
REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH 
POLSKIEGO ZWIĄZKU JUDO 

 
§ 1 

Niniejszy regulamin dotyczy zasad reprezentowania przez zawodników klubów sportowych oraz zmiany barw klubowych na terenie Polski. 
§ 2 

1. Zawodnik może reprezentować w zawodach sportowych w judo: 
1/ klub sportowy, którego jest członkiem w rozumieniu przepisów prawa o stowarzyszeniach i ustawy o sporcie;  
2/ klub sportowy, którego jest uczestnikiem zgodnie z wewnętrznymi regulacjami klubu sportowego. 

2. Zawodnik, który nie jest członkiem lub uczestnikiem klubu sportowego stosownie do powyższych postanowień, może występować w zawodach sportowych w judo jako zawodnik niezrzeszony.  
§ 3 

1. Zawodnik ma prawo udziału w zawodach sportowych organizowanych przez PZJudo po uzyskaniu licencji, która zawiera wskazanie klubu sportowego, którego barwy zawodnik reprezentuje, lub informację, że zawodnik ma status zawodnika niezrzeszonego.  2. Tryb i zasady wydawania licencji określa Zarząd PZJudo.  3. Licencja jest wydawana na czas nieokreślony. Licencja może być wydana na czas określony na wniosek zgłaszającego. 4. Zawodnik ma prawo reprezentować barwy innych organizacji sportowych, niż klub sportowy wskazany na wydanej dla zawodnika licencji, w zawodach nie organizowanych przez PZJudo lub OZJudo za zgodą tego klubu wyrażoną na piśmie, a w przypadku zawodników Kadry Olimpijskiej lub Kadry Narodowej również za zgodą Zarządu PZJudo wyrażoną na piśmie. 
§ 4 

1. Klub sportowy występujący do PZJudo o wydanie licencji dla zawodnika zmieniającego barwy klubowe, dołącza następującą dokumentację: 
a) oświadczenie zawodnika o woli zmiany barw klubowych na barwy zgłaszającego klubu sportowego, z wyjątkiem zawodników małoletnich, 
b) oświadczenie zawodnika (zaś w przypadku zawodnika małoletniego oświadczenie rodziców lub innych opiekunów prawnych), że nie jest związany z dotychczasowym klubem sportowym umową o pracę lub inną umową cywilnoprawną, 



c) w przypadku zawodników małoletnich, oświadczenie rodziców lub innych opiekunów prawnych zawierające zgodę na zmianę barw klubowych,  
d) dowód złożenia w dotychczasowym klubie lub nadania listem poleconym oświadczenia zawodnika (zaś w przypadku zawodnika małoletniego oświadczenie rodziców lub innych opiekunów prawnych) o zamiarze zmiany barw klubowych, 
e) dowody dokonania zapłaty na rzecz PZJudo oraz na rzecz dotychczasowego klubu sportowego kwot, o których mowa w § 6., 
f) jeżeli została zawarta – umowa pomiędzy klubem dotychczasowym oraz nowym klubem dotycząca długotrwałej współpracy między nimi polegającej na przekazywaniu zawodników do nowego klubu po osiągnięciu przez nich określonego wieku obejmująca zgodę klubu dotychczasowego na zmianę barw klubowych przez wszystkich swoich zawodników po osiągnięciu danego wieku. 

2. PZJudo wydaje licencję niezwłocznie po otrzymaniu kompletu niezbędnych                  i prawidłowych dokumentów.  3. Wydanie licencji powoduje unieważnienie wcześniejszej licencji wydanej dla zawodnika. 4. PZJudo niezwłocznie po wydaniu licencji informuje o tym poprzedni klub sportowy. Poprzedni klub sportowy zawodnika może w terminie 14 dni od otrzymania od PZJudo informacji o wydaniu licencji złożyć należycie udokumentowany protest, jeżeli zawodnik jest z poprzednim klubem związany umową o pracę lub inną umową cywilnoprawną.  5. Protest dotychczasowego klubu sportowego zawodnika zostanie rozpatrzony przez Zarząd PZJ w terminie 30 dni od daty wpływu.  
§ 5 

