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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji, prowadzenia oraz 

uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w koszykówce organizowanym na 

terenie Polski przez Polski Związek Koszykówki (w skrócie PZKosz) oraz podmioty 

działające z jego upoważnienia lub powołane do zarządzania ligą zawodową, na 

podstawie przepisów Ustawy o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku.  

2. Przepisy regulaminu mają zastosowanie do wszystkich klubów, zawodników, trenerów 

i innych osób reprezentujących kluby lub zawodników, a także do sędziów, komisarzy i 

innych osób biorących udział w organizowaniu i prowadzeniu współzawodnictwa 

sportowego w koszykówce. 

 

§ 2. 

We współzawodnictwie sportowym w koszykówce definiuje się następujące określenia: 

1. klub – osoba prawna w formie klubu sportowego, zgodnie z zapisami Ustawy o 

Sporcie, prowadząca działalność w zakresie sportu i uczestnicząca lub zamierzająca 

uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZKosz lub na jego 

zlecenie; 

2. klub macierzysty – klub, w którym zawodnik rozpoczął udział we współzawodnictwie 

sportowym w koszykówce; 

3. klub aktualny – ostatni klub, z którym zawodnik ma lub miał podpisany kontrakt lub 

podpisane zobowiązanie do reprezentowania barw klubowych, z wyłączeniem klubu, 

którego barwy zawodnik reprezentował na podstawie umowy szkoleniowej lub umowy 

o wypożyczeniu; 

4. zawodnik – osoba fizyczna posiadająca licencję uprawniającą do uczestnictwa 

we współzawodnictwie sportowym w koszykówce; 

5. zawodnik zagraniczny – zawodnik nieposiadający obywatelstwa polskiego; 
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6. zawodnik miejscowy - zawodnik, który: 

1)  posiada prawo gry w reprezentacji Polski lub  

2) posiadał licencję okresową na grę w rozgrywkach organizowanych przez lub na 

zlecenie PZKosz przez co najmniej trzy sezony w okresie pomiędzy 12 a 20 

rokiem życia lub  

3) w okresie do 30 czerwca 2014 roku posiadał licencję zawodnika PZKosz (stałą) i 

po 30 czerwca 2014 roku nie utracił prawa gry w reprezentacji Polski.  

7. zawodnik–wychowanek – zawodnik, który po raz pierwszy zmienia barwy klubowe w 

Polsce (z wyłączeniem postanowień § 99 ust. 4) spełniający łącznie następujące warunki: 

1) ukończył lub ukończy co najmniej 12 lat w roku, w którym dokonywana jest zmiana 

barw klubowych, 

2) w macierzystym klubie brał udział w grze w okresie co najmniej dwóch sezonów 

przed zmianą przynależności klubowej, 

3) uczestniczył we współzawodnictwie sportowym w koszykówce (także poza 

konkursem) w Polsce lub za granicą w co najmniej jednym sezonie w okresie trzech 

sezonów przed zmianą przynależności klubowej. 

Zawodnik wypożyczony nadal posiada status wychowanka o ile spełnia powyższe warunki. 

Okres wypożyczenia nie jest zaliczany do okresu wymienionego w punkcie 2. 

8. zawodnik własny – zawodnik, który:  

1) w jednym z poprzednich sezonów był zawodnikiem tego klubu i od tamtego czasu 

nie zmieniał barw klubowych lub, 

2) w danym sezonie rozgrywkowym posiada licencję okresową do tego klubu 

uprawniającą do gry w innej klasie rozgrywkowej lub, 

3) po raz pierwszy przystępuje do współzawodnictwa sportowego w koszykówce; 

9. zawodnik-uczeń – zawodnik objęty programem szkolenia Polskiego Związku Koszykówki, 

który jest uczniem Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZKosz lub jest absolwentem SMS 

PZKosz do czasu pierwszej zmiany barw klubowych;  

10.  zawodnik–reprezentant Polski – zawodnik, który w momencie podejmowania decyzji 

o zmianie barw klubowych na podstawie niniejszego Regulaminu brał udział 

w oficjalnych zawodach FIBA lub w kwalifikacjach do nich w jakiejkolwiek kategorii 

wiekowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rozpoczęcie procedury zmiany 

barw klubowych; 



 5

11. zawodnik–reprezentant województwa – zawodnik, który w momencie podejmowania 

decyzji o zmianie barw klubowych na podstawie niniejszego Regulaminu jest członkiem 

kadry wojewódzkiej i brał udział w minimum 50% dni szkoleniowych kadry. 

Reprezentantem województwa jest też zawodnik, który w sezonie poprzedzającym 

rozpoczęcie procedury zmiany barw klubowych brał udział przynajmniej w 50% dni 

szkolenia wojewódzkiego; 

12. wypożyczenie – możliwość czasowego reprezentowania innego klubu niż klub 

macierzysty lub klub aktualny, nie związana ze zmianą barw klubowych zawodnika; 

13. zmiana barw klubowych – transfer zawodnika z jednego klubu do innego klubu 

niezwiązany z podpisaniem umowy o wypożyczeniu lub umowy szkoleniowej; 

14. Promesa Listu Czystości – pisemne przyrzeczenie klubu do wydania Listu Czystości 

zawodnikowi-wychowankowi, pod warunkiem otrzymania ekwiwalentu za wyszkolenie 

zawodnika-wychowanka; 

15. List Czystości – zaświadczenie potwierdzające, że zawodnik nie posiada ważnego 

kontraktu lub zobowiązania z klubem lub nie uczestniczył we współzawodnictwie 

sportowym w koszykówce w Polsce lub za granicą w okresie trzech pełnych sezonów, w 

związku z czym może zmienić barwy klubowe, wydane na druku zgodnym ze wzorem 

PZKosz; 

16. kontrakt – każda umowa, z której jednoznacznie wynika, że zawodnik lub trener 

zobowiązuje się do reprezentowania klubu we współzawodnictwie sportowym w 

koszykówce, zawierająca zapis o konieczności rozstrzygania sporów przez sąd polubowny 

Basketball Arbitral Tribunal albo Koszykarski Trybunał Arbitrażowy przy PZKosz; 

17. zobowiązanie do reprezentowania barw klubowych – pisemna deklaracja zawodnika do 

reprezentowania barw klubowych w danym sezonie rozgrywkowym, warunkująca 

wydanie licencji okresowej, ważna na cały sezon, chyba że wiążący zawodnika i klub 

kontrakt określa warunki unieważnienia zobowiązania przed końcem sezonu lub strony 

rozwiązują zobowiązanie za pisemnym porozumieniem; 

18. licencja klubowa – licencja wydawana klubowi, uprawniająca do udziału we 

współzawodnictwie sportowym w koszykówce; 

19. licencja okresowa klubu - licencja potwierdzająca uprawnienie klubu do udziału we 

współzawodnictwie sportowym w danym sezonie i cyklu rozgrywek wydawana przez 

organizatora rozgrywek; 

20. licencja zawodnika – licencja, wydawana osobie fizycznej posiadającej obywatelstwo 

polskie, uprawniająca do udziału we współzawodnictwie sportowym w koszykówce; 
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21. licencja okresowa zawodnika – licencja potwierdzająca uprawnienie zawodnika do 

reprezentowania określonego klubu w danym sezonie i cyklu rozgrywek wydawana przez 

organizatora rozgrywek; 

22. rozpoczęcie sezonu – pierwszy dzień lipca roku kalendarzowego, w którym następuje 

rozpoczęcie rozgrywek; 

23. zakończenie sezonu – ostatni dzień czerwca roku kalendarzowego, w którym następuje 

zakończenie rozgrywek; 

24. rozpoczęcie rozgrywek - dzień, na który organizator rozgrywek wyznaczył pierwszy 

termin rozgrywek mistrzowskich w określonym cyklu rozgrywkowym. 

