Regulamin zmiany barw klubowych
Polskiego Związku Jeździeckiego
obowiązujący od dnia 01.01.2018 roku

§ 1 [Zawodnicy]

Zawodnikiem uczestniczącym we współzawodnictwie sportowym w jeździectwie jest
zawodnik zrzeszony lub niezrzeszony (bez przynależności klubowej), posiadający aktualną
licencję zawodnika wydaną przez Polski Związek Jeździecki (PZJ) lub Wojewódzki Związek
Jeździecki (WZJ).

§ 2 [Kluby sportowe]

Ilekroć w regulaminie jest mowa o klubie, należy przez to rozumieć klub sportowy, działający
w formie określonej ustawie o sporcie, którego zawodnicy biorą udział we
współzawodnictwie sportowym w jeździectwie.

§ 3 [Forma uczestnictwa w zawodach]

Zawodnik może uczestniczyć w rywalizacji sportowej jako reprezentant klubu albo jako
zawodnik niezrzeszony (bez przynależności klubowej), przy czym zawodnik może
reprezentować wyłącznie jeden klub.

§ 4 [Reprezentowanie klubów sportowych]

Zawodnik może reprezentować klub albo na podstawie stosunku stowarzyszeniowego,
opartego na członkostwie w stowarzyszeniu lub na podstawie umowy określającej zasady
reprezentowania klubu w rywalizacji sportowej (umowa o reprezentowanie barw klubowych).

§ 5 [Zakres zastosowania regulaminu]

1. Postanowienia regulaminu mają zastosowanie do zawodników reprezentujących kluby na
podstawie stosunku stowarzyszeniowego, jeżeli warunki współpracy, o których mowa § 6,
pomiędzy zawodnikiem i klubem nie zostały określone w formie pisemnej.
2. Postanowienia regulaminu mają zastosowanie do zawodników reprezentujących kluby na
podstawie umowy, o której mowa w § 4, w zakresie nieuregulowanym w umowie.

§ 6 [Umowa o reprezentowanie barw klubowych]

Umowa o reprezentowanie barw klubowych powinna zostać zawarta na piśmie pod rygorem
nieważności i określać w szczególności:
1) strony umowy,
2) prawa i obowiązki stron, w tym finansowe, dotyczące szkolenia zawodnika przez klub,
3) prawa i obowiązki stron, w tym finansowe, dotyczące uczestnictwa zawodnika
w rywalizacji sportowej jako reprezentanta klubu,
4) okres, na jaki umowa została zawarta,
5) sposób rozwiązania umowy,
6) prawa i obowiązki stron dotyczące rozliczenia współpracy pomiędzy klubem
a zawodnikiem w razie rozwiązania umowy, w tym wysokość ekwiwalentu należnego
klubowi za szkolenie zawodnika.

§ 7 [Zmiana barw klubowych]

1. Zmiana barw klubowych powinna nastąpić na zasadzie porozumienia stron.
2. Zmiana barw klubowych może mieć charakter trwały lub czasowy (tzw. czasowy transfer
zawodnika).
3. Za zmianę barw klubowych uważa się również zaprzestanie reprezentowania barw
dotychczasowego klubu i zarejestrowanie się jako zawodnik niezrzeszony (bez
przynależności klubowej) pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody klubu
macierzystego.

§ 8 [Procedura zmiany barw klubowych]

1. Zawodnik, który chce zmienić barwy klubowe, zobowiązany jest wystąpić formalnie na
piśmie wysłanym za potwierdzeniem odbioru lub osobiście przekazać pismo za
potwierdzeniem odbioru do zarządu klubu z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę barw
klubowych. W przypadku zawodnika, który nie ukończył 18 lat, wniosek, o którym mowa w
zdaniu pierwszym podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
2. Zarząd klubu, do którego wpłynął wniosek, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest
rozpatrzyć wniosek i udzielić pisemnej odpowiedzi na wniosek w terminie 14 dni od dnia
wpłynięcia wniosku. Decyduje data stempla pocztowego.
3. Brak odpowiedzi na wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie określonym w ust.2
uznaje się za wyrażenie zgody.
§ 9 [Zmiana barw klubowych na podstawie umowy]

Zawodnicy reprezentujący barwy klubowe na podstawie umowy, o której mowa w § 4 in fine
zmieniają barwy klubowe na podstawie postanowień umowy o reprezentowanie barw
klubowych.

