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§ 1 
Regulamin  określa  zasady  i  tryb  zmiany  barw  klubowych  zawodników  do  i  z  Klubów  krajowych 

uczestniczących we współzawodnictwie sportowym wszystkich szczebli w rozgrywkach ligowych PZPS 

oraz Pucharze Polski.  

 

TRANSFER DEFINITYWNY 
§ 2 

1. Potwierdzenie ważności  licencji  zawodniczej w przypadku  transferu definitywnego odbywa się w 

Systemie Ewidencji poprzez:  

‐ Zgłoszenie zwolnienia przez Klub dotychczasowy,  

‐ Wyrejestrowanie przez odpowiedni WZPS (jeżeli zachodzi zmiana właściwości WZPS),  

‐ Zgłoszenie rejestracji zawodnika przez Klub pozyskujący, na zasadach wskazanych w § 34 PSO,  

‐ Zarejestrowanie przez WZPS właściwy dla Klubu pozyskującego,  

‐ Potwierdzenie przez PZPS (dotyczy zawodników szczebla centralnego).  

2. Za moment zmiany barw klubowych uważa się potwierdzenie ważności licencji zawodniczej przez 

właściwy WZPS lub PZPS.  

3.  PZPS/WZPS  może  potwierdzić  ważność  licencji  zawodnika  z  pominięciem  czynności,  o  których 

mowa  w  ust.  1,  na  podstawie  dokumentacji  przedstawionej  przez  zawodnika  i  po  wcześniejszym 

poinformowaniu Klubu poprzedniego, w celu umożliwienia mu  zgłoszenia ewentualnego protestu  i 

po jego rozpatrzeniu.  

 

§ 3 

Klub  nie  może  odmówić  zwolnienia  zawodnika,  chyba  że  dotyczy  to  zawodnika,  którego  wiąże  z 

Klubem  ważna  umowa  (kontrakt)  lub  nie  został  uregulowany  należny  ekwiwalent  określony  w 

przepisach PZPS.  

 
§ 3a 

W przypadku  zawodników małoletnich,  przynależność  klubowa  jest ważna  nie  krócej  niż  do  końca 

sezonu, w  którym  zawodnik  uzyskuje  pełnoletność,  za wyjątkiem  sytuacji  zmiany  barw  klubowych 

określonych w niniejszym Regulaminie. 

 

§ 4 

1. W tym samym czasie zawodnik może przynależeć tylko do jednego Klubu.  

2. W jednym sezonie rozgrywkowym zawodnik może reprezentować barwy (tj. być zarejestrowanym) 

tylko  jednego  Klubu,  z  wyjątkiem,  gdy  za  zgodą  Klubów  dotychczasowego  oraz  pozyskującego 

zawodnik zmienia barwy klubowe przechodząc do  innego Klubu. Zmiana taka może odbyć się tylko 

raz  w  sezonie  rozgrywkowym  –  za  wyjątkiem  sytuacji  określonej  w  ust.  3  –  do  daty  wskazanej  w 

załączniku do niniejszego Regulaminu.  

3. Jeżeli wycofanie zespołu z rozgrywek organizowanych przez PZPS nastąpiło w nie później niż 30 dni 

od upływu terminu do zmiany barw klubowych – zmiana barw klubowych może nastąpić w terminie 

30 dni od daty wycofania zespołu.  

4.  Czas  trwania  sezonu  rozgrywkowego  jest wskazany w  Załączniku  do  niniejszego  Regulaminu. W 

przypadku  zmiany  barw  klubowych  pomiędzy  dwoma  Klubami  występującymi  w  różnych  klasach 

rozgrywkowych, o zakwalifikowaniu jej do sezonu rozgrywkowego decyduje określenie okresu sezonu 

rozgrywkowego właściwe dla Klubu, z którego zawodnik przechodzi.  
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§ 5 

1.  Zawodnik  może  zmienić  barwy  klubowe  tylko  po  ustaniu  obowiązywania  stosunku  prawnego 

dotyczącego reprezentowania barw klubowych z Klubem dotychczasowym.  

2.  Po  wygaśnięciu  umowy  Klub,  z  którego  zawodnik  odchodzi,  może  żądać  ekwiwalentu  za 

wyszkolenie  zawodnika  od  Klubu,  do  którego  zawodnik  przechodzi  na  zasadach  określonych  w 

odrębnych regulacjach.  

§ 6 

W  przypadku  braku  pisemnej  (pod  rygorem  nieważności)  zgody  przedstawiciela  ustawowego  na 

reprezentowanie przez zawodnika małoletniego barw klubu, ekwiwalent za wyszkolenie w momencie 

zmiany barw klubowych nie należy się.  