25. zakończenie rozgrywek – dzień, na który organizator rozgrywek wyznaczył ostatni termin 

rozgrywek w określonym cyklu rozgrywkowym lub dzień, w którym rozegrano ostatni mecz 

w określonym cyklu rozgrywkowym; 

26. rozgrywki PZKosz – sposób organizacji współzawodnictwa sportowego w koszykówce 

zmierzające do wyłonienia najlepszej drużyny w danym cyklu rozgrywkowym oraz 

drużyny lub drużyn uzyskujących prawo awansu do wyższego cyklu lub tracących prawo 

do udziału w danym cyklu rozgrywkowym; 

27. cykl rozgrywkowy - rozgrywki jednego poziomu rywalizacji trwające jeden sezon 

rozgrywkowy; 

28. rozgrywki centralne – rozgrywki organizowane przez PZKosz; 

29. WZKosz - Wojewódzki Związek Koszykówki; 

30. udział w grze – wejście zawodnika do gry w rozumieniu przepisów gry w koszykówkę; 

31. umowa o współpracy – umowa regulująca wieloletnią współpracę między klubami; 

32. umowa szkoleniowa – umowa między klubami, które nie posiadają drużyn w tym samym 

cyklu rozgrywkowym, na mocy której zawodnik może reprezentować jednocześnie barwy 

dwóch klubów; 

33. organizator rozgrywek – PZKosz lub osoba prawna działająca na jego zlecenie; 

34. SMS PZKosz - Szkoła Mistrzostwa Sportowego powołana przez Polski Związek Koszykówki; 

35. agent - osoba fizyczna działająca w imieniu klubu, zawodnika lub trenera w sprawach 

dotyczących wzajemnych relacji tych podmiotów; 

36. sekcja - część klubu prowadząca działalność koszykarską dla jednej płci: zawodniczek 

lub zawodników; 

37. drużyna - grupa zawodników klubu uczestnicząca w rozgrywkach określonego cyklu 

rozgrywek w określonym sezonie. 
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§ 3. 

1. Rozgrywki PZKosz odbywają się corocznie według obowiązujących przepisów gry w 

koszykówkę oraz na podstawie niniejszego Regulaminu. Organem odpowiedzialnym za 

prowadzenie rozgrywek organizowanych przez PZKosz jest Wydział Rozgrywek 

Departamentu Sportu. 

2. Rozgrywki wszystkich cykli odbywają się w systemie jesień-wiosna. 

3. Zwycięskie zespoły w poszczególnych najwyższych cyklach rozgrywkowych uzyskują tytuł 

„Mistrz Polski”. 

4. Kwalifikacje do rozgrywek centralnych w kategoriach młodzieżowych a także do rozgrywek 

centralnych seniorskich 3 Ligi Mężczyzn i 2 Ligi Kobiet organizują wyznaczone przez PZKosz 

wojewódzkie związki koszykówki w formie rozgrywek ponadstrefowych, strefowych lub 

wojewódzkich. 

5. W tym samym cyklu rozgrywek centralnych może uczestniczyć tylko jedna drużyna tego 

samego klubu.  

6. Rozgrywki w koszykówce 3x3 oraz rozgrywki w koszykówce na wózkach prowadzone są 

przez odpowiednie, powołane przez Zarząd PZKosz, wydziały na podstawie odrębnych 

regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd PZKosz. 

7. Organizator rozgrywek, w tym w szczególności WZKosz, może upoważnić dowolne 

osoby (wg wzoru ustalonego przez PZKosz stanowiącego Załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu) do reprezentowania go w sprawach związanych z 

rozgrywkami, tj. potwierdzania dokumentów, składania oświadczeń, zgłoszeń i 

wniosków itp. 

 

§ 4. 

1. Rozgrywki PZKosz obejmują następujące kategorie: 

1) Mistrzostwa Polski Mężczyzn w następujących cyklach rozgrywkowych (wg hierarchii 

od najwyższego):  

a)  Ekstraklasa Mężczyzn 

b) 1 Liga Mężczyzn 

c) 2 Liga Mężczyzn 

d) 3 Liga Mężczyzn  



 8

2)  Mistrzostwa Polski Kobiet w następujących cyklach rozgrywkowych (wg hierarchii od 

najwyższego): 

        a) Ekstraklasa Kobiet 

b)1 Liga Kobiet 

c) 2 Liga Kobiet 

 

3)  Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w następujących cyklach rozgrywkowych: 

a) Mistrzostwa Polski U20M (Juniorów Starszych) 

b) Mistrzostwa Polski U22K (Juniorek Starszych)  

c) Mistrzostwa Polski U18M (Juniorów) 

d) Mistrzostwa Polski U18K (Juniorek) 

e) Mistrzostwa Polski U16M (Kadetów) 

f) Mistrzostwa Polski U16K (Kadetek) 

g) Mistrzostwa Polski U14M (Młodzików) 

h) Mistrzostwa Polski U14K (Młodziczek) 

4)  Puchar Polski dla mężczyzn i kobiet 

5) Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży dla reprezentacji województw dziewcząt 

i chłopców 

6) Rozgrywki prowadzone przez WZKosze w kategoriach wiekowych niewymienionych w 

pkt. 3. 

7) Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3. 

8) Mistrzostwa Polski w koszykówce na wózkach. 

 

2. PZKosz jest uprawniony do przekazania prawa do organizacji rozgrywek wymienionych w 

ust. 1 innym organizacjom, w zgodzie z zapisami Ustawy o Sporcie. 

3. Wojewódzkie Związki Koszykówki mogą organizować samodzielnie rozgrywki 

wojewódzkie inne niż określone w ust. 1, nie będące rozgrywkami mistrzowskimi PZKosz. 

 

§ 5. 

1. System i zasady prowadzenia rozgrywek mistrzowskich w poszczególnych cyklach 

rozgrywkowych ustalany jest przez ich organizatora z uwzględnieniem postanowień 

wynikających z niniejszego Regulaminu. 

2. Kategorie wiekowe rozgrywek wymienionych w § 4 ust. 1, pkt. 5 i 7 określa PZKosz. 
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§ 6. 

1. We współzawodnictwie sportowym w koszykówce mogą uczestniczyć kluby 

posiadające aktualną licencję klubową i będące członkami właściwego terytorialnie 

WZKosz. 

2. W uzasadnionych przypadkach szkoleniowych organizator rozgrywek może dopuścić 

do rozgrywek mistrzowskich drużynę niebędącą klubem. 

3. W uzasadnionych przypadkach organizator rozgrywek może dopuścić do rozgrywek 

mistrzowskich drużynę klubu "poza systemem współzawodnictwa", przy czym zasady 

uczestnictwa i uwzględnienia lub nieuwzględnienia takiej drużyny w końcowej 

klasyfikacji muszą być ustalone i ogłoszone przed rozpoczęciem rywalizacji. Klub 

dopuszczony do rozgrywek „poza systemem współzawodnictwa” może wystawić do gry 

zawodników innych klubów wyłącznie za pisemną zgodą klubu aktualnego zawodnika. 

Okres gry w drużynie "poza systemem współzawodnictwa" zalicza się jako uczestnictwo 

we współzawodnictwie w koszykówce. 

4. Nowo utworzony klub uczestniczy w rozgrywkach mistrzowskich od najniższej klasy 

rozgrywkowej, przy czym organizator rozgrywek może dopuścić klub do udziału 

w wyższym cyklu rozgrywek na zasadzie „dzikiej karty”.  

5. Organizator rozgrywek ma prawo do przyznania „dzikiej karty” w prowadzonych 

przez siebie rozgrywkach dla uzupełnienia liczby drużyn wynikającej z przyjętego 

systemu rozgrywek. 

6. Zasady przyznawania „dzikiej karty” określa organizator rozgrywek. 

7. Klubowi, który nabył uprawnienia do udziału w określonym cyklu rozgrywkowym służy 

prawo przekazania takich uprawnień innemu klubowi na mocy umowy między klubami w 

okresie między zakończeniem rozgrywek a rozpoczęciem rozgrywek. Wniosek klubu o 

nabycie uprawnień wymaga złożenia dokumentu potwierdzającego przejęcie 

ewentualnych zobowiązań finansowych klubu związanych bezpośrednio z prowadzeniem 

sekcji koszykówki przejmowanego przez klub przejmujący. 