§ 10 [Obowiązki zawodnika związane ze zmianą barw klubowych]

Zawodnik, który uzyskał zgodę na zmianę barw klubowych, zobowiązany jest do:
1) wykonania dyspozycji przepisów statutowych klubu, określających sposób wystąpienia ze
stowarzyszenia,
2) rozliczenia się z klubem zgodnie z postanowieniami statutu klubu/wewnętrznego
regulaminu zmiany barw klubowych lub porozumienia w przedmiocie zmiany barw
klubowych,
3) zapłaty na rzecz klubu ekwiwalentu za wyszkolenie, w wysokości wynikającej z tabeli
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, o ile umowa o reprezentowanie
barw klubowych albo statut klubu lub regulamin wewnętrzny zmiany barw klubowych nie
określa wysokości ekwiwalentu.

§ 11 [Zwolnienie z obowiązku zapłaty ekwiwalentu za wyszkolenie]

1. Zarząd klubu może zwolnić zawodnika z obowiązku zapłaty ekwiwalentu za wyszkolenie.
2. Zarząd klubu zwalnia zawodnika z obowiązku zapłaty ekwiwalentu zawodnika, który
samodzielnie ponosił koszty szkolenia i startu w zawodach lub jeżeli koszty te były
ponoszone przez klub z dotacji lub celowych wpłat sponsorskich.

§ 12 [Opłata za rozpoznanie sprawy zmiany barw klubowych]

1. Jeżeli PZJ rozpatrywał wniosek o zmianę barw klubowych lub odwołanie na podstawie
niniejszego regulaminu, klub przejmujący zawodnika lub zawodnik w wypadku
zawodników bez przynależności klubowej, wpłaca na rachunek bankowy PZJ opłatę
stanowiącą równowartość 5% ekwiwalentu za szkolenie zawodnika.
2. Jeżeli zawodnik został zwolniony z zapłaty ekwiwalentu lub wysokość ekwiwalentu jest
niższa niż wynikająca z tabeli, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, klub
przejmujący lub zawodnik w wypadku zawodników bez przynależności klubowej, wpłaca
na rachunek bankowy PZJ kwotę w wysokości wskazanej w załączniku nr 2 do
niniejszego regulaminu.

§ 13 [Sankcje za niewykonaniu obowiązków związanych ze zmianą barw klubowych]

1. Zawodnik, który nie wykona obowiązków określonych w § 10 i 12 regulaminu, traci prawo
uczestnictwa w rywalizacji sportowej na zasadach PZJ i FEI. To samo dotyczy zawodnika,
który nie wykonał zobowiązań związanych ze zmianą barw klubowych
określonych przez strony w umowie o reprezentowanie barw klubowych.
2. Na zawodnika, który nie wykona obowiązków, o których mowa w ust. 1, nakładana jest
karencja.
3. Karencję na zawodnika nakłada Zarząd PZJ, na pisemny, uzasadniony wniosek klubu,
którego barwy zawodnik dotychczas reprezentował.

4. Termin na złożenie wniosku o nałożenie karencji wynosi 14 dni od:
a) zaprzestania przez zawodnika reprezentowania dotychczasowych barw klubowych –
w wypadku zawodnika reprezentującego klub na podstawie stosunku
stowarzyszeniowego,
b) upływu określonego w umowie terminu rozliczenia się z klubem – w wypadku
zawodnika reprezentującego klub na podstawie umowy o reprezentowanie barw
klubowych.
5. Karencja obowiązuje przez rok i jest liczona od daty otrzymania przez PZJ wniosku od
klubu, którego barwy zawodnik reprezentował. Zarząd PZJ ma prawo w uzasadnionych
przypadkach podjąć decyzję o skróceniu lub wydłużeniu okresu karencji, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach – podjąć decyzję o niestosowaniu karencji wobec
zawodnika. Zarząd PZJ decyzję podejmuje po rozpatrzeniu stanowisk i dowodów
przedstawionych przez strony, z zastrzeżeniem, że w sprawach rozliczeń finansowych i
majątkowych pomiędzy stronami rozpatrywane będą wyłącznie dowody z dokumentów
(prywatnych lub urzędowych).
6. Karencja polega na zakazie startów w zawodach jeździeckich szczebla ogólnopolskiego i
regionalnego wszystkich kategorii oraz do reprezentowania barw narodowych.
7. W okresie trwania karencji Polski Związek Jeździecki nie wystawia również licencji na
starty zawodnika poza granicami kraju.

