
Regulamin zasad reprezentowania i zmiany przynależności klubowej 

zawodników w POLSKIM ZWIĄZKU KAJAKOWYM 
  

 
 Podstawa prawna: 

 

1. Ustawa o sporcie  z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 857). 

2.  Statut Polskiego Związku Kajakowego. 

 

§1 

 

1. Zawodnik może w aktualnym sezonie reprezentować  tylko jeden klub w danej 

dyscyplinie  kajakarstwa. 

 a) dopuszcza się start zawodnika w barwach kolejnego klubu w innej dyscyplinie  

kajakarstwa pod warunkiem, że  klub macierzysty nie prowadzi szkolenia  i nie 

uczestniczy we współzawodnictwie w tym zakresie, a Komisja Licencji, 

Klasyfikacji, Zmiany Barw Klubowych  PZKaj.,  potwierdzi kolejną przynależność          

w licencji zawodniczej. 

2. Przepis ust.1 nie dotyczy zawodników, którzy uzyskali zwolnienie z macierzystego  

klubu na skutek likwidacji sekcji kajakowej. 

          

§ 2 

 

1. Każdy zawodnik biorący udział we współzawodnictwie sportowym musi 

reprezentować określony klub, który uzyskał licencję klubową Polskiego Związku 

Kajakowego. 

2. Warunkiem reprezentowania przez zawodnika klubu w zawodach sportowych jest 

potwierdzenie zgłoszenia zawodnika do reprezentowania klubu i posiadanie ważnej 

licencji do uprawiania kajakarstwa. 

3. Tryb i zasady przyznawania licencji są określone w Regulaminie przyznawania             

i pozbawiania licencji zawodniczych obowiązującym w PZKaj. 

4. Zawodnicy biorący udział we współzawodnictwie sportowym, muszą spełniać 

warunki określone w zapowiedzi imprezy. 

 

§ 3 

 

1. Dopuszcza się start zawodnika obcokrajowca w barwach klubów krajowych pod 

warunkiem posiadania zgody  klubu macierzystego. 

2. Za zgodę na start zawodnika obcokrajowca, klub przyjmujący płaci na rzecz PZKaj. 

opłatę w wysokości 2-krotnej średniej płacy w IV kwartale roku poprzedniego. 

3. Po spełnieniu pkt.1 i 2, zgodę na start zawodnika obcokrajowca wyraża Komisja       

Licencji, Klasyfikacji, Zmiany Barw Klubowych. 

 

§ 4 

 

1. Zawodnik zamierzający dokonać zmiany przynależności klubowej, składa wniosek    

do zarządu klubu, którego jest członkiem, ze wskazaniem klubu, którego członkiem 

zamierza zostać. 

2. Zarząd klubu, do którego zawodnik zamierza przejść jest obowiązany potwierdzić    

na piśmie zamiar przyjęcia zawodnika na członka klubu. 



3. Zarząd klubu, do którego wpłynął wniosek zawodnika o zmianę przynależności 

klubowej, jest zobowiązany rozpatrzyć wniosek i udzielić zawodnikowi odpowiedzi  

na piśmie w terminie 30 dni od otrzymania potwierdzenia określonego w ust. 2. 

4. Brak odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust.3, uważa się za wyrażenie zgody 

na zmianę przynależności klubowej. 

5. W razie, gdy na wniosek zawodnika o zmianę przynależności klubowej, zarząd klubu 

udzieli odpowiedzi negatywnej, a zawodnik nie wycofa wniosku, przestaje on być 

członkiem klubu po upływie 30 dni od dnia udzielenia odpowiedzi. 

6. Zmiana przynależności klubowej przez zawodnika, który nie ukończył  18 lat, jest 

dozwolona za pisemną zgodą  opiekunów prawnych. 

7. Jedna zmiana przynależności klubowej przez zawodnika w kategorii wiekowej dzieci,   

może odbywać się bez zachowania procedury przewidzianej w punkcie 3, 4 i 5 

niniejszego paragrafu. 

