających licencję zawodniczą PZTO, a będących członkami
klubu, który: 
a) nie wystąpił o licencję na udział we współzawodnictwie sportowym w danym roku lub 
b) nie uzyskał licencji lub 
c) został pozbawiony licencji, 
może następować 30 dni od terminu opublikowania listy klubów posiadających licencję na dany rok lub 30
dni od daty pozbawienia klubu licencji klubowej. 

§3 
1. Zarząd klubu, do którego zamierza przejść zawodnik, na pisemny wniosek zawodnika jest zobowiązany
wystąpić na piśmie do macierzystego klubu zawodnika z wnioskiem o zmianę jego barw klubowych. 
2. Zarząd macierzystego klubu zawodnika, do którego wpłynął wniosek o zmianę barw klubowych, musi go
rozpatrzyć w terminie 14 dni, udzielając pisemnej odpowiedzi. 
3. W przypadku nieudzielania odpowiedzi w ciągu 14 dni, uważa się, że klub wyraził zgodę na zmianę barw
klubowych zawodnika. 
4. W przypadku, gdy macierzysty klub podjął decyzję negatywną ma obowiązek skreślić zawodnika z listy
swoich członków, wystąpić z wnioskiem do Zarządu PZTO o pozbawienie zawodnika licencji zawodniczej. 
5. Zawodnika, który przestał być członkiem klubu w trybie ust.4 obowiązuje roczna karencja, której termin
biegnie  od  daty  złożenia  wniosku  o  zmianę  barw  klubowych.  Karencja  polega  na  zawieszeniu  prawa
reprezentowania barw klubowych we wszystkich zawodach sportowych. 
6.  W przypadku  rezygnacji  zawodnika  z  członkostwa  w  klubie,  macierzysty  klub  winien  wystąpić  do
Zarządu PZTO z wnioskiem o pozbawienie  zawodnika licencji  zawodniczej.  Zawodnik ponownie może
ubiegać się o licencję zawodniczą po roku czasu. 
7. Zawodnik może wystąpić do Zarządu PZTO z wnioskiem o skrócenie karencji po upływie 
przynajmniej pół roku. W przypadku jej skrócenia, klub, do którego przystąpi zawodnik zobowiązany jest do
wykupienia licencji zawodniczej dla tego zawodnika. 

§4 
1. Klub obowiązany jest do udzielenia zwolnienia okresowego w razie podjęcia przez zawodnika nauki w
szkole wyższej w systemie stacjonarnym (na okres studiów – z dniem otrzymania legitymacji studenckiej). 
2. Zawodnik może zmienić barwy klubowe w innym terminie za porozumieniem stron (zainteresowanych
klubów).

§5 
1. Klub obowiązany jest do wyrażenia zgody na prośbę zawodnika na szkolenie w szkole sportowej 
zwaną dalej Szkołą Mistrzostwa Sportowego (SMS). 
2. Podjęcie szkolenia w SMS nie wiąże się z obowiązkiem zmiany braw klubowych. 
3.  Udział  zawodnika  w szkoleniu  w SMS,  który nie  ukończył  18  roku życia  wymaga  pisemnej  zgody
przedstawicieli ustawowych. 

§6 
Zawodnik korzystający ze zwolnienia okresowego nie może zmienić przynależność klubowej. 

§7 
1. Po zakończeniu zwolnienia okresowego zawodnik jest obowiązany powrócić do klubu, z którego uzyskał
zwolnienie i reprezentować barwy tego klubu. 2. W razie gdy zawodnik zamierza na stałe zostać członkiem
klubu, który reprezentował w czasie zwolnienia okresowego stosuje się przepisy § 3. 



§8 
Klub musi zwolnić zawodnika, gdy migrują przedstawiciele ustawowi zawodnika niepełnoletniego. 

§9 
1. Klub z którego odchodzi zawodnik w wyniku zmiany przynależności klubowej może żądać od klubu, do
którego zawodnik przechodzi ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika. 
2. Ekwiwalent za wyszkolenia zawodnika może być ustalony w formie rzeczowej, finansowej, rzeczowo-
finansowej. 
3. Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika ustalają zainteresowane kluby w drodze pisemnego
porozumienia. 
4. Minimum transferu ustala się dla zawodników posiadających: 
a) klasę MM – 3 (trzy) średnie krajowe, 
b) klasę M – 2 (dwie) średnie krajowe, 
c) klasę I – 1 (jedna) średnia krajowa. 
W odniesieniu do średniej wynagrodzenia wg GUS w roku poprzedzającym. 
5. Ekwiwalenty za wyszkolenie zawodnika nie mogą być wypłacone ze środków pochodzących ze środków
budżetowych. 

§10 
1.  Wysokość  ekwiwalentu  za  wyszkolenie  zawodnika,  który zmienił  przynależność  klubową  po okresie
karencji została ustalona wg posiadanej aktualnie klasy sportowej przez zawodnika w odniesieniu do średniej
wynagrodzenia wg GUS w roku poprzednim: 
a) Klasa MM – 3 średnie krajowe, 
b) Klasa M – 2 średnie krajowe, 
c) Klasa I – 1 średnia krajowa. 
2. Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika, który po zwolnieniu okresowym zamierza pozostać na
stałe w tym klubie ustala przedstawiciel Zarządu PZTO, przy uwzględnieniu opinii klubu, który wyszkolił
zawodnika. 

§11 
Ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika nie przysługuje w razie zwolnienia okresowego 

§12 
1.Klub,  do  którego  przychodzi  zawodnik,  w  wyniku  zmiany przynależności  klubowej  obowiązany jest
wpłacić na rzecz PZTO opłatę w wysokości  10% wartości  umowy transferowej,  ale nie mniej  niż 10%
minimalnej kwoty transferowej zgodnie z § 9 i §10. 
2.Klub  jest  zwolniony z  opłaty  transferowej  w  sytuacji,  gdy transfer  zawodnika  dokonywany jest  bez
pobierania ekwiwalentu za wyszkolenie. 

§13 
1. Klub nie może wszcząć postępowania dyscyplinarnego w stosunku do zawodnika ani orzec wykonania
zawieszonej  uprzednio  kary dyscyplinarnej  po  złożeniu  wniosku o  zmianę  przynależności  klubowej  lub
powstania przyczyn uzasadniających uzyskanie zwolnienia okresowego. 
2. W przypadku konieczności nałożenia kary dyscyplinarnej na zawodnika w sytuacji określonej w § 4 klub
decyzję podejmuje w porozumieniu z Komisją Dyscyplinarną PZTO. 

§14 
1.  Od  postanowień  w  zakresie  zmiany  przynależności  klubowej,  karencji  i  ustalenia  ekwiwalentu  za
wyszkolenie wydanych przez upoważnione organa przysługuje prawo odwołania. 
2. Odwołanie wnosi się do Zarządu PZTO w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

§15 
We wszystkich sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyzja należy do Zarządu PZTO. 

 
Przyjęto uchwałą Zarządu PZTO 4.10.2008 r. 
Wprowadzone zmiany dnia 05.10.2013 wchodzą  w życie z dniem uchwalenia. 

Zarząd PZTO 


