Regulamin zmiany barw klubowych
Zasady i tryb zgłaszania przynależności zawodników sportu strzeleckiego do klubów oraz zasady i tryb
zmiany przynależności ( zmiany barw klubowych ).
Na podstawie art. 13 ust.1 pkt.2, ustawy z dnia 25.czerwca 2010r. o sporcie ( Dz. U. Nr 127, poz.857; oraz § 12
ust.16 i §27 ust. 21 statutu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego wprowadza się niniejszym regulamin
określający zasady i tryb zgłaszania przynależności zawodników sportu strzeleckiego do klubów sportowych oraz
zasady i tryb zmiany przez nich przynależności klubowej.

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne
§1
1. Zawodnikiem sportu strzeleckiego, zwanym dalej zawodnikiem, jest w rozumieniu niniejszego regulaminu
wyłącznie osoba uprawiająca dyscyplinę sportu, wchodzącą w skład sportu strzeleckiego w klubie będącym
członkiem PZSS i zarejestrowana jako członek tego klubu na Portalu PZSS. ,
2. Klubem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest klub będący członkiem P.Z.S.S., posiadający ważną licencję,
uprawniającą do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim, wydaną przez P.Z.S.S. w trybie
obowiązującego w Związku w tym przedmiocie regulaminu.
§2
1. Organem właściwym do prowadzenia spraw dotyczących potwierdzenia przynależności zawodników do klubów
dla zawodników z klasą I i wyższą jest w P.Z.S.S. powołana przez Zarząd Związku, Komisja Przynależności
Klubowej i Zmiany Barw Klubowych Zawodników.
2. Organem właściwym dla zawodników z klasą II i niższą w zakresie wymienionym w ust. 1 w Wojewódzkim
Związku Strzelectwa Sportowego jest organ powołany przez władze statutowe WZSS do prowadzenia spraw,
przekazanych w niniejszym Regulaminie do kompetencji WZSS.
3. Organem odwoławczym od rozstrzygnięć organu wymienionego w ust. 1 jest Prezydium Zarządu P.Z.S.S.
4. Organem odwoławczym od rozstrzygnięć organów wymienionych w ust. 2 jest właściwy Zarząd WZSS.
5. W sprawach dotyczących właściwości organu rozstrzyga Prezydium Zarządu P.Z.S.S. na wniosek organu
wymienionego w ust. 1.

§3
1. Organem właściwym do potwierdzenia przynależności do klubu, zawodnika posiadającego licencję jest Komisja
Licencyjna PZSS
ROZDZIAŁ II
Zgłoszenie i potwierdzenie zawodnika

§4
1. Klub dokonuje zgłoszenia swojego członka, jako zawodnika, rejestrując go na Portalu PZSS
a po uzyskaniu przez zawodnika Patentu PZSS, składa w PZSS podpisany przez zawodnika wniosek o
wydanie licencji PZSS./załącznik nr 1 /
2. Właściwy WZSS potwierdza dane zawarte we wniosku zawodnika o wydanie Licencji PZSS przed złożeniem
go przez klub w PZSS ./załącznik nr 1 Regulaminu/.
Otrzymanie Licencji zawodniczej PZSS jest równoznaczne z uzyskaniem przez zawodnika uprawnień do
reprezentowania klubu którego jest członkiem we współzawodnictwie organizowanym przez PZSS/WZSS.
3. Zmiany danych w bazie danych PZSS mogą być dokonywane zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.
4. Zawodnik może reprezentować tylko ten klub do którego aktualnie należy i został zapisany w bazie danych
PZSS /nazwa klubu na licencji zawodnika/

§ 5
1. W przypadku zmiany danych zawodnika ,odpowiedniego wpisu w bazie danych PZSS dokonuje uprawniona do
tego osoba, korzystając z Portalu informatycznego PZSS.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany nazwy klubu i przynależności do klubu. /załącznik 3/