1. Zawodnik może reprezentować w oficjalnych zawodach sportowych wyłącznie ten klub sportowy, który uzyskał dla zawodnika licencję. 
§ 6 

Klub przejmując zawodnika zobowiązany jest wpłacić na rzecz PZJudo kwotę  
junior młodszy junior młodzież senior 

250,- PLN 250,- PLN 300,- PLN 400,- PLN 
 
tytułem opłaty transferowej oraz kwotę  

junior młodszy junior młodzież senior 
250,- PLN 250,- PLN 300,- PLN 400,- PLN 

 
na rzecz dotychczasowego klubu sportowego tytułem odstępnego. 
W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w § 4 ustęp 1 punkt f) odstępuje się od pobierania opłat na rzecz PZJudo oraz dotychczasowego klubu sportowego. 



§ 7 
1. Kluby mają prawo do okresowego wypożyczania swoich zawodników. Jednorazowy okres wypożyczenia nie może przekroczyć dwóch kolejnych półroczy kalendarzowych, chyba że wypożyczenie dokonywane jest na czas służby wojskowej lub studiów. Wypożyczenie nie stanowi zmiany barw klubowych w rozumieniu niniejszego regulaminu.  2. Zawodnik wypożyczony otrzymuję licencję sezonową do klubu, do którego został wypożyczony. 3. W przypadku skrócenia okresu wypożyczenia, zawodnik może ponownie otrzymać w okresie pierwotnie objętym wypożyczeniem licencję sezonową do swojego klubu macierzystego.  4. Przyznanie licencji sezonowej dla zawodnika wypożyczonego oraz zawodnika, który powrócił do swojego klubu w związku ze skróceniem okresu wypożyczenia następuje pod warunkiem przedstawienia Zarządowi PZJudo porozumienia pomiędzy zainteresowanymi klubami w sprawie wypożyczenia lub zakończenia okresu wypożyczenia, a także pisemnej zgody zawodnika na dokonanie wypożyczenia lub zakończenia okresu wypożyczenia. 

§ 8 
1. Zawodnik posiadający licencję PZJudo może reprezentować barwy klubu zagranicznego po uzyskaniu zgody  PZJudo. 2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, zostanie wydana po przedstawieniu następujących dokumentów: 

a) wniosku klubu zagranicznego o wyrażenie zgody na reprezentowanie tego klubu przez zawodnika posiadającego licencję PZJudo, 
b) zgody klubu sportowego zawodnika uprawnionego z licencji zawodnika, chyba że zawodnik jest zawodnikiem niezrzeszonym,  
c) wniosku zainteresowanego zawodnika. 

3. Zgoda PZJudo może wskazywać obowiązkowe dla zawodnika terminy szkolenia na zgrupowaniach PZJudo oraz terminy startów w reprezentacji Polski.  4. Zgoda, o której mowa w niniejszym paragrafie, jest wydawana na czas nie dłuższy niż jeden sezon.  
§ 9 

1. Przepisy niniejszego regulaminu mają odpowiednie zastosowanie do zawodników nie posiadających obywatelstwa polskiego.  2. W celu uzyskania licencji dla zawodnika zagranicznego wymagane jest przedstawienie zgody macierzystej federacji krajowej na udział zawodnika w zawodach organizowanych przez PZJudo albo oświadczenia zawodnika, że nie posiada licencji lub dokumentu analogicznego w zagranicznej federacji judo  
§ 10 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZ Judo. 



§ 11 
Traci moc dotychczasowy Regulamin Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Judo. 

           § 11 
1. Regulamin Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Judo został zatwierdzony uchwałą  przez Zarząd PZJudo w dniu 20 lipca 2015 r. 
2. Regulamin obowiązuje z dniem jego uchwalenia. 
 
      - na oryginale właściwe podpisy - 

 