§ 7 

Jeżeli z tytułu zmiany barw klubowych wynika obowiązek uiszczenia ekwiwalentu za wyszkolenie, to 

do czasu uregulowania tego zobowiązania PZPS nie dokona rejestracji zmiany barw klubowych.  

 

§ 8 

Maksymalne  stawki  ekwiwalentu  za  wyszkolenie  zawodnika,  jakich  może  żądać  Klub,  z  którego 

zawodnik odchodzi, ustalane są w odrębnych regulacjach.  

 

§ 9 

W przypadku powrotu zawodnika do Polski po wypożyczeniu zagranicznym, stawka ekwiwalentu za 

zawodnika będzie naliczana na podstawie zasad określonych w odrębnych regulacjach.  

 

§ 10 

Postanowienia  §  8  nie  mają  zastosowania  dla  zawodników  rezygnujących  z  gry  w  piłkę  siatkową 

halową w rozgrywkach organizowanych przez PZPS na rzecz piłki siatkowej plażowej. Ekwiwalent dla 

tych zawodników ustalany jest na podstawie ostatnio rozegranego sezonu w rozgrywkach halowych 

PZPS.  

§ 11 

Wyrejestrowanie  w  przypadku  zmiany  barw  klubowych  jest  odpłatne.  Zasady  odpłatności  ustala 

Zarząd PZPS.  

§ 12 

Decyzja  PZPS  w  przedmiocie  potwierdzenia  ważności  licencji  na  dany  sezon  rozgrywkowy  na 

podstawie przedstawionych dokumentów może być zmieniona po przedstawieniu nowych faktów lub 

okoliczności z zastrzeżeniem, że nie jest to podstawą do weryfikacji wyników spotkań rozegranych z 

udziałem zawodnika.  

§ 13 

PZPS  rozpatruje  protest  w  sprawie  zmiany  barw  klubowych  na  podstawie  rozstrzygnięcia  sądu 

właściwego do  rozstrzygnięcia  sprawy, a w przypadku nieprzedstawienia  takiego  rozstrzygnięcia na 

podstawie dokumentacji przedstawionej przez Strony.  

 

§ 14 

W  celu  umożliwienia  PZPS  rozstrzygania  sporów w  zakresie  zmiany  barw  klubowych,  w  umowach 

pomiędzy Klubem a zawodnikiem wyraźnie powinny być określone postanowienia dotyczące:  
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a) czasu trwania umowy (umowa powinna być zawarta na czas określony),  

b) zobowiązania stron i sposobu ich dokumentacji,  

c) sposobu rozwiązania umowy, zarówno przez Klub jak i zawodnika.  

 

§ 15 

Pierwszą instancją w zakresie decyzji rozstrzygającej spory w przedmiocie zmiany barw klubowych na 

szczeblu centralnym jest WR. Instancją odwoławczą jest Sąd Odwoławczy przy PZPS.  

 

OKRESOWE REPREZENTOWANIE BARW KLUBOWYCH (WYPOŻYCZENIE NA PODSTAWIE CERTYFIKATU)  

 

§ 16 

Potwierdzenie  prawa  okresowego  reprezentowania  barw  klubowych  (certyfikat)  odbywa  się  na 

zasadach wskazanych w § 2. Klub wypożyczający, wraz ze zgłoszeniem zwolnienia Zawodnika, winien 

przedłożyć  kopię  ważnej  umowy  (kontraktu)  z  tym  Zawodnikiem,  obowiązującej  w  sezonie 

rozgrywkowym, w którym nastąpiło wypożyczenie.  

 

§ 17 

Okresowe  reprezentowanie  barw  innego  Klubu może  nastąpić wyłącznie  za  porozumieniem  Stron. 

Certyfikat obowiązuje na cały sezon rozgrywkowy (z zastrzeżeniem § 22). W przypadku unieważnienia 

certyfikatu  nie  jest  dopuszczalne  wydanie  kolejnego  certyfikatu  na  ten  sam  sezon  rozgrywkowy 

(dotyczy również zawodników SMS PZPS).  

§ 18 

Okresowe  reprezentowanie  barw  innego  Klubu  nie  zmienia  praw  Klubu  wypożyczającego  do 

zawodnika w zakresie niniejszego regulaminu. Dopuszczalne jest wydanie certyfikatu do innego Klubu 

dla zawodnika, który reprezentował barwy Klubu wypożyczającego w danym sezonie rozgrywkowym. 

Potwierdzenie ważności licencji na podstawie certyfikatu może być wydane tylko do daty wskazanej 

w Załączniku do niniejszego Regulaminu.  

