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§1
1. Niniejszy regulamin zmiany przynależności klubowej Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego
(dalej: Regulamin) regulujący zasady i tryb zmiany przynależności klubowej zawodników w sporcie
Taekwondo Olimpijskie.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje kluby sportowe biorące udział w zawodach objętych systemem
współzawodnictwa PZTO (dalej: Zawody) oraz zawodników posiadających ważną licencję, którzy
ukończyli 10 rok życia (dalej: Zawodnik).
§2
1. Zawodnik ma prawo udziału w Zawodach po uzyskaniu licencji, która określa przynależność
klubową Zawodnika.
2. Licencja jest wydawana na czas określony i ma ważność od 31 stycznia danego roku lub od
momentu wykupienia (w przypadku opłacenia po 31 stycznia) do 30 stycznia roku następnego.
§3
1. Zawodnik może reprezentować w zawodach tylko jeden klub sportowy, w którym jest
potwierdzony na podstawie aktywnej licencji, określającej przynależność klubową Zawodnika.
2. Zawodnik ma prawo reprezentować barwy innych organizacji sportowych, niż Klub sportowy
wskazany na wydanej dla zawodnika licencji, w zawodach objętych systemem współzawodnictwa
PZTO za zgodą tego klubu wyrażoną na piśmie, a w przypadku zawodników Kadry Olimpijskiej lub
Kadry Narodowej - również za zgodą Zarządu PZTO wyrażoną na piśmie.
§4
Zgłoszenie Zawodnika do klubu sportowego może nastąpić jedynie w razie, gdy Zawodnik:
1) Nie jest zgłoszony do innego klubu lub jest zwolniony z poprzedniego klubu sportowego;
2) Uzyska pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów w przypadku, gdy nie ukończył 18
roku życia;
3) Zostanie zarejestrowany w ewidencji na podstawie uzyskanej licencji określającej jego
przynależność klubową.
§5
1. Klub sportowy składając pisemny wniosek do PZTO o wydanie licencji dla zawodnika definitywnie
zmieniającego przynależność klubową, dołącza następującą dokumentację:
1) W przypadku zawodników pełnoletnich - oświadczenie Zawodnika o woli definitywnej zmiany
przynależności klubowej na rzecz wnioskującego klubu;
2) W przypadku zawodników niepełnoletnich - oświadczenie rodziców lub innych opiekunów
prawnych o woli dokonania definitywnej zmiany przynależności klubowej na rzecz
wnioskującego klubu;
3) Dowód doręczenia do dotychczasowego klubu oświadczenia zawodnika (w przypadku
zawodnika niepełnoletniego - oświadczenia rodziców lub innych opiekunów prawnych) o woli
definitywnej zmiany przynależności klubowej;
4) Umowy zawartej w formie pisemnej pomiędzy dotychczasowym klubem a wnioskującym
klubem, określającej co najmniej:

a) Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie;
b) Termin zapłaty ekwiwalentu za wyszkolenie;
2. W przypadku braku dołączenia do wniosku załączników, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 Komisja
Licencyjna wzywa wnioskujący klub o uzupełnienie go w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu
wniosku.
3. W przypadku braku dołączenia do wniosku załącznika, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 Komisja
Licencyjna przekazuje dotychczasowemu klubowi informację o złożeniu wniosku celem
ustosunkowania się co do jego treści oraz przedłożonych załączników oraz ustala wysokość
ekwiwalentu za wyszkolenie zgodnie z zasadami, wskazanymi w § 11. Uiszczenie ekwiwalentu za
wyszkolenie obliczonego w tym trybie przez wnioskujący klub na konto dotychczasowego klubu
oraz konto PZTO jest warunkiem wydania licencji przez PZTO.

1.
2.
3.
4.

§6
Komisja Licencyjna po pozytywnej weryfikacji wniosku, o którym mowa w § 5 podejmuje uchwałę
o wydaniu licencji obejmującej informację o nowym klubie Zawodnika.
Wydanie licencji powoduje wygaśnięcie wcześniejszej licencji wydanej dla zawodnika.
Komisja Licencyjna niezwłocznie po wydaniu licencji informuje o tym dotychczasowy i wnioskujący
klub oraz PZTO.
Licencja zostaje aktywowana przez PZTO po otrzymaniu od wnioskującego klubu oryginału nowego
wniosku licencyjnego zawodnika wraz z potwierdzeniem opłacenia nowej licencji.