8. Zgodę na przekazanie uprawnień, o których mowa w ust. 7, wydaje organizator 

rozgrywek, który może określić i pobierać stosowną opłatę. 

9. Decyzja o odmowie wyrażenia zgody na przekazanie uprawnień, o których mowa w 

ust. 7, wymaga uzasadnienia i można od niej złożyć odwołanie w oparciu o przepisy 

niniejszego regulaminu. 
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10. Klub, który zmienia formę prawną na skutek wymagań niniejszego regulaminu lub 

ustawy o sporcie, przejmuje prawo do udziału w rozgrywkach cyklu bez opłaty. W 

szczególności dotyczy to przekształcenia w spółkę akcyjną. 

11. Klub może przekazać sekcję koszykówki (w całości) lub drużynę występującą w 

konkretnym cyklu rozgrywkowym do innego klubu wyłącznie w okresie między 

zakończeniem rozgrywek a rozpoczęciem rozgrywek lub w związku z ważnymi 

okolicznościami w okresie między 15 grudnia a 15 stycznia. Przekazanie sekcji lub 

drużyny musi nastąpić na mocy umowy między oboma klubami. Umowa musi zawierać 

potwierdzenie przejęcia przez klub przejmujący praw i zobowiązań związanych z 

prowadzeniem sekcji lub drużyny. 

12. Za przekazanie sekcji lub drużyny do innego klubu organizator rozgrywek, w których 

drużyna występuje, może pobierać opłatę. 
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ROZDZIAŁ II 

LICENCJA KLUBOWA 

 

§ 7. 

1. Posiadanie przez klub licencji klubowej jest warunkiem uczestnictwa drużyn tego 

klubu we współzawodnictwie sportowym w koszykówce. 

2. Licencję klubową może otrzymać klub posiadający osobowość prawną oraz 

Uczniowskie Kluby Sportowe działające zgodnie z zapisami Ustawy o Sporcie. 

3. Licencje klubowe wydawane są przez PZKosz. 

 

§ 8. 

1. Przyznanie licencji klubowej jest odpłatne. 

2. Wysokość opłaty za przyznanie licencji klubowej określa PZKosz. 

 

§ 9. 

1. Pisemny wniosek o przyznanie licencji klubowej (wg wzoru ustalonego przez 

PZKosz stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) składa klub, 

reprezentowany przez upoważnionych przedstawicieli w myśl ogólnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

2. Wniosek o przyznanie licencji klubowej składa się w siedzibie PZKosz. 

3. Wniosek musi zawierać oficjalny adres e-mail klubu, który będzie obowiązujący dla 

oficjalnych kontaktów klubu z WZKosz i PZKosz w sytuacjach wymaganych przez 

niniejsze przepisy. Przesłanie skanowanego dokumentu e-mailem na podany we wniosku 

o licencję klubową e-mail jest równoznaczne z dostarczeniem klubowi dokumentu. 

 

§ 10. 

Do wniosku o przyznanie licencji klubowej należy dołączyć aktualny wyciąg z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub z innego rejestru albo z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej 

danego klubu. 
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§ 11. 

1. Licencję klubową wydaje się wg wzoru określonego przez PZKosz. 

2. Licencja klubowa powinna zawierać co najmniej: 

1) numer licencji,  

2) oznaczenie klubu. 

3. Licencję klubową wydaje się na czas nieokreślony  

4. PZKosz prowadzi ewidencję wydanych licencji klubowych. 

5. Decyzję o przyznaniu licencji doręcza się z urzędu wnioskującemu klubowi 

i właściwemu miejscowo WZKosz. 

 

§ 12. 

1. PZKosz może podjąć decyzję o odmowie przyznania licencji klubowej, a także decyzję 

o jej pozbawieniu lub zawieszeniu. 

2. Pozbawienie lub zawieszenie licencji klubowej oznacza bezwzględny zakaz udziału klubu 

we współzawodnictwie sportowym w koszykówce. 

3. Decyzja o odmowie przyznania lub pozbawieniu licencji klubowej wydawana jest na 

piśmie wraz z uzasadnieniem i doręczana jest klubowi i właściwemu miejscowo WZKosz z 

urzędu. 

 

§ 13. 

1. Podstawą pozbawienia, zawieszenia lub odmowy przyznania licencji jest: 

a) rażące naruszenie obowiązków klubu w stosunku do FIBA, FIBA Europe, PZKosz, 

WZKosz, a w szczególności zaległości finansowe w stosunku do tych podmiotów; 

b) udział klubu sportowego – bez uprzedniej pisemnej zgody Zarządu PZKosz - w 

rozgrywkach międzynarodowych w koszykówce, organizowanych przez inny 

podmiot niż FIBA, FIBA Europe lub podmiot działający z upoważnienia FIBA bądź 

FIBA Europe; 

c) inne przesłanki wskazane w odrębnych, powszechnie obowiązujących przepisach 

prawa lub przepisach FIBA, FIBA Europe, PZKosz, WZKosz; 

2. PZKosz może pozbawić klub licencji klubowej, jeżeli przez okres kolejno po sobie 

następujących trzech lat klub nie bierze udziału we współzawodnictwie sportowym 

w koszykówce. Wniosek w tej sprawie składa klub lub właściwy miejscowo WZKosz. 
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3. Zaistnienie przesłanek wskazanych w ust. 1 i 2 przed przyznaniem licencji klubowej, jak 

również braki formalne we wniosku o przyznanie takiej licencji mogą stanowić podstawę 

do odmowy przyznania licencji. 

 

§ 14. 

Od decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania licencji klubowej, a także jej 

pozbawienia, przysługuje klubowi odwołanie na zasadach określonych w niniejszym 

regulaminie. 
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ROZDZIAŁ III 

LICENCJA OKRESOWA KLUBU 

 
§ 15. 

1. Organizator rozgrywek ma prawo do wprowadzenia wymogu posiadania licencji 

okresowej klubu jako warunku uczestnictwa klubu we współzawodnictwie sportowym w 

danym cyklu rozgrywkowym w danym sezonie. 

2. Szczegółowe warunki otrzymania licencji okresowej klubu określają odrębne przepisy 

wydawane przez organizatora rozgrywek. 

3. Organizator rozgrywek ma prawo do wydania warunkowej licencji okresowej klubu 

w przypadku niespełnienia przez klub wszystkich warunków niezbędnych do jej 

uzyskania. 

4. Niespełnienie warunków otrzymania licencji wskazanych przez organizatora 

rozgrywek może skutkować odmową przyznania licencji okresowej klubu. 

5. Złożenie dokumentacji wymaganej do otrzymania licencji okresowej klubu po 

ustalonym terminie skutkować może koniecznością dokonania opłaty manipulacyjnej 

w kwocie określonej przez organizatora rozgrywek. 

6. Od decyzji o odmowie przyznania licencji okresowej klubu przysługuje odwołanie na 

zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

7. Klub ubiegający się o licencję okresową klubu może upoważnić dowolne osoby (wg 

wzoru ustalonego przez PZKosz stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego 

regulaminu) do reprezentowania klubu w sprawach związanych z udziałem w 

rozgrywkach, tj. wystawiania listów czystości i promes listów czystości, zgłaszania 

wniosków o licencje i przyznanie turniejów, zawierania umów szkoleniowych i 

wypożyczenia, podpisywanie zobowiązań do reprezentowania barw klubowych, 

zgłoszenia zawodników do meczu i turnieju, składania oświadczeń organizatorowi 

rozgrywek itp. 