§ 19 

Opłaty  za  potwierdzenie  ważności  licencji  wydanej  na  podstawie  certyfikatu  określone  są  w 

Komunikacie Organizacyjnym PZPS. 

§ 20 

Przyjmuje się, że opłata Klubu pozyskującego do Klubu wypożyczającego za wypożyczenie zawodnika 

będzie naliczana na podstawie zasad określonych w odrębnych regulacjach. 

 

§ 21 

Wyrażenie  zgody  przez  Zawodnika  na  okresowe  reprezentowanie  barw  Klubu  pozyskującego 

(certyfikat) odbywa się na podstawie dokumentów wskazanych w § 34 pkt 3 PSO.  

 

§ 22 

Unieważnienie wydanego certyfikatu może nastąpić jedynie za zgodą WR gdy:  

1) Klub, do którego zawodnik został wypożyczony wycofał się z rozgrywek w trakcie ich trwania lub  

2)  Zawodnik  nie  rozegrał w Klubie pozyskującym  żadnego  spotkania  i  uzyskał  zgodę  tego Klubu na 

unieważnienie certyfikatu, przy czym unieważnienie certyfikatu przez WR musi nastąpić nie później 

niż do daty wskazanej w Załączniku do niniejszego Regulaminu, lub  
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3) Klub, do którego zawodnik został wypożyczony nie reguluje należnego wynagrodzenia względem 

zawodnika i z tego powodu następuje rozwiązanie umowy wiążącej zawodnika z Klubem, przy czym 

unieważnienie  certyfikatu  musi  nastąpić  nie  później  niż  do  daty  wskazanej  w  Załączniku  do 

niniejszego Regulaminu; w takim przypadku WR informuje Komisję Licencyjną i Zarząd PZPS, lub 

W  przypadku  unieważnienia  certyfikatu  zawodnik  ma  prawo  powrotu  do  Klubu  będącego 

posiadaczem  jego  licencji  zawodniczej  oraz  gry  w  nim,  a  także  do  zmiany  barw  klubowych  (przy 

zachowaniu wymogów wskazanych w niniejszym Regulaminie, m.in. w zakresie terminu zmiany barw 

klubowych) 

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZMIAN BARW KLUBOWYCH 

 

§ 23 

Okresowe  reprezentowanie  barw  Szkoły Mistrzostwa  Sportowego  (SMS)  odbywa  się  na  podstawie 

certyfikatu  „PZPS  –  SMS”  zatwierdzonego  przez  Klub  będący  posiadaczem  karty  zawodnika. 

Niezależnie  od  reprezentowania  barw  SMS  PZPS,  w  czasie  tego  reprezentowania,  Zawodnik może 

zmieniać  okresowo  barwy  klubowe  z  klubu  dotychczasowego  do  innego  klubu  –  na  zasadach 

ogólnych określonych w niniejszym regulaminie.  

 

§ 24 

Zawodnicy w okresie szkolenia we wszystkich  typach placówek szkolnictwa  i  szkolenia sportowego, 

niezależnie od kategorii wiekowej mogą zmieniać barwy klubowe tylko i wyłącznie za porozumieniem 

klubów.  W  przypadku  zmiany  barw  klubowych  bez  zgody  klubu  macierzystego  może  zostać 

wstrzymane dofinansowanie danego zawodnika.  

 

§ 25 

W każdym czasie Klub może zgłosić do rozgrywek zawodnika, który w dniu zakończenia poprzedniego 

sezonu  rozgrywkowego  był  zawodnikiem  zarejestrowanym  w  tym  Klubie  na  podstawie  licencji 

zawodniczej (również w przypadku, gdy na podstawie certyfikatu występował w innym Klubie).  

 

§ 26 

Kluby zobowiązane są do powiadomienia zawodników o treści niniejszego Regulaminu.  

 

§ 27 

Czasowe  zmiany barw  klubowych dotyczące  zawodników  krajowych do  klubów  zagranicznych oraz 

zawodników zagranicznych do klubów polskich podlegają przepisom CEV/FIVB.  

 

§ 28 

Prawo  ubiegania  się  o  otrzymanie  Certyfikatu  FIVB  do  gry w  klubie  zagranicznym mają  zawodnicy 

krajowi, jeżeli mają uregulowane zobowiązania wobec Klubu, WZPS oraz PZPS,  

 

§ 29 

PZPS może odmówić wydania zgody na grę w klubie zagranicznym zawodnikowi, który odmówił gry w 

reprezentacji narodowej lub został wydalony dyscyplinarnie z kadry narodowej – przez okres 5 lat od 

daty zaistnienia takiego wydarzenia.  
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§ 30 

1.  Certyfikat  FIVB  jest  wydawany  na  jeden  sezon  rozgrywkowy,  po  wniesieniu  opłaty  do  PZPS. 

Wysokość opłaty PZPS ogłasza oddzielnym komunikatem.  

