
Regulamin zgłaszania, zwalniania i zmian przynależności klubowej przez 
zawodników Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego 

Uchwała Zarządu PZŁS z dnia 31.03.2022r. 

§ 1 
Zasady ogólne 

1. Do uczestnictwa w zawodach Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego (PZŁS) lub 
stowarzyszeniach będących członkiem PZŁS uprawnieni są wyłącznie zawodnicy posiadający 
ważną licencję z wniesioną na dany sezon opłatą licencyjną w łyżwiarstwie szybkim na torze 
długim i krótkim 

2. Zawodnik jest upoważniony do reprezentowania klubu dopiero po uzyskaniu potwierdzenia 
przynależności. 

§ 2 
Uzyskanie licencji, zgłoszenie i potwierdzenie zawodnika 

1. Uzyskanie licencji oraz zgłoszenie i potwierdzenie zawodnika dokonuje się poprzez 
wprowadzenie danych zawodnika do panelu zgłoszeniowego PZŁS przez upoważnionego 
przedstawiciela klubu. 

2. Potwierdzenie przynależności klubowej zawodnika następuje z chwilą zatwierdzenia przez 
przedstawiciela PZŁS danych zawodnika w panelu zgłoszeniowym  

3. W przypadku zmiany nazwiska zawodnika (zawodniczki) należy niezwłocznie zgłosić zaistniałą 
zmianę i jednocześnie potwierdzić odpowiednią dokumentacją 

4. W wypadku rozszerzenia nazwy klubu o nazwę sponsora należy zgłosić zaistniałą zmianę 
i jednocześnie potwierdzić odpowiednią uchwałą klubu. 

5. Uzyskanie licencji jest równoznaczne z uzyskaniem prawa do reprezentowania klubu w zawodach 
organizowanych przez PZŁS lub członków PZŁS na czas określony w licencji.  

§ 3 

1. Zawodnik może reprezentować w oficjalnych zawodach sportowych wyłącznie ten klub, który 
wykupił dla tego zawodnika licencję. Licencja musi spełniać wszelkie wymogi aktualności zgodnie 
z powyższym regulaminem. 

2. Zawodnik nie może reprezentować barw więcej niż jednego klubu a licencja zawodnika jest 
wspólna dla toru długiego i short tracku. 

§ 4 

1. Licencję zawodnika wystawia się na podstawie pisemnego wniosku podpisanego przez 
zawodnika sporządzonego zgodnie z metryką urodzenia lub dowodem tożsamości. Za 
prawidłowość danych zawartych we wniosku odpowiedzialność ponosi klub i zawodnik. 



2. W przypadku osoby niepełnoletniej klub musi posiadać pisemną zgodę ustawowych opiekunów, 
którzy muszą podpisać wniosek o wydanie licencji. 

Zmiany barw klubowych 

§ 5 

1. Zawodnik chcący zmienić barwy klubowe musi uzyskać zgodę dotychczasowego klubu. 
2. Dotychczasowy klub może uzależnić wydanie zgody od spełnienia warunków tj. rozliczenia się 

ze sprzętu, uregulowania zaległych składek itp. a w przypadku zawodników kategorii C1 oraz 
starszych ma prawo zażądać ekwiwalentu za wyszkolenie. Szczegółowe zasady i wysokość 
ekwiwalentów określa § 7. 

3. Podstawą do rozpatrzenia wniosku o zmianę barw klubowych jest pisemna prośba zawodnika o 
udzielenie zwolnienia wraz z uzasadnieniem, do której musi być dołączone pismo klubu, do 
którego zawodnik zamierza się przenieść. Wniosek (podanie) musi być przesłane listem 
poleconym za potwierdzeniem odbioru lub doręczone za pokwitowaniem do sekretariatu klubu, 
którego zawodnik jest członkiem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod warunkiem 
uzyskania potwierdzenia dostarczenia wiadomości. 

4. Klub, którego zawodnik jest członkiem, zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty złożenia 
wniosku przez zawodnika udzielić pisemnej odpowiedzi. 

5. Brak odpowiedzi w tym terminie równoznaczny jest z udzieleniem zwolnienia definitywnego. 
6. Udzielenie odpowiedzi odmownej przy pisemnym podtrzymaniu przez zawodnika wniosku o 

zwolnienie jest równoznaczne ze skreśleniem zawodnika z listy członków klubu, którego 
zawodnik jest członkiem. Skreślenie liczone jest od daty złożenia prośby o zwolnienie (wraz z 
niezbędnymi załącznikami). W wypadku trwających pertraktacji pomiędzy zainteresowanymi 
klubami co do wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika (zgodnie z § 7) kluby mają 14 
dni na ich zakończenie. Za zakończenie pertraktacji uważa się dzień przekazania ekwiwalentu na 
konto dotychczasowego klubu lub podpisanie odpowiedniej umowy. W razie braku ostatecznego 
porozumienia pomiędzy klubami w sprawie ekwiwalentu zawodnika obowiązuje jednoroczna 
karencja liczona od daty złożenia przez niego prośby o zwolnienie. 

