
 

REGULAMIN PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ  

POLSKIEGO ZWIĄZKU WARCABOWEGO 

 

§ 1 

[Podstawowe zagadnienia] 

1) Zawodnik w dyscyplinie warcaby, zwany dalej zawodnikiem, może brać udział 

w zawodach warcabowych tylko w zespole klubu, którego jest członkiem, 

do którego został zgłoszony i potwierdzony zgodnie z niniejszym regulaminem. 

2) Inne organizacje sportowe to takie, których działalność jest ograniczona do pewnej 

grupy społeczności. Przykład: kluby wchodzące w skład Polskiego Związku 

Niewidomych, Polskiego Związku Głuchych, Związku Nauczycielstwa Polskiego, itp. 

3) Przez pojęcie wypożyczenia rozumie się zmianę barw klubowych w określonym 

terminie. 

4) Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich zawodników zrzeszonych w klubach będących 

członkami PZWarc, mającymi prawo uczestniczenia w rozgrywkach PZWarc 

bez względu na przynależność do innych organizacji sportowych.  

5) Karencja to okres, w którym zawodnik nie może wstąpić do innego klubu. Nie ma 

zastosowania w przypadku wystąpienia z klubu w okresie transferowym. Po okresie 

karencji zawodnik może reprezentować dowolny klub składając wniosek według 

regulaminu obowiązującego w klubie. 

§ 2 

[Przynależność klubowa] 

1) Zawodnik deklaruje członkostwo w danym klubie na zasadach określonych w Statucie 

danego klubu oraz na zasadach określonych w odpowiednim dokumencie prawnym 

mającym zastosowanie do formy prawnej klubu (np. Prawo o stowarzyszeniach).  

2) Procedura przyjęcia/zwolnienia zawodnika odbywa się poza strukturami PZWarc. 

3) Szczególne prawa i obowiązki pomiędzy klubem a jego członkami określają 

wewnętrzne przepisy klubu oraz porozumienia/umowy zawarte pomiędzy 

zawodnikiem a klubem.  

4) Zaleca się, aby w klubie przy przyjęciu nowego członka sporządzona została umowa 

mówiąca o tym na jaki termin zawodnik został przyjęty do klubu i ustalenie w tej 

umowie ekwiwalentu za wyszkolenie (w razie zerwania umowy przez zawodnika). 

Po upływie terminu wymienionej umowy zawodnik bez ograniczeń może przejść 

do innego klubu. Umowa powinna być sporządzona minimum na 6 miesięcy i kończyć 



Polski Związek Warcabowy 

Strona 2 z 3 
 

się w przeddzień dwumiesięcznego okresu zmian barw klubowych, chyba, 

że wygaśnięcie umowy nastąpiło w związku z likwidacją lub zawieszeniem klubu. 

§ 3 

[Wypożyczenie zawodnika] 

1) Zawodnik może reprezentować inne kluby w rozgrywkach nie objętych 

systemem rozgrywek i kalendarza Polskiego Związku Warcabowego tylko 

na zasadzie wypożyczenia. 

2) Za zgodą macierzystego klubu i Polskiego Związku Warcabowego zawodnik może 

reprezentować barwy innych organizacji sportowych w zawodach organizowanych 

przez Polski Związek Warcabowy na zasadzie wypożyczenia. 

3) Wypożyczenia zawodnika można dokonać na minimum 10 dni z zachowaniem 

wszelkich obowiązków tak jak przy zmianie barw klubowych.  

4) Klub przyjmujący zawodnika na okres wypożyczenia powinien poinformować mailowo 

o tym fakcie PZWarc na minimum 7 dni przed datą rozpoczęcia wypożyczenia 

(domyślnie przed turniejem) oraz dokonać opłaty w wysokości: 

a. 100 zł na konto Polskiego Związku Warcabowego w przypadku wypożyczenia 

zawodnika z tytułem PZWarc lub z tytułem FMJD; 

b. 50 zł na konto Polskiego Związku Warcabowego w przypadku wypożyczenia 

zawodnika z I lub II kategorią; 

c. zawodnik mający niższą kategorię może zmienić tymczasowo barwy klubowe 

bez opłat. 

5) Zmiany barw klubowych zawodników zagranicznych dokonuje się według niniejszego 

regulaminu. 

§ 4 

[Zmiana przynależności klubowej] 

1) Zmiany barw klubowych mogą występować tylko i wyłącznie w okresie 01 – 31 stycznia 

oraz 01–31 grudnia danego roku. Możliwe jest przejście zawodnika poza określonym 

terminem tylko po wpłaceniu na konto Polskiego Związku Warcabowego przez klub 

pozyskujący zawodnika opłaty w wysokości jednokrotnej podstawowej składki rocznej 

klubowej pod warunkiem, że wcześniej klub pozyskujący zawodnika opłacił składkę 

klubową. 

2) Zarząd macierzystego klubu zawodnika, do którego wpłynął wniosek o zmianę barw 

klubowych, rozpatruje go zgodnie z zasadami obowiązującymi w klubie. 

3) W przypadku, gdy macierzysty klub podjął negatywną decyzję, ma obowiązek skreślić 

zawodnika z listy swoich członków. Nie musi tego robić, jeżeli zawodnik nadal zamierza 

reprezentować macierzysty klub. 

4) Zawodnika, który przestał być członkiem klubu w trybie określonym w § 4 pkt. 3 

obowiązuje roczna karencja. Zawodnik, który wystąpi z macierzystego klubu 
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za porozumieniem stron zostaje objęty półroczną karencją. Termin karencji biegnie 

od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie złożenia wniosku o zmianę barw 

klubowych.  

5) Na wniosek macierzystego klubu lub zawodnika, karencja może być w wyjątkowych 

sytuacjach zmniejszona maksymalnie o połowę.  

6) Każda decyzja odnośnie zawodników przyjmowanych, wypożyczanych lub będących 

w okresie karencji podejmowana przez Polski Związek Warcabowy powinna 

być rozpatrywana w trybie administracyjnym bez zwoływania zarządu. 

7) Zmiana barw klubowych oraz wypożyczenie na podstawie § 3 pkt. 4  jest możliwa tylko 

raz w roku. W przypadku częstszej zmiany klubu przez zawodnika, Zarząd PZWarc 

ma prawo do pobrania dodatkowej opłaty w wysokości nieprzekraczającej najwyższej 

dostępnej rocznej składki klubowej od klubu przyjmującego zawodnika. 

§ 5 

[Postanowienia końcowe] 

1) W sytuacjach szczególnych nieujętych w niniejszym regulaminie na wniosek 

przynajmniej jednej ze stron decyzję może podjąć Zarząd PZWarc. 

2) Z dniem wejścia niniejszego regulaminu tracą moc dotychczasowe przepisy Polskiego 

Związku Warcabowego dotyczące zasad i trybu potwierdzania zawodników 

oraz zmiany barw klubowych niezgodne z regulaminem. 

3) Kluby zobowiązane są dostosować swoje przepisy wewnętrzne do postanowień 

niniejszego regulaminu. 

4) Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 roku po zatwierdzeniu przez 

zarząd Polskiego Związku Warcabowego (Uchwałą Nr 01/09/20) – forma głosowania – 

głosowanie internetowe. 

 

Opracowała Magda Pawłowska 