2. Opłatę wymienioną w ust. 1 wnosi klub zagraniczny, chyba że umowa pomiędzy klubami stanowi 

inaczej.  

3.  Po  otrzymaniu  opłaty  PZPS  ‐  na  wniosek  właściwego  WZPS  ‐  przekaże  na  jego  rzecz  kwotę  w 

wysokości 10% pobranej kwoty.  

 

§ 31 

Po zakończeniu umowy zawodnika z Klubem nie  jest wymagane uzyskanie zgody Klubu na  transfer 

zagraniczny.  

 

§ 32 

Po upływie okresu ważności certyfikatu FIVB zawodnik może wrócić do gry w lidze polskiej w Klubie, z 

którego  wydawano  certyfikat.  W  przypadku  chęci  zmiany  Klubu  polskiego  podlega  on  przepisom 

zmiany  barw  klubowych  dla  zawodników  polskich.  W  okresie  ważności  certyfikatu  FIVB  nie  jest 

dopuszczalne  dokonywanie  zmiany  barw  klubowych  do  Klubów  polskich  ani  pomiędzy  Klubami 

polskimi,  jak  również  uczestniczenie  w  rozgrywkach  organizowanych  przez  PZPS  lub  podmiot 

prowadzący rozgrywki na podstawie porozumień z PZPS. 

 

§ 33 

Zmianę federacji macierzystej zawodnika warunkują przepisy FIVB.  

 

§ 34 

Zawodnik  w  porozumieniu  z  federacją  macierzystą  oraz  federacją  pozyskująca  składa  formalny 

wniosek do Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB).  

 

§ 35 

Od momentu wydania pozytywnej decyzji przez FIVB zawodnik może występować w barwach klubu 

nowej federacji, natomiast prawo występu w reprezentacji narodowej nabywa po upływie kolejnych 

dwóch lat (dotyczy gry w tej samej kategorii wiekowej).  

 

§ 36 

FIVB  pobiera  opłatę  administracyjną  za  zmianę  federacji  w  wysokości  określonej  właściwymi 

regulacjami FIVB.  

 

REGULAMIN CZASOWEJ ZMIANY BARW KLUBOWYCH ZAWODNIKÓW ZAGRANICZNYCH DO KLUBÓW 

POLSKICH 

 

§ 37 

Regulamin czasowej zmiany barw klubowych Zawodników Zagranicznych do Klubu polskiego oparty 

jest na przepisach FIVB.  
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§ 38 

W  rozgrywkach  organizowanych  przez  PZPS  dozwolone  jest  rejestrowanie  Zawodników 

Zagranicznych.  

§ 39 

Zawodnicy Zagraniczni mogą uzyskać prawo reprezentowania barw Klubu polskiego na podstawie:  

a)  przedłożenia  w  PZPS  kopii  Certyfikatu  Międzynarodowego,  potwierdzonego  przez  wszystkie 

zainteresowane strony w systemie elektronicznym,  

b) wpłacenia na konto PZPS opłaty, której wysokość PZPS określana jest oddzielnym komunikatem,  

c) wpłacenia na konto PZPS opłaty, której wysokość określona jest w przepisach FIVB oraz ogłoszona 

w  Komunikacie  Organizacyjnym  PZPS.  Opłata  ta  zostanie  przekazana  na  konto  CEV/FIVB  tytułem 

opłaty za grę zawodnika na certyfikacie FIVB oraz okazania dowodu wpłaty.  

 

§ 40 

Podstawą udziału Zawodnika Zagranicznego w rozgrywkach Klubu polskiego jest posiadanie na dany 

sezon licencji zawodniczej.  

§ 41 

W zakresie uprawnienia do gry zawodników krajowych, w rozgrywkach organizowanych przez PZPS 

wprowadza się następujące ustalenia:  

1) w rozgrywkach PLS SA – decyduje podmiot zarządzający  

2)  w  rozgrywkach  I  ligi  na  boisku  w  tym  samym momencie musi  grać  co  najmniej  4  zawodników 

krajowych,  

3) w rozgrywkach  II  ligi oraz  rozgrywkach młodzieżowych na boisku w tym samym momencie musi 

grać co najmniej 5 zawodników krajowych.  

