REGULAMIN
ZAWODNIKA POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dn. 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1263 z późn. zmianami) oraz § 8 pkt 4 i 5 Statutu PZŻ Polski Związek Żeglarski, zwany dalej
PZŻ, ustanawia niniejszy regulamin określający zasady i tryb przyznawania, zawieszania
i pozbawiania licencji zawodnika PZŻ, uprawniającej zawodników do udziału w krajowym systemie
rywalizacji sportowej organizowanym i prowadzonym przez PZŻ i zasady zmiany barw klubowych
przez zawodników PZŻ.

1.
2.
3.
4.

§2
W prowadzonej przez PZŻ lub podmioty będące jego członkami rywalizacji sportowej mogą
uczestniczyć wyłącznie zawodnicy posiadający ważną licencję zawodnika PZŻ.
Licencję zawodnika PZŻ może uzyskać osoba, która jest członkiem lub zawodnikiem podmiotu
będącego członkiem zwyczajnym lub wspierającym PZŻ.
Zawodnik może reprezentować wyłącznie jeden podmiot. Reprezentowanie przez zawodnika
dwóch lub więcej podmiotów jest niedozwolone za wyjątkiem reprezentowania jednego
podmiotu w konkurencji letniej i drugiego w konkurencji zimowej.
Dokumentami potwierdzającymi barwy klubowe są: potwierdzenie przynależności
organizacyjnej zgłoszone przez podmiot, który zawodnik reprezentuje, w elektronicznym
systemie ebiuro.pya.org.pl oraz licencja zawodnika PZŻ.
ROZDZIAŁ II
WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA, ZAWIESZANIA I POZBAWIANIA
LICENCJI ZAWODNIKA PZŻ
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§3
Licencja zawodnika PZŻ jest wydawana na podstawie wniosku złożonego w elektronicznym
systemie ebiuro.pya.org.pl.
Licencja jest wydawana w postaci dokumentu elektronicznego.
Licencja jest przyznawana na czas określony danego roku kalendarzowego z zastrzeżeniem
ust. 4.
Licencja traci ważność w przypadku:
1) utraty przez daną osobę statusu członka podmiotu będącego członkiem zwyczajnym lub
wspierającym PZŻ,
2) likwidacji, wystąpienia z PZŻ lub wykluczenia z grona członków zwyczajnych lub
wspierających PZŻ podmiotu, którego dana osoba jest członkiem.
W przypadku utraty ważności licencji, o której mowa w ust. 4, niezbędne jest wystąpienie
o wydanie nowej licencji na podstawie wniosku złożonego w elektronicznym systemie
ebiuro.pya.org.pl.
Wydanie licencji jest odpłatne, wysokość opłaty za wydanie licencji ustala Zarząd PZŻ.
§4
Zarząd PZŻ może zawiesić lub pozbawić licencji zawodnika PZŻ w przypadku skazania
posiadacza licencji prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego.
Zarząd PZŻ zawiesza lub pozbawia licencji zawodnika PZŻ w przypadku nieprzestrzegania lub
naruszenia Statutu, regulaminów, przepisów PZŻ oraz międzynarodowych organizacji
żeglarskich przez posiadacza licencji stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem Sądu
Związkowego PZŻ.
Decyzje, o których mowa w ust. 1 wymagają pisemnego uzasadnienia.
Organem odwoławczym od decyzji, o których mowa w ust. 1 jest Sejmik PZŻ.
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ROZDZIAŁ III
ZASADY I TRYB DOKONYWANIA ZMIANY BARW KLUBOWYCH
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3.

4.

§5
Zmiana barw klubowych może być dokonana w następujących przypadkach:
1) obopólnej zgody na zmianę barw klubowych wyrażonej przez dotychczasowy podmiot
zwalniający zawodnika i nowy podmiot przyjmujący zawodnika,
2) rozwiązania podmiotu lub likwidacji jego sekcji żeglarskiej, który zawodnik dotychczas
reprezentował,
3) zwolnienia okresowego uzyskanego w trybie określonym w § 8 niniejszego regulaminu,
4) zwolnienia „z urzędu” udzielonego przez PZŻ lub okręgowy związek żeglarski, zwany dalej
OZŻ, w konsekwencji rozpatrzenia odwołania w trybie określonym w § 7 niniejszego
regulaminu,
5) zmiany barw klubowych „z urzędu” przez PZŻ w przypadku zawodników Kadry Narodowej
PZŻ w trybie określonym w § 7 ust. 3 niniejszego regulaminu.