7. O fakcie opuszczenia klubu w trybie określonym w pkt. 6 zawodnik jest zobowiązany 
niezwłocznie powiadomić PZŁS. 

8. Klub, którego zawodnik jest członkiem, zobowiązany jest do udzielenia natychmiastowego, 
bezwarunkowego zwolnienia na wniosek zainteresowanego zawodnika w przypadku, gdy przez 
okres 3 miesięcy klub nie realizuje zobowiązań finansowych wynikających z zawartej między 
klubem i zawodnikiem pisemnej umowy. W takim przypadku klub zwalniający traci prawo do 
domagania się ekwiwalentu za wyszkolenie, o którym mowa w § 7. Udzielenie zwolnienia w tym 
trybie nie zamyka zawodnikowi możliwości do ubiegania się o zaległe wynagrodzenie. 

9. Nieaktywowanie dla zawodnika licencji przez okres pełnego sezonu zwalnia bezwarunkowo 
zawodnika z obowiązku reprezentowania dotychczasowego klubu. 

10. Zawodnik rezygnujący z członkostwa w dotychczasowym klubie podlega karencji zgodnie z § 6 
 



§ 6 

Karencja 

1. Podczas karencji zawodnik nie może otrzymać licencji w barwach żadnego klubu ani 
reprezentować barw klubowych podczas oficjalnych zawodów. 

2. W okresie karencji zawodnik może uczestniczyć w zgrupowaniach i treningach dowolnego klubu. 
3. Po upływie karencji zawodnik może przejść do dowolnego klubu. 
4. Zawodnik objęty karencją nie ma prawa startu w zawodach mistrzowskich organizowanych przez 

PZŁS 
5. W czasie karencji zawodnik może startować w zawodach krajowych niemających charakteru 

zawodów mistrzowskich organizowanych przez PZŁS (OZR, OZD, PP) jako zawodnik 
niestowarzyszony. 

§ 7 

Ekwiwalenty i opłaty 

1. Klub, do którego przechodzi zawodnik w wyniku zmiany stałej barw klubowych, na żądanie klubu, 
którego barwy zawodnik reprezentował dotychczas, wypłaca ekwiwalent w formie finansowej 
lub rzeczowej za wyszkolenie zawodnika. 

2. Maksymalne wysokości ekwiwalentów za wyszkolenie określa poniższa tabela 
 

Klasa sportowa Maksymalna kwota 
Mistrzowska 30 000 zł 

Klasa I 20 000 zł 
Klasa II 10 000 zł 
Klasa III 5 000 zł 

Klasa Młodzieżowa złota 3 000 zł 
Klasa Młodzieżowa srebrna 2 000 zł 
Klasa Młodzieżowa brązowa 1 000 zł 

 

3. W przypadku okresowej zmiany barw klubowych w związku z odbywaniem studiów właściwy 
klub wypłaca ekwiwalent za wyszkolenie macierzystemu klubowi w wysokości maksymalnie 25% 
kwot podanych w pkt 2. za każdy sezon, w którym zawodnik pozostaje w jego barwach   

4. Pierwsza wpłata musi się odbyć momencie przejścia zawodnika do klubu a każda następna w 
terminie do 30 września każdego kolejnego roku. 

5. Brak wniesienia stosownej opłaty na rzecz klubu macierzystego skutkuje przywróceniem 
zawodnika do barw klubu macierzystego.  

6. Przy ustalaniu ekwiwalentów i opłat należy przyjąć klasę sportową z ostatniego zakończonego 
sezonu.  
 



§ 8 

1. Klub 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. 

2. Sprawy dotyczące zmiany barw klubowych przez zawodników muszą być załatwiane w okresie 
poprzedzającym nowy sezon startowy tzn. do 31 sierpnia. Po tym terminie sprawy zmian 
klubowych (poza okresowymi) będą rozpatrywane przez Zarząd PZŁS tylko w uzasadnionych 
przypadkach. 

§ 9 

W przypadku rozwiązania się klubu lub sekcji łyżwiarstwa szybkiego podstawą do zwolnienia 
zawodnika z klubu – bez karencji – jest uchwała Zarządu klubu o rozwiązaniu klubu lub likwidacji 
sekcji. Po podjęciu ww. uchwały zawodnik tego klubu lub sekcji może otrzymać licencje do 
nowego klubu bez wnoszenia przez ten klub ekwiwalentu. 

§ 10 

W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem rozstrzygają decyzje Zarządu PZŁS. 

§ 11 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 marca 2022 roku a jego zmiany dla zawodników 
wypożyczonych obejmuje karencja do 31 marca 2023 roku lub do czasu wygaśnięcia 
obowiązujących indywidualnych umów klubów z zawodnikiem 

 