 

§ 42 

W  przypadku  udziału  Zawodnika  Zagranicznego  w  zawodach  w  barwach  Klubu  polskiego  bez 

potwierdzonego w FIVB certyfikatu oraz bez licencji PZPS, PZPS ma prawo:  

1)  ukarać  Klub  karą  finansową wynikającą  z  przepisów  FIVB,  CEV  lub  z  Przepisów  dyscyplinarnych 

PZPS lub  

2) zdyskwalifikować zawodnika lub  

3) zweryfikować wyniki rozegranych meczów jako walkower dla przeciwnika.  

 

§ 43 

PZPS  potwierdza  CERTYFIKATY  FIVB  dla  Zawodników  Zagranicznych  do  gry  w  Klubach  polskich  na 

jeden sezon. W okresie ważności  certyfikatu FIVB nie  jest dopuszczalne dokonywanie  zmiany barw 

klubowych  do  Klubów  polskich  ani  pomiędzy  Klubami  polskimi,  jak  również  uczestniczenie  w 

rozgrywkach  organizowanych  przez  PZPS  lub  podmiot  prowadzący  rozgrywki  na  podstawie 

porozumień z PZPS. 
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TRANSFER MEDYCZNY 

 

§ 44 

1.  Zespołowi  biorącemu  udział  w  rozgrywkach  PZPS  przysługuje  w  trakcie  trwania  sezonu 

rozgrywkowego  jeden  tzw.  transfer  medyczny,  który  może  zostać  przeprowadzony  w  przypadku 

ciężkiej, wykluczającej z gry kontuzji zawodnika drużyny określonego w ust. 1a.  

1a.  Transfer  medyczny  może  dotyczyć  jedynie  zawodnika,  który  przed  dniem  przedstawienia 

dokumentacji, o której mowa w ust. 2, wystąpił w co najmniej 70% setów rozegranych przez drużynę 

w oficjalnych rozgrywkach organizowanych przez PZPS (lub podmiot prowadzący rozgrywki na mocy 

porozumień z PZPS), w której został zgłoszony do sezonu rozgrywkowego. W przypadku zawodników 

libero,  jeżeli  nie  był  prowadzony  zapis  protokołu  umożliwiający  stwierdzenie  liczby  rozegranych 

setów, przyjmuje się, że zawodnik wystąpił we wszystkich setach rozegranego przez siebie meczu. 

W  przypadku  gdy  zawodnik  został  zgłoszony  w  więcej  niż  jednej  drużynie,  o  spełnieniu  wymogu 

określonego  w  zdaniu  poprzednim  decyduje  liczba  występów  w  drużynie  występującej  na 

najwyższym poziomie rozgrywkowym spośród ww. drużyn.  

2.  Klub  występujący  o  transfer  medyczny  jest  zobowiązany  do  przedstawienia  dokumentacji 

medycznej  dotyczącej  kontuzji  do  Wydziału  Medycznego  PZPS  za  pośrednictwem  Wydziału 

Rozgrywek PZPS. Orzeczenie Wydziału Medycznego PZPS, potwierdzające niezdolność Zawodnika do 

gry w rozgrywkach PZPS, nie podlega odwołaniu i jest podstawą do dokonania transferu medycznego.  

3.  Zawodnik,  którego  kontuzja  spowodowała  konieczność  przeprowadzenia  przez  Klub  transferu 

medycznego  traci  uprawnienie  udziału  w  rozgrywkach  PZPS  (lub  podmiotu  organizującemu  na 

podstawie porozumień z PZPS) w danym sezonie. 

4. Zgłoszenie i dokonanie transferu medycznego winno nastąpić nie później niż w terminie miesiąca 

od daty wystąpienia kontuzji.  

5. W drodze transferu medycznego nie jest dopuszczalna czasowa zmiana barw klubowych. 

 

6. W ramach transferu medycznego nie można pozyskać zawodnika, który w danym sezonie zmieniał 

barwy klubowe.  
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ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU ZMIANY BARW KLUBOWYCH 

 

Sezon 2019/2020 

 

1.  Dopuszczalny  termin  zmiany  barw  klubowych  (transfer  definitywny  i  zmiana  czasowa), 

unieważnienia certyfikatu – 31 stycznia 2020 r. (nie dotyczy rozgrywek ligi IV i niższych). 

 

2. Czas trwania sezonu rozgrywkowego: 
 

 

 

 

 

 

 

PlusLiga   ustala podmiot zarządzający  

LSK  ustala podmiot zarządzający  

I liga mężczyzn   ustala podmiot zarządzający 

I liga kobiet   21 września 2019 – 31 maja 2020 

II liga mężczyzn   21 września 2019 – 31 maja 2020 

II liga kobiet   21 września 2019 – 31 maja 2020 