8. Klub ubiegający się o licencję okresową klubu jest zobowiązany do przekazania 

organizatorowi rozgrywek oraz właściwemu WZKosz aktualnego adresu e-mail, który 

zostanie opublikowany na stronie internetowej WZKosz w spisie klubów uczestniczących 

w rozgrywkach w danym WZKosz. 
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ROZDZIAŁ IV 

LICENCJA ZAWODNIKA 

 

§ 16. 

1. Organem właściwym do przyznawania licencji zawodnika uprawniającej do 

uczestnictwa zawodnika z obywatelstwem polskim we współzawodnictwie sportowym w 

koszykówce na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej jest PZKosz. 

2. PZKosz upoważnia WZKosz do przyznawania licencji zawodnika. 

 

§ 17. 

PZKosz prowadzi ewidencję przyznanych licencji zawodnika. 

 

§ 18. 

Za licencję zawodnika pobiera się opłatę, której wysokość określa PZKosz.  

 

§ 19. 

1. Licencja zawodnika przyznawana jest osobie fizycznej uprawiającej bądź 

zamierzającej uprawiać koszykówkę w klubie uczestniczącym we współzawodnictwie 

sportowym w koszykówce. 

2. Licencja zawodnika przyznawana jest na czas nieokreślony. 

3. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz i 

WZKosz oraz na ich zlecenie muszą posiadać licencje zawodnika. 

 

§ 20. 

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji zawodnika składa pisemny wniosek (według 

wzoru określonego przez PZKosz stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego 

regulaminu) zawierający oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego. 

2. Wniosek o wydanie licencji zawodnika składa się w siedzibie właściwego miejscowo 

WZKosz. 

3. W przypadku wątpliwości co do obywatelstwa WZKosz może wnioskować o dodatkowe 

dokumenty potwierdzające obywatelstwo Polskie. 

4. Wniosek o wydanie licencji zawodnika może być jednocześnie wnioskiem składanym 

przez klub o wydanie licencji okresowej zawodnika. 
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§ 21. 

1. Zawodnik związany z klubem kontraktem lub zobowiązaniem do reprezentowania 

barw klubowych składa wniosek o przyznanie licencji zawodnika za pośrednictwem 

klubu, który zobowiązany jest przekazać wniosek do właściwego miejscowo WZKosz w 

trybie § 20, nie później niż w ciągu 14 dni od jego otrzymania. 

2. Zawodnik zagraniczny, który w trakcie rozgrywek otrzymał obywatelstwo polskie i 

posiada już licencję okresową zobowiązany jest do wszczęcia procedury związanej z 

wydaniem licencji zawodnika w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o nadaniu 

obywatelstwa. Przekroczenie tego terminu skutkować będzie uniemożliwieniem 

reprezentowania barw klubu jako zawodnika miejscowego w danym sezonie. 

 

§ 22. 

1. Decyzja o pozbawieniu licencji zawodnika jest wydawana w przypadku, gdy 

orzeczeniem lekarskim stwierdzono u niego trwałe przeciwwskazania do uprawiania 

koszykówki. 

2. Pozbawienie lub zawieszenie licencji może być także orzeczone w przypadku 

stwierdzonego przez uprawniony organ umyślnego naruszenia przez zawodnika prawa 

powszechnego, a także statutu lub regulaminów PZKosz. 

3. Pozbawienie lub zawieszenie licencji zawodnika może być także orzeczone w 

przypadku takiego naruszenia przepisów wewnętrznych PZKosz, które jest zagrożone 

taka karą w myśl przepisów dyscyplinarnych PZKosz. 

 

§ 23. 

Decyzja o odmowie przyznania licencji zawodnika, pozbawieniu lub zawieszeniu takiej licencji 

wymaga uzasadnienia na piśmie i jest doręczana zawodnikowi z urzędu. 
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ROZDZIAŁ V 

LICENCJA OKRESOWA ZAWODNIKA 

 

§ 24. 

1. Warunkiem uzyskania licencji okresowej zawodnika jest posiadanie licencji 

zawodnika, z wyłączeniem zawodników nieposiadających obywatelstwa polskiego. 

2. Licencja okresowa zawodnika jest ważna od dnia wydania do końca sezonu 

rozgrywkowego lub do wydania przez organizatora rozgrywek decyzji o jej 

unieważnieniu. 

3. Zawodnik może jednocześnie posiadać licencje okresowe uprawniające do gry w różnych 

cyklach rozgrywkowych w barwach jednego klubu.  

4. Zawodnik może jednocześnie posiadać licencje okresowe uprawniające do gry w barwach 

nie więcej niż dwóch klubów, jednak wyłącznie w przypadku, gdy jest objęty umową 

szkoleniową między tymi klubami, zawartą zgodnie z § 100. 

 

§ 25. 

1. Posiadanie licencji okresowej zawodnika na dany sezon stanowi warunek 

uczestnictwa zawodnika w cyklu rozgrywkowym w barwach określonego klubu. 

2. Licencje okresowe zawodników dla cykli rozgrywek, których organizatorem jest 

PZKosz – wydaje PZKosz. Dla cykli, których organizatorem jest spółka akcyjna działająca 

na zlecenie PZKosz – wydaje ta spółka akcyjna. Dla cykli, których organizatorem jest 

WZKosz (rozgrywki ponadstrefowe, strefowe lub wojewódzkie) – wydaje właściwy 

miejscowo dla siedziby klubu WZKosz. 

3. Licencja okresowa wydana przez WZKosz może obejmować więcej niż jeden cykl 

rozgrywkowy, ale może być ważna tylko na okres jednego sezonu. 

4. PZKosz uprawniony jest do określenia ewentualnych limitów dotyczących udziału 

w rozgrywkach zawodników zagranicznych, zawodników miejscowych oraz ograniczeń 

dotyczących wydawania licencji okresowych dla takich zawodników. 

5. Limity i ograniczenia wskazane w ust. 3 w odniesieniu do ekstraklasy mężczyzn 

i ekstraklasy kobiet ustalane są w umowie ze spółkami zarządzającymi tymi 

rozgrywkami, jeśli spółki zarządzają tymi rozgrywkami i takie umowy są zawarte. 
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§ 26. 

1. Licencja okresowa zawodnika jest odpłatna. 

2. Wysokość opłaty za przyznanie licencji okresowej zawodnika określa organ wydający 

licencję okresową zawodnika. 

 

§ 27. 

1. Wniosek o przyznanie licencji okresowej zawodnika – wg wzoru ustalonego przez 

organizatora rozgrywek – składa w imieniu zawodnika klub, którego ten zawodnik jest 

reprezentantem lub którego barwy zamierza reprezentować w danym sezonie. 

2. Wniosek o przyznanie licencji okresowej zawodnika powinien zawierać co najmniej: 

1) nazwę i adres klubu, 

2) imię i nazwisko zawodnika, 

3) datę i miejsce urodzenia w przypadku zawodnika zagranicznego, 

4) numer PESEL w przypadku zawodnika posiadającego obywatelstwo polskie, 

5) wskazanie obywatelstwa oraz numer paszportu– w przypadku zawodnika 

zagranicznego, 

6) numer licencji zawodnika w przypadku zawodnika posiadającego obywatelstwo 

polskie, 

7) wskazanie statusu zawodnika miejscowego. 

3. Do wniosku o przyznanie licencji okresowej zawodnika należy dołączyć: 

1) jedno zdjęcie w formacie określonym przez organ wydający licencję– w celu 

przyznania licencji okresowej, 

2) potwierdzone podpisami przez klub i zawodnika zobowiązanie do 

reprezentowania barw klubowych w konkretnym sezonie (wyłącznie według wzoru 

ustalonego przez PZKosz stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu) 

lub oświadczenie klubu o posiadaniu takiego zobowiązania, 

3) promesę licencji okresowej wydaną przez PZKosz w przypadku rozgrywek 

ekstraklasy mężczyzn i ekstraklasy kobiet, jeśli organizatorem tych rozgrywek nie 

jest PZKosz, 
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4) w przypadku zawodnika zmieniającego barwy klubowe dodatkowo: 

a) List Czystości,  

b) promesę licencji okresowej wydaną przez PZKosz w przypadku, jeśli 

poprzednia licencja okresowa zawodnika była wydana przez inny organ 

wydający licencję (PZKosz, spółkę akcyjną lub inny WZKosz), 

c) kopię dowodu wpłaty opłaty transferowej. 