§ 14 [Czasowa zmiana przynależności klubowej]

1. Zmiana przynależności klubowej o charakterze czasowym może mieć miejsce
w poniższych przypadkach:
a) podjęcia przez zawodnika studiów stacjonarnych w szkole wyższej na okres
regulaminowego trwania studiów, poczynając od pierwszego dnia pierwszego
semestru (w przypadku, gdy przy Wyższej Uczelni istnieje sekcja jeździecka AZS),
b) podjęcia przez zawodnika nauki w SMS;
c) pisemnego porozumienia pomiędzy zainteresowanym klubami, jednakże na okres nie
dłuższy niż 12 miesięcy (czasowy transfer nie może być zawarty bez pisemnej zgody
zawodnika, której oryginalna kopia musi być dostarczona wraz z nową kartą
rejestracyjną zawodnika do Biura PZJ).
2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 lit. a - b klub macierzysty ma obowiązek wyrażenia
zgody na czasową zmianę barw klubowych.

§ 15 [Zmiana barw klubowych w razie likwidacji klubu]
W przypadku likwidacji klubu lub skreślenia go z rejestru PZJ, zawodnik może przejść
do innego dowolnego klubu bez dodatkowych opłat, pauzowania i karencji po okazaniu
zgody macierzystego klubu na zmianę barw klubowych.

§ 16 [Odwołanie od decyzji klubu]
W przypadku decyzji odmownej klubu zawodnik, a w sprawach proceduralnych zawodnik

i klub mają prawo odwołania się do:
1) Zarządu WZJ, jeśli zawodnik brał udział we współzawodnictwie sportowym na podstawie
licencji wydanej przez WZJ (licencji regionalnej),
2) Zarządu PZJ, jeśli zawodnik brał udział we współzawodnictwie sportowym na podstawie
licencji wydanej przez PZJ (licencji ogólnopolskiej).

§ 17 [Odwołanie od decyzji WZJ i PZJ]
1. Od decyzji Zarządu WZJ, o której mowa w § 16 pkt 1, podmiot uprawniony może wnieść
odwołanie do Zarządu PZJ jako organu II instancji. Odwołanie wnosi się na piśmie
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji Zarządu WZJ.
2. Od decyzji Zarządu PZJ, o której mowa w § 16 pkt 2, podmiot uprawniony może złożyć
wniosek o powtórne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd PZJ. Wniosek o powtórne
rozpatrzenie sprawy przez Zarząd PZJ wnosi się na piśmie w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji Zarządu PZJ.

§ 18 [Rejestracja zawodnika w nowym klubie]

W nowym klubie zawodnik może być zarejestrowany dopiero po uzyskaniu zgody
dotychczasowego klubu, prawomocnego orzeczenia organów wymienionych w § 16 i 17, lub
upływie karencji.

§ 19 [Przepisy przejściowe i końcowe]

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.01.2018 r. 1 września 2014 r.
2. Ze wskazanym powyżej dniem tracą moc dotychczasowe przepisy regulujące kwestię
zmiany barw klubowych.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu zmiany barw klubowych Polskiego Związku Jeździeckiego.

B
A
Bez uprawnień

Do 1 roku

1-2 lata

2-3 lata

Powyżej 3 lat

2000

3000

4000

7000

sportowych
III-stopień
uprawnień sport.
II-stopień
uprawnień sport.
I-stopień
uprawnień sport.
Klasa
mistrzowska
Klasa
mistrzowska
międzynarodowa

3000

4000

5000

8000

6000

8000

10000

12000

8000

10000

12000

14000

10000

12000

14000

16000

15000

20000

25000

30000

Zryczałtowana wysokość ekwiwalentu za szkolenie zawodnika:
A – zdobyte uprawnienia sportowe lub klasa mistrzowska/mistrzowska międzynarodowa w czasie
reprezentowania barw klubowych w danym klubie;
B – lata reprezentowania barw klubowych dotychczasowego klubu

Załącznik Nr 2 do Regulaminu zmiany barw klubowych Polskiego Związku Jeździeckiego

B
A
Bez uprawnień
sportowych
III-stopień
uprawnień sport.
II-stopień
uprawnień sport.
I-stopień
uprawnień sport.
Klasa
mistrzowska
Klasa
mistrzowska
międzynarodowa

Do 1 roku

1-2 lata

2-3 lata

Powyżej 3 lat

100

150

200

250

150

200

250

300

200

250

300

350

250

300

350

400

300

350

400

450

350

400

450

500

Zryczałtowana opłata na rzecz PZJ za zmianę barw klubowych:
A – zdobyte uprawnienia sportowe lub klasa mistrzowska/mistrzowska międzynarodowa w czasie
reprezentowania barw klubowych w danym klubie;
B – lata reprezentowania barw klubowych dotychczasowego klubu

