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REGULAMIN 
zmian przynależności klubowych, wypożyczeń, zwolnień okresowych 

i potwierdzeń zgłoszeń zawodników 
Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 

 
 
  Na postawie art. 26, ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej 
(Dz.U. Nr 25, poz. 113 z późniejszymi zmianami) oraz par. 10, pkt. 11, litera b Statutu Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego – Zarząd Związku uchwala , co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Klub sportowy jest jednostką organizacyjną – stowarzyszeniem bądź sportową spółką akcyjną 
działającą w zakresie kultury fizycznej i biorącym udział we współzawodnictwie sportowym. 

 

2. Zawodnikiem profesjonalnym jest osoba uprawiająca tenis stołowy na podstawie umowy – 
kontraktu  będącej umową o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy i pobierająca za to 
wynagrodzenie. 

 

3. Zawodnikiem amatorem jest osoba uprawiająca tenis stołowy na podstawie umowy – kontraktu 
nie będącej umową o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, otrzymująca w związku z 
reprezentowaniem barw klubowych jedynie stypendium sportowe. 

 

4. Zawodnikiem wolnym jest osoba uprawiająca tenis stołowy nie związana z żadnym klubem 
umową – kontraktem lub też związana kontraktem, który wygasa lub ulega rozwiązaniu przed 
rozpoczęciem następnego sezonu rozgrywkowego. 

 

5. Zawodnikiem zagranicznym jest osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego. Zawodnicy z Unii 
Europejskiej traktowani są na prawach polskich zawodników. 

 

6. Licencja jest to wydane przez PZTS na zasadach przewidzianych przez prawo powszechne i 
sportowe – zezwolenie dla zawodnika na uprawianie tenisa stołowego. 

 

7. Umowa – kontrakt  jest to umowa wiążąca zawodnika z klubem, którego barwy reprezentuje, 
zawierająca postanowienia odnośnie wzajemnych praw i obowiązków klubu i zawodnika oraz w 
przypadku zawodników profesjonalistów – wysokość wynagrodzenia za wykonaną pracę na rzecz 
klubu. 

 

§ 2 
 

1. Zmiany barw klubowych przeprowadza PZTS na podstawie niniejszego Regulaminu. 
 

2. Za wyszkolenie zawodnika zmieniającego barwy klubowe (dotyczy to tylko zawodniczek i 
zawodników zmieniających barwy klubowe po raz pierwszy w okresie obowiązywania niniejszego 
Regulaminu) przysługuje klubowi ekwiwalent pieniężny, chyba że umowa – kontrakt stanowi 
inaczej, z  wyjątkiem zwolnień okresowych. Wysokość ekwiwalentu zależną od klasy zawodnika 
określa Regulamin Opłat Transferowych PZTS. W odniesieniu do juniorów i kadetów – medalistów 
mistrzostw Europy ekwiwalent  może być podwyższony o 100 procent. 

 

3. 10 procent kwoty ekwiwalentu (od każdej zmiany barw klubowych) wskazanego w ust. 2 podlega 
przekazaniu na rzecz PZTS. 

 

4. Dodatkowo w przypadku zmiany przynależności klubowej pomiędzy klubami z różnych województw, 
WZTS na terenie którego funkcjonuje klub zawodnika pobiera opłatę w wysokości 2 procent 
ekwiwalentu. 
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§ 3 
 

1. W  odniesieniu do zawodników ekstraklasy i I ligi zamierzających zmienić barwy klubowe 
wprowadza się możliwość wpisu na listę transferową prowadzoną przez PZTS. Za umieszczenie na 
liście transferowej pobiera się opłatę, której wysokość określa Regulamin Opłat  Transferowych 
PZTS. 

 

2. Zawodnik ma prawo wystąpić do PZTS  z wnioskiem o umieszczenie go na liście transferowej o ile 
nie posiada ważnej umowy – kontraktu z klubem lub umowa – kontrakt wygasa lub ulegnie 
rozwiązaniu przed rozpoczęciem następnego sezonu rozgrywkowego. 

 

3. Zawodnik składający wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien przedłożyć oświadczenie klubu, 
którego barwy ostatnio reprezentował, stwierdzające iż spełnione są wskazane w ust. 2 warunki do 
umieszczenia zawodnika na liście transferowej. 