ROZDZIAŁ III
Uprawnienia do startu
§ 6
1. Zawodnik może reprezentować w zawodach sportowych objętych kalendarzem sportowym P.Z.S.S. i W.Z.S.S.
wyłącznie klub do którego został zgłoszony i zapisany zgodnie z niniejszym Regulaminem, z wyjątkiem
przypadków odrębnie w Regulaminie wskazanych.
2. W barwach innych organizacji sportowych
zawodnik może występować wyłącznie w zawodach nie
wymienionych w ust. 1 - po uzyskaniu zgody swego klubu i właściwego WZSS. Zawodników kadry olimpijskiej i
narodowej obowiązuje uzyskanie zgody P.Z.S.S.
§ 7
1. W ramach systemu zawodów PZSS i WZSS zawodnik może reprezentować tylko ten klub do którego jest
aktualnie zgłoszony i zapisany w bazie danych PZSS /wpis nazwy klubu na licencji zaw./
2. Organizator imprezy w ramach systemu zawodów PZSS i WZSS dopuszcza do startu zgłoszonych zawodników
weryfikując Licencje i przynależność klubową z danymi PZSS.
3. Zgłoszony do startu zawodnik, którego dane o przynależności klubowej /w zgłoszeniu startowym/ nie zgadzają
się z danymi w bazie danych PZSS, jako nie stowarzyszony, nie może startować w zawodach PZSS / WZSS
.
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ROZDZIAL IV
Zmiana barw klubowych
§ 8
Zmiany barw klubowych mogą następować jako;
a. zmiana - zwolnienie z urzędu
b. zmiana - zwolnienie okresowe
c. zmiana - zwolnienie za porozumieniem stron.
Zawodnik zamierzający dokonać zmiany barw klubowych lub rezygnacji z członkostwa klubu zobowiązany jest
złożyć za potwierdzeniem lub przesłać listem poleconym do sekretariatu macierzystego klubu prośbę na
piśmie. Ponad to posiadający klasę sportową dołącza pismo klubu w barwach którego zamierza występować,
potwierdzające chęć przyjęcia go do danego klubu.
Klub obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi w terminie 30 dni od daty złożenia prośby o zwolnienie.
Nie udzielenie przez klub odpowiedzi o której mowa w ust. 3 i z zachowaniem przewidzianego terminu skutkuje
jak udzielenie definitywnego zwolnienia zawodnika z klubu; w przedmiocie zachowania terminu rozstrzyga data
stempla pocztowego.
Zmiana barw klubowych lub rezygnacja zawodnika z reprezentowania klubu /bez wskazania klubu do którego
przechodzi/ w trakcie sezonu startowego I-X skutkuje 1 roczną karencją licząc od daty złożenia wniosku o
zmianę barw klubowych bądź zawiadomienia o rezygnacji – jeżeli z takim wnioskiem do właściwego organu w
terminie 30 dni wystąpi klub macierzysty zawodnika.
a. W przypadku zmiany barw klubowych klub macierzysty zachowuje prawa do ekwiwalentu za wyszkolenie
zawodnika, z uwzględnieniem $ 19.
b. W przypadku rezygnacji zawodnika bez wskazania klubu do którego przechodzi klub macierzysty zachowuje
prawo do ekwiwalentu przez okres 3 lat.
Zapis ust.5 nie dotyczy przypadku kiedy zawodnik pokrywa ewentualne koszty ekwiwalentu za wyszkolenie, w
takim przypadku zmianę traktuje się jako porozumienie stron.
Dokonanie zmiany barw klubowych w terminie XI-XII nie wywołuje możliwości zastosowania karencji nie
wymagana jest także zgoda klubu macierzystego. Klub macierzysty zachowuje prawa do ekwiwalentu za
wyszkolenie , z uwzględnieniem $ 19

§ 9
1. Udzielenie przez klub odpowiedzi odmownej na wniosek o którym mowa w § 8 ust 2, jeśli zawodnik
podtrzymuje wniosek jest równoznaczne ze skreśleniem zawodnika z listy członków klubu z dniem złożenia w
klubie kompletnego wniosku o zwolnienie.
2. Odpowiedź odmowna o której mowa w ust. 1 musi być udzielona w formie pisemnej i odpowiednio uzasadniona,
w szczególności podstawa do takiej odmowy wynikać powinna z obowiązujących przepisów P.Z.S.S.
3. Odmowa udzielenia zwolnienia przez klub może być przez zawodnika zaskarżona w terminie 14 dni do organu
właściwego WZSS lub P.Z.S.S., odpowiednio do posiadanej przez niego klasy sportowej.
§ 10
1. Zawodnika posiadającego klasę sportową, skreślonego z listy członków klubu w trybie w trybie § 9 obowiązuje
roczna karencja, polegająca na zawieszeniu uprawnień do reprezentowania barw klubowych na zawodach.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy decyzja organu o którym mowa w § 9 ust. 3 uznała odmowę klubu za
nieuzasadnioną.
3. W przypadku przewidzianym w ust. 2 klubowi oraz zawodnikowi przysługuje odwołanie od decyzji organu o
którym mowa do organu odwoławczego wskazanego w § 2 Regulaminu, którego decyzja jest ostateczna.
4. Wobec zawodnika objętego karencją dotychczasowy klub macierzysty traci prawo do wyrażania zgody na
zmianę barw klubowych.