5) w przypadku zawodnika wypożyczonego - kopię umowy o wypożyczeniu 

zawartej między klubami na jeden sezon, 

6) w przypadku zawodnika objętego umową szkoleniową: 

a)  kopię umowy szkoleniowej 

b) załącznik do umowy szkoleniowej: wykaz zawodników objętych umową 

4. Klub może złożyć wniosek zbiorowy o przyznanie licencji okresowych zawodników, 

zawierający listę zawodników oraz dane określone w ust. 2 i załączniki wskazane w ust. 

3. 

5. Złożenie wniosku o przyznanie licencji okresowej zawodnika oraz przesłanie wymaganych 

załączników może zostać dokonane osobiście, e-mailem jako skan dokumentu w 

terminach i na zasadach określonych przez organizatora rozgrywek. 

6. W przypadku, jeśli organem wydającym licencję okresową zawodnika nie jest WZKosz, 

wniosek musi być potwierdzony przez właściwy dla siedziby klubu WZKosz. 

7. W przypadku, jeśli organem wydającym licencję okresową zawodnika jest WZKosz, 

licencja okresowa zawodnika zagranicznego może być wydana wyłącznie po otrzymaniu 

zgody zarządu PZKosz na grę zawodnika zagranicznego w rozgrywkach WZKosz. Zarząd 

PZKosz może udzielić zgody na wyjątkowy udział zawodnika nieposiadającego statusu 

zawodnika miejscowego w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza z uwagi na 

jego sytuację rodzinną. PZKosz może udzielić zgody na grę w Lidze zawodnika z prawem 

stałego pobytu w Polsce. 

8. Licencja okresowa zawodnika jest anulowana (kończy się jej ważność) z momentem 

wydania listu czystości przez klub lub uprawnione do tego organy. Klub może wystąpić o 

anulowanie licencji okresowej zawodnika z innych powodów, w tym rozwiązania 

kontraktu z zawodnikiem. W rozgrywkach, w których do uzyskania licencji okresowej 

zawodnika wymagane jest przedstawienie kopii kontraktów łączących klub bezpośrednio 

lub pośrednio z zawodnikiem, Klub jest zobowiązany do przedstawienia umowy 

rozwiązania kontraktów z zawodnikiem w terminie siedmiu dni od wydania listu czystości 

lub poinformowania organizatora rozgrywek pisemnie o braku rozwiązania kontraktu. 
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§ 28. 

1. Licencję okresową zawodnika wydaje się wg wzoru określonego przez organizatora 

rozgrywek. 

2. Licencja okresowa zawodnika powinna zawierać co najmniej: 

1) oznaczenie organu wydającego, 

2) numer licencji okresowej,  

3) imię i nazwisko zawodnika,  

4) oznaczenie klubu, którego barwy zawodnik będzie reprezentował,  

5) sezon rozgrywkowy, 

6) oznaczenie cyklu rozgrywkowego, 

7) aktualne zdjęcie zawodnika 

 

§ 29. 

1. Organizator rozgrywek może podjąć decyzję odmawiającą przyznania licencji 

okresowej zawodnika, a także decyzję o jej pozbawieniu lub zawieszeniu. 

2. Pozbawienie lub zawieszenie licencji okresowej zawodnika oznacza bezwzględny 

zakaz gry danego zawodnika w określonym cyklu rozgrywkowym. 

3. Decyzja o odmowie przyznania, pozbawieniu lub zawieszeniu licencji okresowej 

zawodnika wydawana jest na piśmie wraz z uzasadnieniem i doręczana jest Klubowi z 

urzędu. 

 

§ 30. 

1. Podstawą pozbawienia lub odmowy przyznania licencji okresowej zawodnika jest: 

1) ujawnienie faktu, iż zawodnik przed otrzymaniem licencji podpisał umowę lub 

zobowiązanie do reprezentowania barw klubowych dotyczące reprezentowania 

barw klubowych w tym samym czasie z więcej niż jednym klubem, 

2) nieuzasadnione zerwanie umowy z klubem przez zawodnika, 

3) rażące naruszenie obowiązków zawodnika w stosunku do FIBA, FIBA-Europe, 

PZKosz, WZKosz, innego organizatora rozgrywek bądź klubu, 

4) odmowa reprezentowania barw narodowych lub nieusprawiedliwiona 

nieobecność na zgrupowaniu, konsultacji lub badaniach medycznych kadry 

narodowej lub wojewódzkiej, 

5) pozbawienie zawodnika licencji zawodnika, 



 21 

6) zaległości finansowe związane z niezrealizowanym przez zawodnika 

orzeczeniem KTA lub BAT albo orzeczeniem Sędziego Dyscyplinarnego PZKosz lub 

WZKosz, 

7) inne przesłanki wskazane w odrębnych, powszechnie obowiązujących przepisach 

prawa lub przepisach FIBA, FIBA-Europe, PZKosz, WZKosz lub innego organizatora 

rozgrywek, w szczególności zaś nałożenie na klub sankcji dyscyplinarnej w postaci 

zakazu dokonywania zmiany barw klubowych do tego klubu, wypożyczeń lub zakazu 

zawarcia umowy szkoleniowej. 

2. Podstawą do wydania decyzji o zawieszeniu licencji okresowej zawodnika jest: 

1) ujawnienie nowych faktów, mających wpływ na ocenę przesłanek do przyznania 

licencji, co wymaga każdorazowo przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego 

bądź innego postępowania zmierzającego do usunięcia zaistniałych ewentualnie 

nieprawidłowości, 

2) niedokonanie przez zawodnika lub klub, którego barwy reprezentuje, opłat 

wynikających z przepisów regulaminowych bądź zawartych porozumień pomiędzy 

klubami w związku ze zmianą barw klubowych lub wypożyczenia zawodnika, jak też 

rozliczeń z FIBA, FIBA Europe, PZKosz, WZKosz lub innego organizatora rozgrywek, 

3) inne przesłanki wskazane w odrębnych, powszechnie obowiązujących przepisach 

prawa lub przepisach wewnętrznych FIBA, FIBA-Europe, PZKosz, WZKosz lub innego 

organizatora rozgrywek, 

4) odmowa udziału zawodnika w kadrze narodowej lub kadrze wojewódzkiej. 

3. Zaistnienie przesłanek wskazanych w ust. 1 i 2 przed przyznaniem licencji okresowej, 

jak również braki formalne we wniosku o przyznanie takiej licencji mogą stanowić 

podstawę do odmowy przyznania licencji okresowej. 

 

§ 31. 

Organizator rozgrywek jest uprawniony do określenia ewentualnych dodatkowych przyczyn 

odmowy przyznania, cofnięcia lub zawieszenia licencji okresowej zawodnika. Wydane w tym 

zakresie przepisy podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd PZKosz. 
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§ 32. 

Od decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania licencji okresowej zawodnika, a 

także jej pozbawienia bądź zawieszenia, przysługuje klubowi i zawodnikowi odwołanie na 

zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
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ROZDZIAŁ VI 

LICENCJA TRENERA 

 

§ 33. 

Organem właściwym do przyznawania licencji trenera uprawniającej do prowadzenia drużyn 

przez trenerów z obywatelstwem polskim w ramach współzawodnictwa sportowego 

w koszykówce na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej jest PZKosz. 

 

§ 34. 

PZKosz prowadzi ewidencję przyznanych licencji trenera.  

 

§ 35. 

Za licencję trenera pobiera się opłatę, której wysokość określa PZKosz.  

 

§ 36. 

1. Licencję trenera, wg wzoru określonego przez PZKosz, przyznaje się osobie fizycznej 

spełniającej wymagania określone w niniejszym regulaminie oraz w Ustawie o Sporcie. 