Zawodnik nie może zmieniać barw klubowych w okresie zawieszenia w prawach zawodnika.
Podmiot nie może nałożyć kary dyscyplinarnej na zawodnika po złożeniu przez niego prośby
o zwolnienie lub skreślenie, jak również po powstaniu przyczyn do udzielenia zwolnienia
okresowego.
§6
W przypadku zmiany barw klubowych należy złożyć do dotychczasowego podmiotu (doręczyć
do sekretariatu lub przesłać listem poleconym):
1) pisemny wniosek zawodnika o udzielenie zwolnienia wraz z uzasadnieniem,
2) pisemną zgodę nowego podmiotu na przyjęcie zawodnika.
Dotychczasowy podmiot jest zobowiązany do udzielenia pisemnej odpowiedzi na wniosek
zawodnika nie później niż 30 dni od daty otrzymania wniosku (za datę otrzymania wniosku
przyjmuje się datę doręczenia, za datę udzielenia odpowiedzi przyjmuje się datę nadania
odpowiedzi listem poleconym). Brak odpowiedzi w powyższym terminie jest równoznaczny
z udzieleniem zawodnikowi zwolnienia definitywnego.
W przypadku odmowy udzielenia zwolnienia podtrzymanie przez zawodnika wniosku
o zwolnienie jest równoznaczne ze skreśleniem go z listy zawodników dotychczasowego
podmiotu. Skreślenie następuje z dniem otrzymania wniosku przez dotychczasowy podmiot
(decyduje data doręczenia wniosku). Zawodnik w takim przypadku podlega rocznej karencji.
§7
Od odmowy udzielenia zwolnienia lub w przypadku zakwestionowania wysokości ekwiwalentu
za wyszkolenie, zawodnik i nowy podmiot przyjmujący zawodnika, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania odmowy mogą złożyć odwołanie do:
1) PZŻ w przypadku zawodników posiadających klasę sportową MM, M, I lub II oraz innych
zawodników, jeśli zmiana barw klubowych dotyczy podmiotów będących członkami
różnych OZŻ lub podmiotów niebędących członkami OZŻ,
2) OZŻ w przypadku zawodników nieposiadających klasy sportowej MM, M, I lub II, jeśli
zmiana barw klubowych dotyczy podmiotów będących członkami tego samego OZŻ.
PZŻ lub OZŻ po rozpatrzeniu odwołania może:
1) podtrzymać stanowisko dotychczasowego podmiotu, który odmówił zwolnienia zawodnika,
2) udzielić zawodnikowi „zwolnienia z urzędu”,
3) w przypadku zakwestionowania wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika ustalić jego wysokość,
4) zaproponować zainteresowanym podmiotom inne rozwiązanie.
W szczególnie uzasadnionych szkoleniowo przypadkach PZŻ może dokonać zmiany barw
klubowych „z urzędu” w przypadku zawodników Kadry Narodowej PZŻ na podstawie wniosku
o zmianę barw klubowych „z urzędu” skierowanego bezpośrednio do PZŻ oraz zgody nowego
podmiotu na przyjęcie zawodnika.
Decyzje PZŻ i OZŻ, o których mowa w ust. 2 i 3, są ostateczne i nie podlegają procedurze
odwoławczej.
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§8
Okresowa zmiana barw klubowych jest możliwa w przypadku zawodnika, który:
1) podjął w systemie stacjonarnym naukę w szkole wyższej położonej poza stałym miejscem
zamieszkania i miejscem siedziby podmiotu, który reprezentuje oraz w czasie nauki
zamierza reprezentować klub Akademickiego Związku Sportowego (w takim przypadku
zwolnienie udzielane jest na czas trwania nauki na wybranym kierunku),
2) rozpoczął naukę w szkole wyższej wojskowej i zamierza reprezentować klub wojskowy.
W celu uzyskania zwolnienia okresowego należy złożyć do dotychczasowego podmiotu
(doręczyć do sekretariatu lub przesłać listem poleconym):
1) pisemny wniosek zawodnika o udzielenie zwolnienia okresowego wraz z uzasadnieniem,
2) pisemną zgodę nowego podmiotu na okresowe przyjęcie zawodnika.
Dotychczasowy podmiot zobowiązany jest do udzielenia zwolnienia okresowego nie później niż
10 dni od daty otrzymania wniosku (decyduje data doręczenia wniosku). Dokładny okres
zwolnienia określa umowa pomiędzy zainteresowanymi podmiotami.