§ 11
1. Po upływie karencji zawodnik może przejść do dowolnego klubu, o ile nie podpisał karty zgłoszenia do klubu do
którego zamierzał się przenieść składając podanie i nie zaciągnął wobec niego innych zobowiązań.
2. Zawodnik objęty karencją lub działający w jego imieniu klub może wystąpić z wnioskiem o skrócenie jej okresu.
Decyzję w tym przedmiocie podejmuje WZSS jeśli zmiana dotyczy klubów położonych na terenie jednego
WZSS oraz zawodnika posiadającego klasę II lub niższą, przy czym od decyzji WZSS. w tym zakresie może
być wniesione odwołanie do właściwego organu P.Z.S.S.. W pozostałych przypadkach organem właściwym do
rozpatrzenia odwołania jest organ P.Z.S.S. z zachowaniem przepisów § 2 . Termin złożenia odwołania wynosi
w każdym przypadku 14 dni od otrzymania decyzji.
§ 12
1. Zawodnik objęty karencją może uczestniczyć w zgrupowaniach centralnych i zgrupowaniach klubu do którego
podpisał zgłoszenie
2. Zawodnika który w okresie karencji podpisze kartę zgłoszenia do nowego klubu obowiązuje statut tego klubu,
nie przysługuje mu jednak prawo reprezentowania jego barw.
3. W przypadku podpisania przez zawodnika karty zgłoszenia do więcej niż 1 klubu podlega on karze
dyskwalifikacji na okres 6 miesięcy od daty stwierdzenia tego wykroczenia.
§ 13
1. Klub zgłaszający do potwierdzenia przez właściwy organ, zawodnika posiadającego klasę sportową
zmieniającego barwy klubowe, jest obowiązany dostarczyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia Zmian Przynależności
/załącznik nr 3/ i dołączyć korespondencję z poprzednim klubem w barwach którego zawodnik występował.
§ 14
1. Do każdego odwołania od decyzji wskazanych w Regulaminie podmiotów właściwych w postępowaniu,
dotyczącym zmiany barw klubowych należy dołączyć w oryginale lub w formie kserokopii : wniosek złożony do
klubu w sprawie zmiany barw klubowych, potwierdzenie poczty lub sekretariatu o przesłaniu lub złożeniu tego
wniosku, odpisy korespondencji prowadzonej w sprawie i decyzji lub opinii WZSS a także odpowiedź klubu
macierzystego.
2. Zmiana barw klubowych przez zawodnika, który nie ukończył 18 lat wymaga pisemnej zgody jego opiekunów
prawnych.
§ 15
1. Klub nie może nałożyć na zawodnika kary dyscyplinarnej po złożeniu przez niego wniosku o zwolnienie lub
skreślenie oraz po złożeniu uzasadnionej prośby o zwolnienie okresowe.
2. Zmiana barw klubowych nie może nastąpić w okresie gdy zawodnik zawieszony jest w prawach zawodnika.

ROZDZIAŁ V
Zwolnienia z urzędu i zwolnienia okresowe
§ 16
1. W przypadkach uzasadnionych poważnymi względami szkoleniowymi -z inicjatywy Dyrektora sportowego
PZSS- Zarząd P.Z.S.S. może dokonać za zgodą zainteresowanego zawodnika i po zaciągnięciu opinii
macierzystego klubu zmiany przynależności klubowej zawodnika posiadającego I lub wyższą klasę sportową.
2. Uprawnienia o którym mowa w ust. 1 przysługuje odpowiednio odnośnie zawodników posiadających II lub
niższą klasę sportową zarządowi WZSS, o ile przeniesienie dotyczy klubów podlegających jego kompetencji.
§ 17
1. Klub nie może odmówić zwolnienia okresowego na wniosek zawodnika powołanego do odbycia służby
wojskowej na czas jej trwania. Klub obowiązany jest do udzielenia zwolnienia okresowego na wniosek
zawodnika w przypadku podjęcia przez niego nauki w miejscowości innej niż siedziba macierzystego klubu
zawodnika. Zawodnicy, którym udzielono zwolnienia w trybie przewidzianym w niniejszym ustępie obowiązani
są do zgłoszenia się do klubu w miejscu studiów o ile taki prowadzi sekcję strzelectwa sportowego w
dyscyplinie którą uprawia dany zawodnik i na poziomie, odpowiadającym posiadanej przez niego klasie. W
przeciwnym przypadku decyzja co do klubu do którego winien zgłosić się okresowo zawodnik może być podjęta
przez właściwy organ Związku w uzgodnieniu z zawodnikiem -z urzędu.
2. Przez okres nauki (studiów) rozumie się przewidziany w programie szkoły wyższej okres studiów na danym
kierunku właściwej uczelni.
3. Zawodnik który korzysta ze zwolnienia okresowego po ustaniu podstawy do tego zwolnienia staje się
zawodnikiem klubu, który udzielił tego zwolnienia.
Za ustanie podstawy uważa się ukończenie bądź przerwanie nauki.
5. W okresie zwolnienia okresowego dalsza zmiana barw klubowych nie może nastąpić bez zgody klubu
macierzystego.
6. Do wniosków o których mowa w ust. 1 i 2 zawodnik obowiązany jest dołączyć odpowiednio zaświadczenie
władz wojskowych lub uczelni, zawierające termin regulaminowego ukończenia służby lub nauki.
7. Zawodnik w okresie zwolnienia okresowego obowiązany jest corocznie przedstawiać klubowi macierzystemu
zaświadczenie o kontynuowaniu nauki .