 

4. Wniosek o dokonanie wpisu na listę transferową powinien zawierać co najmniej: 
1) imię i nazwisko zawodnika, 
2) dotychczasowy status (profesjonalista, amator), 
3) wskazanie klubu, którego barwy zawodnik reprezentował, 
4) wskazanie adresu do korespondencji, 
5) wskazanie ewentualnych pełnomocników, 
6) oświadczenie o którym mowa w ust. 3, 
7) dowód wniesienia opłaty za umieszczenie na liście. 

 

5. Ostateczną decyzję w przedmiocie wpisu zawodnika na listę transferową podejmuje PZTS. 
 

6. Decyzja o odmowie wpisu zawodnika powinna zawierać uzasadnienie. Decyzja taka jest doręczana 
zawodnikowi z urzędu. 

 

7. Zawodnik związany umową – kontraktem może zostać wpisany na listę transferową jedynie na 
wniosek klubu. Przepisy ust. 3 – 6 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 4 
 

1. Zawodnicy niższych klas rozgrywkowych występują z wnioskiem o zmianę barw klubowych za 
pośrednictwem Wojewódzkiego Związku Tenisa Stołowego. 

 

2. Wniosek o zmianę barw klubowych  powinien zawierać: 
1) imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, 
2) dotychczasową przynależność klubową, 
3) wskazanie klubu do którego zawodnik zamierza przejść, 
4) oświadczenie  dotychczasowego klubu, iż zawodnik spełnia warunki określone w par. 3, ust. 2, 
5) oświadczenie zawodnika, że nie podpisał umowy – kontraktu i zgłoszenia do innego klubu, 
6) dowód wniesienia na rzecz klubu ekwiwalentu  za wyszkolenie stosownie do Regulaminu Opłat 

Transferowych PZTS, 
7) dowód wniesienia opłaty transferowej na rzecz PZTS. 

 

3. Zawodnik związany umową – kontraktem może wystąpić o zmianę barw klubowych lub zwolnienie 
okresowe jedynie na zgodą klubu. 

 

§ 5 
 

Zawodnik, który nie ukończył 18 lat może wystąpić o zmianę przynależności klubowej za pisemną 
zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 
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§ 6 
 

1. Zawodnicy zamierzający zmienić barwy klubowe, którzy nie wypełniają postanowień par. 2, 3, 4 i 5 
zostają skierowani na karencję. 

 

2. Okres karencji ustala się na jeden sezon rozgrywkowy. Karencja dla juniorów i młodzików na ich 
wniosek może być skrócona o połowę. 

 

3. Po zakończeniu karencji ekwiwalent za wyszkolenie zmniejsza się o 50 procent. 
 

4. W przypadku zmiany barw klubowych po upływie okresu karencji należy przedłożyć dokument 
stwierdzający fakt zakończenia karencji. 

 

§ 7 
 

1. W celu rozstrzygania  sporów odnośnie przynależności klubowej zawodników w szczególności co 
do faktu obowiązywania, bądź nieobowiązywania umowy – kontraktu, powołane zostaną Komisje 
Zmiany Przynależności Klubowej (centralna i wojewódzka) działające w składzie trzyosobowym, 
które po zapoznaniu się ze stanem sprawy podejmą ostateczną decyzję w sprawie dopuszczenia  
umieszczenia zawodnika na liście transferowej. 

 

2. Centralną Komisję Zmiany Przynależności Klubowej powołuje Zarząd PZTS, Komisje Wojewódzkie 
– WZTS. 

 

3. Od decyzji Komisji Wojewódzkiej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Komisji Centralnej. 
Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od ogłoszenia bądź doręczenia decyzji. Decyzja Centralnej 
Komisji Zmiany Przynależności Klubowej jest ostateczna. 

 

§ 8 
 

1. Termin umieszczenia zawodnika na liście transferowej upływa 31 maja każdego roku (decyduje 
data stempla pocztowego). Po tym terminie dopuszcza się umieszczenie zawodnika na liście 
transferowej po wniesieniu zwiększonej opłaty, która będzie określona w uchwalonym corocznie 
przez Zarząd PZTS regulaminie opłat związanych ze zmianą przynależności klubowej. 