Za termin rozpoczęcia nauki przyjmuje się dzień 1 października w roku rozpoczęcia nauki, a za
termin zakończenia nauki datę rozliczenia się z uczelnią, nie później niż 30 września w roku
zakończenia nauki.
Po ustaniu przyczyn zwolnienia okresowego zawodnik automatycznie staje się zawodnikiem
podmiotu, który udzielił mu zwolnienia okresowego i jest zobowiązany do reprezentowania jego
barw. Ustanie przyczyn zwolnienia okresowego następuje również w przypadku zmiany
systemu nauki tj. studiów stacjonarnych na studia zaoczne, wieczorowe itp.
Zawodnik zamierzający na stałe pozostać zawodnikiem podmiotu, który reprezentował
w czasie zwolnienia okresowego, podlega procedurze zmiany barw klubowych określonej w § 6
niniejszego regulaminu.
W czasie zwolnienia okresowego zawodnik nie może zmienić barw klubowych bez zgody
macierzystego podmiotu.
§9
Zawodnik, reprezentując dany podmiot w zawodach Systemu Sportu Młodzieżowego, zwanego
dalej SSM, zdobywa punkty imiennie i dla podmiotu, który reprezentuje. W przypadku zmiany
barw klubowych, w systemie ocen stosuje się podział zdobytych punktów po 50% pomiędzy
dotychczasowym podmiotem zwalniającym zawodnika, a nowym podmiotem przyjmującym
zawodnika.
Uprawnienia do podziału punktów pomiędzy podmiotami, o których mowa w ust. 1, występują,
gdy zawodnik zmienił barwy klubowe pomiędzy zawodami mistrzowskimi zaliczonymi do SSM.
Podział punktów obowiązuje przez 2 lata, czyli za udział w dwóch kolejnych corocznych
imprezach rangi mistrzowskiej, zaliczanych do SSM.
§ 10
Zawodnika, który przestał być zawodnikiem podmiotu na podstawie § 6 ust. 3 obowiązuje
roczna karencja.
Wobec zawodnika objętego karencją, podmiot, który zawodnik dotychczas reprezentował, traci
prawo do wyrażania zgody na przejście zawodnika do innego podmiotu.
Zawodnik objęty karencją może przejść do dowolnie wybranego podmiotu, z zastrzeżeniem
uregulowania wszelkich zobowiązań w stosunku do poprzedniego podmiotu i przedstawieniu
pełnej dokumentacji zgodnie z wymogami § 6 i 7 niniejszego regulaminu.
Zawodnik objęty karencją nie może startować w regatach ujętych w kalendarzu imprez PZŻ,
a w szczególności w:
1) mistrzostwach okręgu i województwa,
2) mistrzostwach Polski i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
3) mistrzostwach międzynarodowych, pucharach Europy i świata.
Starty w okresie karencji lub zawieszenia przez podmiot uprawnień zawodnika powodują karę
półrocznej dyskwalifikacji liczonej od czasu stwierdzenia tego przewinienia przez OZŻ lub PZŻ.
W przypadku naruszenia zasad karencji kara wydłuża jej okres.
W okresie karencji zawodnik może uczestniczyć w zajęciach szkoleniowych PZŻ lub nowego
podmiotu, do którego został przyjęty.
§ 11
Nowy podmiot przyjmujący zawodnika, wypłaca na żądanie dotychczasowego podmiotu
zwalniającego zawodnika ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika. Warunkiem uzyskania
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ekwiwalentu jest umowa zawarta pomiędzy zawodnikiem i dotychczasowym podmiotem
zwalniającym zawodnika określająca wzajemne zobowiązania.
Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika nie może przekraczać:
1) zawodnicy klasy MM – 18.000,00 zł,
2) zawodnicy klasy M – 12.000,00 zł,
3) zawodnicy klasy I – 6.000,00 zł,
4) pozostali zawodnicy – 3.000,00 zł,
Do podanych wyżej kwot podstawowych może zostać doliczony ekwiwalent za zakupiony dla
zawodnika sprzęt specjalistyczny. Wysokość ekwiwalentu za sprzęt nie może przekraczać 25%
wartości sprzętu zakupionego dla zawodnika w ciągu ostatnich dwóch lat.
Ekwiwalent za wyszkolenie nie przysługuje w przypadku obowiązkowych zwolnień okresowych.