2. Licencję trenera przyznaje się na czas nieokreślony. 

3. Licencje trenera mają następujące kategorie, które uprawniają do prowadzenia 

drużyn w następujących cyklach rozgrywkowych i pracy z reprezentacjami narodowymi: 

1) Licencja D - rozgrywki minikoszykówki 

2) Licencja C - rozgrywki seniorów poniżej 2 Ligi Mężczyzn i 1 Ligi Kobiet, 

rozgrywki młodzieżowe 

3) Licencja B - 1 Liga Kobiet, 1 Liga Mężczyzn, 2 Liga Mężczyzn, Ekstraklasa 

Mężczyzn i Kobiet (jeśli w klubie jest już co najmniej jeden trener z Licencją A) 

4) Licencja A - Ekstraklasa Mężczyzn i Kobiet (co najmniej jeden trener w klubie) 

4. Licencję określonej kategorii otrzymują trenerzy po ukończeniu kursu 

certyfikowanego przez PZKosz na określonym poziomie (A, B, C lub D) lub na podstawie 

decyzji PZKosz. 

5. Licencja wyższej kategorii uprawnia do prowadzenia drużyn przewidzianych przy 

niższych kategoriach. 

6. W przypadku niepodnoszenia kwalifikacji trenerskich kategoria licencji trenera może 

być obniżona przez PZKosz. 
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§ 37.  

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji trenera składa pisemny wniosek (według 

wzoru ustalonego przez PZKosz stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszego 

regulaminu). 

2. Do wniosku o przyznanie licencji należy dołączyć dokument potwierdzający posiadanie 

kwalifikacji do uzyskania odpowiedniej kategorii licencji trenera, ankietę, zdjęcie, 

potwierdzenie średniego wykształcenia oraz zaświadczenie o niekaralności. 

3. W przypadku podniesienia kwalifikacji, należy złożyć pisemny wniosek o zmianę 

kategorii licencji trenera wraz z dokumentami potwierdzającymi podniesienie 

kwalifikacji. 

4. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie PZKosz. 

 

§ 38. 

1. Decyzja o pozbawieniu licencji trenera może być wydana, jeśli orzeczeniem 

lekarskim stwierdzono u niego trwałą niezdolność do wykonywania obowiązków trenera. 

2. Trener może być pozbawiony licencji trenera, jeśli utracił prawo do wykonywania 

zawodu.  

3. Trener może być pozbawiony licencji trenera, jeśli prowadzi działalność agenta. 

4. Pozbawienie lub zawieszenie licencji może być także orzeczone w przypadku 

stwierdzonego przez uprawniony organ umyślnego naruszenia przez trenera prawa 

powszechnego, a także statutu lub regulaminów PZKosz. 

5. Pozbawienie lub zawieszenie licencji trenera może być także orzeczone w przypadku 

takiego naruszenia przepisów wewnętrznych PZKosz, które jest zagrożone taka karą 

w myśl przepisów dyscyplinarnych PZKosz. 

 

§ 39. 

1. Decyzja o odmowie przyznania licencji trenera, przyznaniu lub nieprzyznaniu 

odpowiedniej kategorii licencji trenera, pozbawieniu lub zawieszeniu takiej licencji 

wymaga uzasadnienia na piśmie i jest doręczana trenerowi z urzędu. 

2. Od ostatecznej decyzji PZKosz, o której mowa w ust. 1 przysługuje odwołanie na 

zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
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ROZDZIAŁ VII 

LICENCJA OKRESOWA TRENERA 

 
§ 40. 

1. Warunkiem niezbędnym do otrzymania licencji okresowej trenera jest posiadanie 

licencji trenera, z wyłączeniem trenerów nieposiadających obywatelstwa polskiego. 

2. Posiadanie licencji okresowej trenera jest warunkiem pełnienia funkcji trenera lub 

asystenta trenera podczas meczu rozgrywanego w określonym klubie, określonych 

rozgrywkach i określonym sezonie rozgrywkowym. 

3. Trener nieposiadający licencji okresowej trenera nie może być wpisany do protokołu 

meczu. W przypadku braku trenera, w protokole w rubryce „trener” wpisywany jest 

kapitan drużyny, który pełni funkcje trenera podczas meczu. 

4. Licencje okresowe trenerów dla cykli rozgrywek, których organizatorem w całości jest 

PZKosz – wydaje PZKosz. Dla cykli, których organizatorem jest spółka akcyjna 

działająca na zlecenie PZKosz – wydaje ta spółka akcyjna. Dla cykli, których 

organizatorem jest WZKosz (rozgrywki ponadstrefowe, strefowe lub wojewódzkie) – 

wydaje właściwy miejscowo dla siedziby klubu WZKosz. 

5. Licencja okresowa trenera wydana przez WZKosz może obejmować więcej niż jeden 

cykl rozgrywkowy. 

 

§ 41. 

1. W rozgrywkach, których organizatorem jest WZKosz (rozgrywki ponadstrefowe, 

strefowe lub wojewódzkie) zasady przyznawania licencji okresowych trenera ustala 

organ wydający te licencje. 

2. Warunkiem uzyskania licencji okresowej trenera na rozgrywki, których organizatorem 

jest PZKosz lub spółka akcyjna na jego zlecenie, jest uczestnictwo w organizowanej 

przez PZKosz corocznej przedsezonowej licencyjnej konferencji trenerskiej lub 

licencyjnej konferencji trenerskiej za granicą. Osoba, która nie uczestniczyła w 

konferencji może uzyskać licencję okresową trenera pod warunkiem wniesienia 

dodatkowej opłaty wyznaczonej przez PZKosz. 
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3. W przypadku, jeśli organizatorem rozgrywek jest spółka akcyjna działająca na 

zlecenie PZKosz, wówczas licencję okresową trenera wydaje organizator rozgrywek na 

podstawie wydanej przez PZKosz promesy licencji okresowej trenera, która zaświadcza o 

dokonaniu opłat, uczestnictwie w konferencji i spełnieniu innych wymaganych 

warunków. 

 

§ 42. 

1. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego dla uzyskania licencji okresowej 

trenera musi posiadać aktualną licencję uprawniającą do prowadzenia drużyn na 

poziomie rozgrywek odpowiadającemu cyklowi rozgrywek, do którego chce uzyskać w 

Polsce licencję okresową trenera. 

2. W przypadku opisanym w ust. 1 opłata za licencję okresową trenera powinna być 

podwyższona. 

3. W przypadku, jeśli organem wydającym licencję okresową trenera nie jest PZKosz, 

licencja okresowa trenera zagranicznego może być wydana wyłącznie po otrzymaniu 

promesy licencji okresowej wydanej przez PZKosz. 

 

§ 43. 

1. Wydawanie licencji okresowej trenera jest odpłatne. 

2. PZKosz ustala i pobiera opłaty za wydanie licencji okresowej trenera na rozgrywki 

wymienione w § 4, ust. 1, pkt. 1 i 2. 

3. Opłaty za wydanie licencji okresowej trenera na rozgrywki organizowane przez 

WZKosz (ponadstrefowe, strefowe lub wojewódzkie) ustala i pobiera właściwy 

miejscowo WZKosz. 

 

§ 44. 

1. Wniosek o przyznanie licencji okresowej trenera powinien zawierać co najmniej: 

a) nazwę i adres klubu, 

b) imię i nazwisko trenera, 

c) datę i miejsce urodzenia w przypadku trenera zagranicznego 

d) numer PESEL w przypadku trenera posiadającego obywatelstwo polskie 

e) wskazanie obywatelstwa oraz numer paszportu – w przypadku trenera 

zagranicznego, 
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f) numer licencji trenera w przypadku trenera posiadającego obywatelstwo 

polskie.  