8. Zawodnika zamierzającego zostać członkiem klubu, którego barwy reprezentował w czasie zwolnienia
okresowego obowiązują ogólne przepisy Regulaminu dotyczące zmiany barw klubowych.

§ 18
1. W przypadku braku porozumienia - braku zgody na zmianę klubu - dotyczącą zawodnika nie posiadającego
klasy sportowej, bądź nie wywiązania się klubu macierzystego z obowiązku wykreślenia zawodnika na Portalu
PZSS, decyzję o zwolnieniu z obowiązku reprezentowania klubu, na podstawie potwierdzonego odbiorunadania pisma dot. zmiany barw złożonego w klubie macierzystym podejmuje z urzędu Zarząd WZSS.
Odpowiedniej korekty na Portalu PZSS dokonuje uprawniona w PZSS osoba na podstawie wniosku WZSS. Po
zmianie klubu zawodnik obowiązany jest niezwłocznie złożyć wniosek o wydanie nowej licencji PZSS..Wniosekpismo dot. zwolnienia musi być dołączone do załącznika nr 3 Regulaminu i złożone w WZSS wraz z wnioskiem
o wydanie nowej licencji.
2. Zawodników nie posiadających klasy sportowej nie dotyczą zawarte w niniejszym regulaminie regulacje
odnoszące się do możliwości nałożenia karencji.

ROZDZIAŁ VI
Ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika
§ 19
1. Klub którego barwy reprezentował zawodnik ubiegający się o zwolnienie w celu przejścia do innego klubu może
zażądać od tego klubu zwrotu w formie pieniężnej lub rzeczowej kosztów poniesionych w związku ze
szkoleniem zawodnika. Koszty te powinny być oparte na rzeczywistych poniesionych przez klub nakładach ze
środków własnych i uwzględniać przybliżony koszt zużytego sprzętu sportowego, amunicji, ubiorów i
dodatkowego wyposażenia strzeleckiego, proporcjonalnej odpłatności za obiekty szkolenia i personel szkolący,
oraz uwzględniać aktualny poziom sportowy zawodnika i jego wzrost wynikający z poniesionych kosztów.
Wysokość ekwiwalentu uzgadniają zainteresowane kluby w formie porozumienia.
2. Ekwiwalent za wyszkolenie nie przysługuje za zawodnika mającego.
II i niższą kl. sportową.
3. Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać :
− w przypadku zawodnika z klasą MM – 12 stawek podstawowych
− w przypadku zawodnika z klasą M. - 9 stawek podstawowych
− w przypadku zawodnika z klasą I
- 6 stawek podstawowych
Dla zawodników KNJ KN i dolicza się jedną ze stawek;
za członka Kadry Narodowej Juniorów
5 stawek podstawowych
za członka Kadry Narodowej
10 stawek podstawowych