 

2. Ostateczny termin umieszczenia zawodnika na liście transferowej upływa 30 czerwca każdego 
roku. 

 

3. W terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o umieszczeniu zawodnika na liście transferowej 
zainteresowany klub może złożyć do właściwej Komisji Zmiany Przynależności Klubowej 
zastrzeżenia odnośnie dopuszczalności umieszczenia na liście transferowej, wskazując 
jednocześnie fakty uzasadniające wniesie zastrzeżeń. 

 

4. Komisja Zmiany Przynależności Klubowej po zapoznaniu się ze stanem sprawy wyda 
rozstrzygnięcie co do dopuszczalności umieszczenia zawodnika na liście transferowej. 

 

§ 9 
 

1. Zawodników zagranicznych potwierdza się do rozgrywek w tych samych terminach co zawodników 
polskich. 

 

2. Warunkiem wydania licencji okresowej zawodnikowi zagranicznemu jest wpłacenie na rzecz PZTS 
kwoty określonej regulaminem opłat transferowych. 

 

3. W jednym Klubie może być potwierdzona dowolna liczba zawodników zagranicznych. 
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4. Zasady uczestnictwa zawodników zagranicznych, w tym i z Unii Europejskiej, w rozgrywkach 
indywidualnych i drużynowych określa Regulamin Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 

 

5. Zawodnik zagraniczny, w tym i z  Unii Europejskiej, po wygaśnięciu kontraktu z klubem nie jest 
związany przynależnością klubową.  Przy czym zawodnik zagraniczny zobowiązany jest rozliczyć 
się z poprzednim klubem (rozliczenie sprzętowe, socjalno-bytowe). Spory co do faktu wygaśnięcia 
kontraktu, rozpatrywane są w trybie wskazanym w par. 7 i 8. 

 

§ 10 
 

1. Kluby mają prawo do wypożyczenia swoich zawodników na czas określony w umowie zawartej 
pomiędzy klubami. 

 

2. Zawodnik w czasie trwania kariery, może być tylko raz wypożyczony. 
 

3. Warunkiem zatwierdzenia do rozgrywek wypożyczonego zawodnika jest dostarczenie do PZTS 
umowy zawartej pomiędzy zainteresowanymi klubami oraz pisemnej zgody zawodnika. 

 

4. Sprawę opłat za wypożyczenie zawodnika reguluje Regulamin Opłat Transferowych PZTS, zaś 
rozliczenia pomiędzy klubami ustalone są w drodze odrębnych porozumień pomiędzy 
zainteresowanymi. 

 

§ 11 
 

1. W ramach niniejszego regulaminu zawodnik w trakcie sezonu może reprezentować barwy tylko 
jednego klubu, z wyjątkiem sytuacji związanych z par. 13. ust. 2 i 3. 

 

2. Zawodnik zagraniczny, po zgłoszeniu akcesu do polskiego klubu, musi złożyć oświadczenie, że w 
bieżącym sezonie nie grał i nie będzie występował w innym zagranicznym klubie.    

 

§ 12 
 

1. Przynależność klubową zawodnika na dany sezon określa licencja okresowa. 
2. Zasady przyznawania i pozbawiania licencji określa uchwała Zarządu PZTS z dnia 22.05.1998 roku. 
3. W przypadku likwidacji sekcji tenisa stołowego w klubie sportowym w okresie po 1 sierpnia, to 

zawodnik może wystąpić w innym klubie od rundy rewanżowej, natomiast jeżeli nastąpi likwidacja 
sekcji w rundzie rewanżowej po 1 stycznia, to zawodnik może wystąpić w innym klubie dopiero w 
nowym sezonie. W tym stanie rzeczy zawodnik jest „wolny” i może zgłosić przynależność do 
nowego klubu na tych zasadach jak zawodnik zgłaszany do PZTS po raz pierwszy. 

 

4. Ostateczną decyzję o wyrażeniu zgody na reprezentowanie klubu w sezonie rozgrywkowym wydaje 
PZTS na pośrednictwem WZTS. 