 

§ 5 

 

1. Zmiana przynależności klubowej przez zawodnika w trybie określonym w § 4 może 

nastąpić wyłącznie po okresie startowym tj. 01.01 - 31.03. 

 

 

§ 6 

 

1. Zawodnik, który przestał być członkiem klubu w trybie określonym w § 4 ust. 5, 

obowiązuje roczna karencja od dnia otrzymania odpowiedzi o odmowie udzielenia 

zgody na zmianę przynależności klubowej.  

2. Karencja polega na zawieszeniu prawa do reprezentowania przez zawodnika barw 

klubowych we wszystkich zawodach sportowych, z wyjątkiem regat eliminacyjnych 

do kadry: seniorów i juniorów PZKaj. 

 

§ 7 

 

1. Klub, z którego odchodzi zawodnik w wyniku zmiany przynależności klubowej, może 

żądać od klubu, do którego zawodnik przechodzi, ekwiwalentu za wyszkolenie 

zawodnika. 

2. Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika ustalają zainteresowane kluby                  

w drodze porozumienia. 

 

§ 8 

 

1. Zawodnik, który przez okres dwóch sezonów nie uczestniczył we współzawodnictwie 

sportowym organizowanym przez PZKaj. i jego członków, może startować  

w kolejnym sezonie w barwach nowego klubu, nie powoduje to roszczeń ze strony 

klubu macierzystego. 

§ 9 

 

1. Ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika, który zmienił przynależność klubową           

po okresie karencji ustalony zostanie przez Komisję Licencji, Klasyfikacji i Zmiany 

Barw Klubowych  PZKaj.  w/g ostatniej zdobytej  klasy sportowej, tj. 

-  klasa MM    1000 aktualnie obowiązujących diet, 

              -  klasa M       350 aktualnie obowiązujących diet,  



              -  klasa I         100 aktualnie obowiązujących diet, 

               - b/kl              10 aktualnie obowiązujących diet. 

 

§ 10 

 

1. Klub, do którego przychodzi zawodnik w wyniku zmiany przynależności klubowej,            

     zobowiązany jest wpłacić na rzecz PZKaj.: 

 -  150 x wysokość obowiązującej diety przy klasie „MM” zawodnika, 

-    50 x wysokość obowiązującej diety przy klasie „M” zawodnika, 

 -    20 x wysokość obowiązującej diety przy klasie „I” zawodnika, 

-      5 x wysokość obowiązującej diety w pozostałych przypadkach. 

       

§ 11 

 

1. W przypadku wypożyczenia zawodnika do innego klubu na okres jednego sezonu   

obowiązuje 50% stawek z  § 10. 

 

§ 12 

 

1. Zmianę przynależności klubowej i wypożyczenia zawodników potwierdza Komisja       

Licencji, Klasyfikacji i Zmiany Barw Klubowych PZKaj. 

 

§ 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. 

 

§ 14 

 

1. Od decyzji i postanowień w zakresie zmiany przynależności klubowej i karencji, 

zainteresowanym przysługuje odwołanie.                                                                            

2. Odwołanie wnosi się do Zarządu PZKaj. za pośrednictwem Komisji Licencji, 

Klasyfikacji i Zmiany Barw Klubowych  w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

decyzji. 

3. Decyzje i postanowienia organu odwoławczego są ostateczne. 

                                                                        

§ 15 

 

1. O upływie określonych w niniejszym regulaminie terminów, decyduje data stempla 

pocztowego lub potwierdzenie na kopii pisma.  

2. Zwrot przesyłki poleconej do adresata, powoduje uruchomienie procedury zgodnie                

z § 4 pkt. 4 Regulaminu. 
.                                                                § 16 

 

1. Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Zarządowi PZKaj.  

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd PZKaj., tj. 19.12.2012 

r., zmiany z dniem 26.01.2017 r. 