§ 20
Stawkę podstawową ekwiwalentu za wyszkolenie wynosi 1000.-zł
§ 21
1. Ekwiwalentu z tytułu kosztów wyszkolenia zawodnika nie stosuje się w przypadku zmiany barw klubowych w
trybie § 17 ust. 1 i 2.
2. Wysokość ekwiwalentu z tytułu wyszkolenia zawodnika, który po upływie okresowego zwolnienia zamierza
pozostać na stałe w klubie do którego uzyskał okresowe zwolnienie w trybie § 17 ust. 2 ustalają
zainteresowane kluby w wysokości do 50% kwot ustalonych dla klasy posiadanej przez zawodnika w dniu
wygaśnięcia podstawy zwolnienia okresowego.
§ 22
Jeśli zawodnik w oparciu o przepisy Regulaminu podlega karencji, po upływie jej okresu klub macierzysty traci
prawo do ekwiwalentu.
§ 23
Niezależnie od przepisu § 16 Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, gdy klub macierzysty nie gwarantuje
zawodnikowi liczącemu nie mniej niż 17 lat niezbędnych do rozwoju kariery sportowej warunków , Zarząd P.Z.S.S.,
na wniosek zainteresowanego – zaopiniowany przez Dyrektora Sportowego PZSS- może podjąć decyzję o
udzieleniu zwolnienia z urzędu.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
§ 24
Jeśli klub lub sekcja sportu strzeleckiego w klubie ulegnie likwidacji - w oparciu o stosowną uchwałę statutowych
władz klubu - albo klub utraci licencję lub członkostwo PZSS, wszyscy zawodnicy sportu strzeleckiego potwierdzeni
dla tego klubu zostają z niego zwolnieni bez karencji i są uprawnieni do podpisania w dowolnym czasie karty
zgłoszenia do klubu dowolnie wybranego.
§ 25
1. Zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie zgłoszeni i potwierdzeni do klubu polskiego mogą uzyskać zgodę
P.Z.S.S. na reprezentowanie barw klubu zagranicznego.
2. Zgodę o której mowa w ust. 1 wydaje Prezydium Zarządu P.Z.S.S. na wniosek zawodnika, zaopiniowany przez
Wiceprezesa d/s Sportu i Kierownika Szkolenia.
3. Wniosek o którym mowa w ust. 2 winien obejmować podanie zawodnika, wystąpienie klubu zagranicznego
dotyczące tego zawodnika i zgodę klubu macierzystego wraz z informacją o warunkach finansowych - o ile
takowe zostały ustalone.
4. Wyrażając zgodę Prezydium Zarządu Związku może zastrzec w niej jako warunki udział zawodnika w
określonych terminach na zgrupowaniach P.Z.S.S. oraz w zawodach reprezentacji kraju. Zgodę wydaje się na
okres 1 roku.
5. Z tytułu wydania zgody o której mowa wyżej Związek może pobierać opłatę określoną odrębnie.
§ 26
1. Zawodnicy posiadający inne niż polskie obywatelstwo obowiązani są, niezależnie od posiadanej klasy
sportowej uzyskać potwierdzenie do reprezentowania barw klubowych w systemie rozgrywek P.Z.S.S. w trybie
wskazanym w § 4 i § 5 Regulaminu.
2. Do zgłoszenia o którym mowa w ust. 1 klub zgłaszający dołącza do karty zgłoszenia zawodnika, pisemną zgodę
właściwego Krajowego Związku Strzelectwa Sportowego oraz ważną licencję na uprawianie dyscypliny sportu
strzeleckiego, którą zawodnik obowiązany jest uzyskać w oparciu o obowiązujące w tym przedmiocie przepisy
P.Z.S.S..
3. Zawodnik o którym mowa w ust. 1 po uzyskaniu wpisu właściwego organu P.Z.S.S. w karcie zgłoszenia,
uprawniony jest do reprezentowania barw klubu polskiego do którego został zgłoszony o ile regulaminy
zawodów na to pozwalają.
4. Zawodnika zagranicznego który uzyskał potwierdzenie do reprezentowania polskiego klubu obowiązują w
przedmiocie zmiany barw klubowych przepisy niniejszego Regulaminu.

§ 27
1. Z dniem wejścia w życiu niniejszego Regulaminu tracą moc dotychczasowe przepisy Polskiego Związku
Strzelectwa Sportowego dotyczące zasad i trybu potwierdzenia zawodników oraz zmiany barw klubowych.
2. Wszystkie nieuregulowane sprawy podlegają nowym przepisom.
3. WZSS oraz kluby obowiązane są dostosować swoje przepisy wewnętrzne w przedmiocie uregulowanym
Regulaminem do jego postanowień.
§ 28

1. Tekst jednolity Regulaminu został zatwierdzony 17 listopada 2019 roku uchwałą Zarządu
PZSS i wchodzi w życie z dniem zamieszczenia na stronie internetowej związku.
2. Regulamin obowiązuje do czasu jego uchylenia lub zmiany w tym samym trybie.
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