2. Do wniosku o przyznanie licencji okresowej należy dołączyć: 

a) jedno zdjęcie w formacie określonym przez organizatora rozgrywek, 

b) kopię dowodu wpłaty, 

c) kopię dokumentu potwierdzającego kwalifikacje trenerskie wydanego przez 

macierzystą federację koszykówki w języku polskim lub angielskim - dla trenera bez 

polskiego obywatelstwa. 

3. Klub może wystąpić o anulowanie licencji okresowej trenera, m.in. z powodu 

rozwiązania kontraktu z trenerem. W rozgrywkach, w których do uzyskania licencji 

okresowej trenera wymagane jest przedstawienie kopii kontraktów łączących klub 

bezpośrednio lub pośrednio z trenerem, Klub jest zobowiązany do przedstawienia 

umowy rozwiązania kontraktów z trenerem w terminie siedmiu dni od wystąpienia o 

anulowanie licencji okresowej trenera lub poinformowania organizatora rozgrywek 

pisemnie o braku rozwiązania kontraktu. 

 

§ 45. 

1. Okresową licencję trenera wydaje się wg wzoru określonego przez organ wydający 

licencję. 

2. Organ wydający licencję prowadzi ewidencję przyznanych okresowych licencji trenera. 

 

§ 46. 

1. Organ wydający licencję może podjąć decyzję odmawiającą przyznania okresowej 

licencji trenera, a także decyzję o jej zawieszeniu lub pozbawieniu licencji. 

2. Pozbawienie lub zawieszenie okresowej licencji trenera oznacza zakaz prowadzenia 

zespołu w danym cyklu rozgrywkowym. 

3. Decyzję o odmowie przyznania, pozbawieniu lub zawieszeniu okresowej licencji 

trenera wydawana jest na piśmie wraz z uzasadnieniem i doręczana jest 

zainteresowanemu trenerowi z urzędu. 
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§ 47. 

Podstawą pozbawienia, zawieszenia lub odmowy przyznania okresowej licencji trenera jest: 

1) rażące naruszenie obowiązków trenera w stosunku do PZKosz, WZKosz, FIBA, FIBA 

Europe lub innego organizatora rozgrywek, 

2) kara dyskwalifikacji, 

3) inne przesłanki wskazane w odrębnych, powszechnie obowiązujących przepisach prawa 

lub przepisach FIBA, FIBA Europe, PZKosz, WZKosz lub innego organizatora rozgrywek. 

 

§ 48. 

Od decyzji w sprawie odmowy przyznania okresowej licencji trenera, a także jej pozbawienia 

lub zawieszenia, zainteresowanemu trenerowi przysługuje odwołanie na zasadach określonych 

w niniejszym regulaminie. 

 

§ 49. 

Przepisy dotyczące licencji trenerskich stosuje się odpowiednio do asystenta trenera. 
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ROZDZIAŁ VIII 

LICENCJA SĘDZIEGO 

 

§ 50. 

1. Organem właściwym do przyznawania licencji sędziego uprawniającej do sędziowania 

spotkań w ramach współzawodnictwa sportowego w koszykówce na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej jest PZKosz. 

2. PZKosz upoważnia WZKosz do wydawania licencji sędziego. 

 

§ 51. 

PZKosz prowadzi ewidencję przyznanych licencji sędziego.  

 

§ 52. 

Za licencję sędziego pobiera się opłatę, której wysokość określa PZKosz.  

 

§ 53. 

1. Licencję sędziego, wg wzoru określonego przez PZKosz, przyznaje się osobie 

fizycznej spełniającej wymagania określone w niniejszym regulaminie oraz w 

Ustawie o Sporcie. 

2. Licencję sędziego przyznaje się na czas nieokreślony. 

 

§ 54.  

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji sędziego składa pisemny wniosek (według 

wzoru ustalonego przez PZKosz stanowiącego Załącznik nr 7 do niniejszego 

regulaminu). 

2. Do wniosku o przyznanie licencji sędziego należy dołączyć dokument potwierdzający 

ukończenie kursu sędziowskiego. 

3. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie PZKosz lub właściwego 

miejscowo WZKosz. 
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§ 55. 

1. Decyzja o pozbawieniu licencji sędziego może być wydana, jeśli orzeczeniem lekarskim 

stwierdzono u niego trwałą niezdolność do wykonywania obowiązków sędziego.  

2. Sędzia może być pozbawiony licencji sędziego, jeśli utracił prawo do wykonywania 

funkcji sędziego.  

3. Pozbawienie lub zawieszenie licencji może być także orzeczone w przypadku 

stwierdzonego przez uprawniony organ umyślnego naruszenia przez sędziego prawa 

powszechnego, a także statutu lub regulaminów PZKosz. 

4. Pozbawienie lub zawieszenie licencji sędziego może być także orzeczone w przypadku 

takiego naruszenia przepisów wewnętrznych PZKosz, które jest zagrożone taką karą w myśl 

przepisów dyscyplinarnych PZKosz. 

 

§ 56. 

1. Decyzja o odmowie przyznania licencji sędziego, pozbawieniu lub zawieszeniu takiej 

licencji wymaga uzasadnienia na piśmie i jest doręczana sędziemu z urzędu. 

2. Od ostatecznej decyzji PZKosz, o której mowa w ust. 1 przysługuje odwołanie na 

zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
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ROZDZIAŁ IX 

LICENCJA OKRESOWA SĘDZIEGO 

 
 

§ 57. 

1. Warunkiem niezbędnym do otrzymania licencji okresowej sędziego jest posiadanie 

licencji sędziego. 

2. Posiadanie licencji okresowej sędziego jest warunkiem pełnienia funkcji sędziego 

podczas meczu rozgrywanego w określonych rozgrywkach i określonym sezonie 

rozgrywkowym. 

3. Sędzia nieposiadający licencji okresowej sędziego nie może być wpisany do protokołu 

meczu. 

4. Licencje okresowe sędziów dla cykli rozgrywek organizowanych przez PZKosz lub na 

jego zlecenie wydaje organizator rozgrywek, a dla cykli organizowanych przez WZKosz 

- właściwy miejscowo WZKosz. 

5. Licencja okresowa sędziego może obejmować więcej niż jeden cykl rozgrywkowy. 

 

§ 58. 

1. W rozgrywkach nieprowadzonych bezpośrednio przez PZKosz, zasady przyznawania 

licencji okresowych sędziego ustala organizator rozgrywek. 

2. Warunkiem uzyskania licencji okresowej sędziego na rozgrywki wymienione w § 4, 

ust. 1, pkt. 1 i 2 jest uczestnictwo w organizowanej przez PZKosz corocznej 

przedsezonowej konferencji sędziowskiej lub innej konferencji sędziowskiej za granicą. 

Osoba, która nie uczestniczyła w konferencji może uzyskać licencję okresową sędziego 

pod warunkiem wniesienia dodatkowej opłaty wyznaczonej przez PZKosz. 

3. W przypadku, jeśli organizatorem rozgrywek wymienionych w § 4, ust. 1, pkt. 1 i 2 

nie jest PZKosz, wówczas licencję okresową sędziego wydaje organizator rozgrywek na 

podstawie wydanej przez PZKosz promesy licencji okresowej sędziego, która zaświadcza 

o dokonaniu opłat, uczestnictwie w konferencji i posiadaniu odpowiednich kwalifikacji. 
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§ 59. 

1. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego dla uzyskania licencji okresowej 

sędziego musi: 

1)  spełniać wymogi określone dla poszczególnych cykli rozgrywkowych w § 36 ust. 

3 niniejszego regulaminu lub  

2) posiadać aktualną licencję uprawniającą do pracy sędziego na poziomie 

rozgrywek odpowiadającemu cyklowi rozgrywek, do którego chce uzyskać w 

Polsce licencję okresową sędziego. 

2. W przypadku opisanym w ust. 1 pkt. 2 opłata za licencję okresową sędziego powinna 

być podwyższona. 

 

§ 60. 