Nowy podmiot przyjmujący zawodnika:
1) w przypadku zawodnika klasy sportowej MM, M, I lub II zobowiązany jest wpłacić na konto
PZŻ 10% kwoty ustalonego ekwiwalentu, kwota ta jednak nie może być niższa niż:
a) 800,00 zł za zawodnika klasy MM,
b) 600,00 zł za zawodnika klasy M,
c) 400,00 zł za zawodnika klasy I,
d) 200,00 zł za zawodnika klasy II,
2) w przypadku zawodnika nieposiadającego klasy sportowej MM, M, I lub II zobowiązany
jest wpłacić na konto OZŻ, którego członkiem jest dotychczasowy podmiot zwalniający
zawodnika lub na konto PZŻ w przypadku gdy podmiot zwalniający zawodnika jest
wyłącznie członkiem PZŻ, 10% kwoty ustalonego ekwiwalentu, kwota ta jednak nie może
być niższa niż 100,00 zł.
Opłaty w wysokości 25% kwot, o których mowa w ust. 4, obowiązują przy nieodpłatnym,
okresowym przekazaniu zawodnika. Kluby AZS i kluby wojskowe wnoszą te opłaty przy
rejestracji zawodników korzystających ze zwolnień okresowych.
PZŻ lub OZŻ może udzielić zawodnikowi „zwolnienia z urzędu” bez ekwiwalentu za
wyszkolenie. W szczególności takie uprawnienia przysługują PZŻ w stosunku do zawodników
Kadry Narodowej PZŻ, którym macierzyste podmioty nie gwarantują odpowiednich warunków
szkolenia.
Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika, który po okresowym zwolnieniu zamierza
pozostać na stałe w klubie AZS lub klubie wojskowym, ustalana jest w oparciu o jego aktualną
klasę sportową. Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 50% kwot określonych w ust. 2.
Zniżka 50% nie jest stosowana, jeśli aktualna klasa sportowa zawodnika nie jest wyższa niż
posiadana w trakcie okresowej zmiany barw klubowych (nie dotyczy klasy MM).
§ 12
Zmiana barw klubowych zawodnika następuje w elektronicznym systemie ebiuro.pya.org.pl:
1) w przypadku obopólnej zgody na zmianę barw klubowych – przez zwolnienie zawodnika
przez dotychczasowy podmiot i przyjęcie zawodnika przez nowy podmiot,
2) w przypadku rozwiązania podmiotu lub likwidacji jego sekcji żeglarskiej, który zawodnik
dotychczas reprezentował - przez zwolnienie zawodnika przez dotychczasowy podmiot lub
PZŻ i przyjęcie zawodnika przez nowy podmiot, przy czym niezbędne jest dostarczenie do
Biura PZŻ uchwały właściwego organu podmiotu o jego rozwiązaniu lub likwidacji jego
sekcji żeglarskiej,
3) w przypadku zwolnienia okresowego uzyskanego w trybie określonym w § 8 niniejszego
regulaminu – przez zwolnienie zawodnika przez dotychczasowy podmiot i przyjęcie
zawodnika przez nowy podmiot,
4) w przypadku zwolnienia „z urzędu” udzielonego przez PZŻ lub OZŻ, w konsekwencji
rozpatrzenia odwołania w trybie określonym w § 7 niniejszego regulaminu - przez
zwolnienie zawodnika przez dotychczasowy podmiot lub PZŻ i przyjęcie zawodnika przez
nowy podmiot, w przypadku zwolnienia „z urzędu” udzielonego przez OZŻ niezbędne jest
dostarczenie do Biura PZŻ decyzji w sprawie zwolnienia „z urzędu” wraz dokumentacją
określoną w § 6 i 7 niniejszego regulaminu,
5) w przypadku zmiany barw klubowych „z urzędu” dokonanej przez PZŻ w przypadku
zawodników Kadry Narodowej PZŻ w trybie określonym w § 7 ust. 3 niniejszego
regulaminu - przez zwolnienie zawodnika przez dotychczasowy podmiot lub PZŻ
i przyjęcie zawodnika przez nowy podmiot.
Do bieżącej aktualizacji danych w elektronicznym systemie ebiuro.pya.org.pl dotyczących
statusu członka/zawodnika danej osoby są zobowiązane podmioty członkowskie PZŻ.
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ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13
Rejestr licencji zawodników PZŻ prowadzi Biuro PZŻ.
§ 14
Licencje zawodnika PZŻ przyznane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów zachowują
ważność do dnia 31 grudnia 2019 r.
§ 15
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd PZŻ.
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