 

§ 13 
 

1. Licencje okresowe zawodników zgłaszanych do PZTS po raz pierwszy przyznawane są w  ciągu 
całego roku. 

 

2. Zwolnienie okresowe stosuje się tylko do zawodników odbywających zasadniczą służbę wojskową. 
 

3. Zawodnicy, którzy otrzymują licencje okresowe na czas odbywania zasadniczej służby wojskowej 
reprezentują barwy nowego klubu jak następuje: 
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1) zawodnicy powołani do czynnej służby wojskowej do 31 grudnia mogą reprezentować nowy 
klub od drugiej rundy trwającego sezonu, 

 

2) zawodnicy powołani do czynnej służby wojskowej w okresie wiosennym mogą reprezentować 
nowy klub dopiero od następnego sezonu. 

 

4. Powrót do macierzystego klubu po ustaniu przyczyn zwolnienia okresowego może nastąpić w 
każdym czasie. O powyższym klub powinien powiadomić PZTS pisemnie. 

 

5. W celu uzyskania potwierdzenia zawodnika, który uzyskał zwolnienie okresowe do wniosku  o 
przyznanie licencji okresowej należy dołączyć zaświadczenie z jednostki wojskowej. 

 

6. Licencje okresowe zawodników zmieniających barwy klubowe przyznawane są wyłącznie w 
następujących terminach: 

 

1) kluby ekstraklasy od 1 czerwca do 30 czerwca każdego roku, 
2) klub I ligi od 1 czerwca do 20 lipca każdego roku, 
3) kluby II Ligi i klas niższych od 1 czerwca do 10 września każdego roku. 

 

7. Wydanie licencji jest odpłatne. 
 

8. Zmiana przynależności klubowej wszystkich zawodników niezależnie od klasy rozgrywek odbywa 
się przez PZTS za pośrednictwem WZTS. 

 

§ 14 
 

Wszystkie zawarte w Regulaminie ustalenia dotyczą w równej mierze zawodników i zawodniczek 
 

§ 15 
 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZTS. 
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REGULAMIN OPŁAT TRANSFEROWYCH  PZTS 
od sezonu 2004/2005 

 

1. Ustala się następujące maksymalne kwoty ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika w PLN. 
 

Miejsce w 
rankingu 

PZTS 

Rozgrywki 
Drużynowe 

EX 

Rozgrywki 
Drużynowe 

I LIGA 

Ranking 
indywidualny 
Europejski 

Ranking 
indywidualny 

SENIOR 

Ranking 
indywidualny 

JUNIOR 

Ranking 
indywidualny 

KADET 

Ranking 
indywidualny 
MŁODZIK 

1-4 17000 11000 17000 17000 8000 6000 4000 
5-8 14000 9000 14000 14000 7000 5000 3000 
9-16 11000 7000 11000 11000 6000 4000 2500 

17-24 9000 6000 9000 9000 5000 2500 1500 
25-32 7000 4500 7000 7000 3500 1500 1000 
33-40 5000 3500 5000 5000 2500 1000 500 
41-60 3500 2000 3500 3500 1000 500 200 
61-80 2500 1000 2500 2500 500 200 100 
81-100 - - 1000 1000 200 100 - 

101-120 - - 600 600 100 - - 
 

2. Opłata transferowa na rzecz PZTS wynosi 10% maksymalnego ekwiwalentu za wyszkolenie, 
również w przypadku uzgodnienia między klubami niższych kwot ekwiwalentu. W przypadku 
wypożyczenia opłata wynosi 5% (wypożyczenie musi być wyraźnie zaznaczone na 
oświadczeniu). 

 
3. W przypadku zmiany barw klubowych pomiędzy klubami z różnych województw, OZTS 

dotychczasowego klubu zawodnika pobiera opłatę w wysokości 2% ekwiwalentu. 
 
4. Za transfer zawodnika zagranicznego (spoza Unii Europejskiej) opłata transferowa wynosi 1700 

złotych. 
 
5. Ranking zawodnika powracającego z zagranicy dla celów transferowych na wniosek  Szkolenia 

ustala Wydziału Gier i Dyscypliny. 
 
 Powyższy Regulamin, z późniejszymi zmianami, obowiązuje od dnia 1.06.1998 r. 