§7
W przypadku stwierdzenia braku podstaw do przyznania licencji Zawodnikowi w związku z wnioskiem
o definitywną zmianę przynależności klubowej Komisja Licencyjna podejmuje uchwałę o odmowie
przyznania licencji
§8
1. Od uchwały o przyznaniu lub odmowie przyznania licencji Zawodnikowi w związku z definitywną
zmianą przynależności klubowej, dotychczasowemu i wnioskującemu klubowi przysługuje
odwołanie do Zarządu PZTO w terminie 14 dni od otrzymania uchwały Komisji Licencyjnej.
2. W trakcie rozpatrywania odwołania, licencja Zawodnika przyznana na podstawie § 6 ulega
zawieszeniu.
§9
W przypadku braku porozumienia i zawarcia umowy poprzez kluby zmiana przynależności klubowej
zawodników może nastąpić wyłącznie w okresie od 1 do 31 lipca oraz od 1 do 31 grudnia. W innych
przypadkach zawodnicy mogą zmienić przynależność klubową w dowolnym czasie.
§ 10
1. PZTO dopuszcza możliwość dokonywania okresowej zmiany przynależności klubowej przez
zawodnika.
2. Jednorazowy okres dokonania okresowej zmiany przynależności klubowej trwa najdłużej do dnia
30 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiła okresowa zmiana. Każde kolejne
dokonanie okresowej zmiany przynależności klubowej wymaga zastosowania procedury
określonej w niniejszym paragrafie.
3. Klub sportowy składając wniosek do PZTO o wydanie licencji okresowej dla zawodnika
zmieniającego okresowo przynależność klubową, dołącza następującą dokumentację:
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1) W przypadku zawodników pełnoletnich - oświadczenie Zawodnika o woli okresowej zmiany
przynależności klubowej na rzecz wnioskującego klubu;
2) W przypadku zawodników niepełnoletnich - oświadczenie rodziców lub innych opiekunów
prawnych o woli dokonania okresowej zmiany przynależności klubowej na rzecz
wnioskującego klubu;
3) Dowód doręczenia do dotychczasowego klubu oświadczenia zawodnika (w przypadku
zawodnika niepełnoletniego - oświadczenia rodziców lub innych opiekunów prawnych) o woli
okresowej zmiany przynależności klubowej;
4) Umowy zawartej w formie pisemnej pomiędzy wypożyczającym klubem oraz wnioskującym
klubem składającym wniosek, określającej co najmniej:
a) wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie,
b) termin zapłaty ekwiwalentu za wyszkolenie,
c) Czas trwania okresowej zmiany przynależności klubowej z podaniem terminu
początkowego i końcowego z uwzględnieniem ust. 2.
Brak przedłożenia umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 4 uniemożliwia dokonanie okresowej zmiany
przynależności klubowej.
Zawodnik, który okresowo zmienił przynależność klubową otrzymuje licencję okresową do klubu,
do którego został wypożyczony na podstawie uchwały Komisji Licencyjnej.
Licencja okresowa zostaje aktywowana przez PZTO po przesłaniu do biura PZTO przez klub
wnioskujący potwierdzenia opłacenia licencji okresowej.
Klub pozyskujący zawodnika na zasadzie okresowej zmiany przynależności klubowej, nie może go
transferować (definitywnie lub czasowo) do innego klubu.
W przypadku skrócenia okresu wypożyczenia, zawodnik może ponownie otrzymać w okresie
pierwotnie objętym wypożyczeniem licencję do klubu wypożyczającego pod warunkiem
przedstawienia Komisji Licencyjnej porozumienia pomiędzy zainteresowanymi klubami w sprawie
zakończenia okresu wypożyczenia, a także pisemnej zgody zawodnika na zakończenia okresu
wypożyczenia.

§ 11
1. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się w przypadku braku zawarcia umowy pomiędzy klubami
w ramach procedury definitywnej zmiany przynależności klubowej.
2. Ustala się następujące opłaty ryczałtowe za każdy rok szkolenia zawodnika (ekwiwalent za
wyszkolenie), ustalany na podstawie okresu obowiązywania licencji zawodnika w danym klubie:
1) Dla zawodnika posiadającego klasę MM – (3000 zł)
2) Dla Zawodnika posiadającego klasę M – (2500 zł);
3) Dla zawodnika posiadającego klasę I – (2000 zł):
4) Dla zawodnika posiadającego klasę II– (1500 zł):
5) Dla zawodnika posiadającego klasę III– (1000 zł):
6) Dla zawodnika bez klasy sportowej – (800 zł).
Przykład: Jeżeli zawodnik w momencie zmiany barw klubowych posiada klasę I i posiada w klubie, z którego chce odejść licencje
zawodniczą 5 lat - to ekwiwalent za wyszkolenie wynosi 2000 zł x 5 = 10000 zł

3. Ustala się, iż za każde ukończone półrocze kalendarzowe przysługuje połowa stawki określonej w
ust. 2 pkt 1-6.

4. Komisja Licencyjna, ustalając wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie jest uprawniona do weryfikacji
kwoty wynikającej z przepisów niniejszego paragrafu, jeżeli w sposób oczywisty jest ona
nieproporcjonalna w stosunku do rozpatrywanej sprawy.
5. Ustalona kwota ekwiwalentu za wyszkolenie wpłacana jest przez klub wnioskujący w
następujących proporcjach: 90% kwoty dla klubu dotychczasowego, 10% dla PZTO.
6. Jeżeli kluby nie dojdą do porozumienia i ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika nie zostanie
wpłacany na konto dotychczasowego klubu oraz na konto PZTO przez klub wnioskujący na
podstawie § 11 punkt 1,2,3,4 i 5, zawodnik zostaje zawieszony na okres 1 roku od momentu
wpłynięcia wniosku o zmianę przynależności klubowych do PZTO, bez prawa uzyskania licencji
zawodniczej. Po tym okresie zawodnik może starać się ponownie o licencje zawodniczą w
dowolnym klubie.
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§ 12
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZTO.
Niniejszy Regulamin zastępuje wszelkie dotychczasowe przepisy PZTO w zakresie dotyczącym
zmian przynależności klubowej zawodników PZTO.
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu PZTO z dnia 15.12.2017 r. i wchodzi w
życie z dniem jego ogłoszenia na oficjalnej stronie PZTO (27 luty 2018 r.).
Do spraw zmiany barw klubowych rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego
Regulaminu zastosowanie ma poprzednio obowiązujący Regulamin.