1. Wydawanie licencji okresowej sędziego jest odpłatne. 

2. PZKosz ustala i pobiera opłaty za wydanie licencji okresowej sędziego na rozgrywki 

wymienione w § 4, ust. 1, pkt. 1 i 2. 

3. Opłaty za wydanie licencji okresowej sędziego na rozgrywki organizowane przez 

WZKosz ustala i pobiera właściwy miejscowo WZKosz. 

 

§ 61. 

1. Wniosek o przyznanie licencji okresowej sędziego powinien zawierać co najmniej: 

a) imię i nazwisko sędziego, 

b) datę i miejsce urodzenia w przypadku sędziego zagranicznego 

c) numer PESEL w przypadku sędziego posiadającego obywatelstwo polskie 

d) wskazanie obywatelstwa oraz numer paszportu – w przypadku sędziego 

zagranicznego, 

e) numer licencji sędziego w przypadku sędziego posiadającego obywatelstwo 

polskie,  

2. Do wniosku o przyznanie licencji okresowej należy dołączyć: 

a) jedno zdjęcie w formacie określonym przez organizatora rozgrywek, 

b) kopię dowodu wpłaty 

c) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pełnienia obowiązków sędziego 

d) kopię dokumentu potwierdzającego kwalifikacje sędziego wydanego przez macierzystą 

federację koszykówki wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski - dla sędziego 

bez polskiego obywatelstwa. 
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§ 62. 

1. Okresową licencję sędziego wydaje się wg wzoru określonego przez organizatora 

rozgrywek. 

2. Organizator rozgrywek prowadzi ewidencję przyznanych okresowych licencji sędziego. 

 

§ 63. 

1. Organ wydający licencję może podjąć decyzję odmawiającą przyznania okresowej 

licencji sędziego, a także decyzję o jej zawieszeniu lub pozbawieniu licencji. 

2. Pozbawienie lub zawieszenie okresowej licencji sędziego oznacza zakaz prowadzenia 

spotkań w danym cyklu rozgrywkowym. 

3. Decyzję o odmowie przyznania, pozbawieniu lub zawieszeniu okresowej licencji 

sędziego wydawana jest na piśmie wraz z uzasadnieniem i doręczana jest 

zainteresowanemu sędziemu z urzędu. 

 

§ 64. 

Podstawą pozbawienia, zawieszenia lub odmowy przyznania okresowej licencji sędziego jest: 

1) rażące naruszenie obowiązków sędziego w stosunku do PZKosz, WZKosz, FIBA, 

FIBA Europe lub innego organizatora rozgrywek, 

2) kara dyskwalifikacji, 

3) inne przesłanki wskazane w odrębnych, powszechnie obowiązujących przepisach 

prawa lub przepisach FIBA, FIBA Europe, PZKosz, WZKosz lub innego 

organizatora rozgrywek. 

 

§ 65. 

Od decyzji w sprawie odmowy przyznania okresowej licencji sędziego, a także jej pozbawienia 

lub zawieszenia, zainteresowanemu sędziemu przysługuje odwołanie na zasadach określonych 

w niniejszym regulaminie. 
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ROZDZIAŁ X 

LICENCJA OKRESOWA KOMISARZA 

 
§ 66. 

1. Posiadanie licencji okresowej komisarza jest warunkiem pełnienia funkcji komisarza 

podczas meczu rozgrywanego w określonych cyklach rozgrywkowych i określonym 

sezonie rozgrywkowym. 

2. Licencje okresowe komisarzy dla cykli rozgrywek organizowanych przez PZKosz lub PLK 

wydaje PZKosz,  

3. Licencje okresowe komisarzy dla cykli organizowanych przez WZKosz wydaje właściwy 

miejscowo WZKosz. 

4. Licencja okresowa komisarza może obejmować więcej niż jeden cykl rozgrywkowy. 

 

§ 67. 

1. Warunkiem uzyskania licencji okresowej komisarza na rozgrywki prowadzone przez PLK 

i PZKosz jest uczestnictwo w organizowanej przez PZKosz corocznej przedsezonowej 

konferencji komisarskiej oraz wniesienie opłaty aktywacyjnej.  

2. Zasady wydawania licencji komisarza WZKosz oraz wysokość opłaty aktywacyjnej 

określa Zarząd WZKosz. 

 

§ 68. 

1. PZKosz ustala i pobiera opłaty za wydanie licencji okresowej komisarza na rozgrywki 

wymienione w § 4, ust. 1, pkt. 1 i 2. 

2. Opłaty za wydanie licencji okresowej komisarza na rozgrywki organizowane przez 

WZKosz ustala i pobiera właściwy miejscowo WZKosz. 

 

§ 69. 

3. Okresową licencję komisarza wydaje się wg wzoru określonego przez organizatora 

rozgrywek. 

4. Organizator rozgrywek prowadzi ewidencję przyznanych okresowych licencji komisarza. 
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§ 70. 

1. Organ wydający licencję może podjąć decyzję o zawieszeniu lub pozbawieniu 

okresowej licencji komisarza.  

2. Pozbawienie lub zawieszenie okresowej licencji komisarza oznacza zakaz pełnienia 

funkcji komisarza w danym sezonie rozgrywkowym. 

3. Decyzja o pozbawieniu lub zawieszeniu okresowej licencji komisarza wydawana jest na 

piśmie wraz z uzasadnieniem i doręczana jest zainteresowanemu komisarzowi z urzędu. 

 

§ 71. 

Podstawą pozbawienia lub zawieszenia okresowej licencji komisarza jest: 

1) rażące naruszenie obowiązków komisarza w stosunku do PZKosz, WZKosz, FIBA, FIBA 

Europe lub innego organizatora rozgrywek, 

2) kara dyskwalifikacji, 

3) inne przesłanki wskazane w odrębnych, powszechnie obowiązujących przepisach prawa 

lub przepisach FIBA, FIBA Europe, PZKosz, WZKosz lub innego organizatora rozgrywek. 

 

§ 72. 

Od decyzji w sprawie pozbawienia lub zawieszenia okresowej licencji komisarza 

zainteresowanemu komisarzowi przysługuje odwołanie na zasadach określonych w niniejszym 

regulaminie. 
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ROZDZIAŁ XI 

LICENCJA AGENTA 

 

§ 73. 

1. PZKosz jest uprawniony do przyznawania licencji agenta, która uprawnia do 

reprezentowania zawodników i trenerów w sprawach wynikających z zawartych lub 

negocjowanych kontraktów oraz sprawach dotyczących zmiany barw klubowych. 

2. Wyłącznie agenci posiadający licencję wydaną przez PZKosz lub FIBA, a także osoby 

wpisane na listę adwokatów lub radców prawnych oraz członkowie rodziny zawodnika lub 

trenera posiadający uprawnienia pełnomocnika w rozumieniu przepisów art. 87 § 1 

kodeksu postępowania cywilnego mają prawo do reprezentowania zawodników i 

trenerów w sprawach wynikających z zawartych lub negocjowanych kontraktów z 

klubami oraz w sprawach dotyczących zmiany barw klubowych. Osoby te są ponadto 

upoważnione do reprezentowania klubów w negocjacjach z zawodnikami i trenerami. 

3. Licencja agenta jest przyznawana czasowo na okres jednego sezonu rozgrywkowego i 

jest warunkowana złożeniem wniosku (według wzoru ustalonego przez PZKosz 

stanowiącego Załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu), zaliczeniem egzaminu przed 

komisją powołaną przez PZKosz obejmującego znajomość przepisów FIBA i PZKosz oraz 

uiszczeniem opłaty, której wysokość ustala PZKosz. 

4. Tylko osoba fizyczna może legitymować się licencją agenta. Działalność agenta z licencją 

może być wykonywana wyłącznie osobiście. Osoby prawne mogą prowadzić działalność 

agencyjną w rozumieniu przepisów niniejszego regulaminu wyłącznie poprzez osoby 

fizyczne posiadające licencję agenta. 

5. Licencji agenta nie może otrzymać osoba, która zajmuje stanowisko lub jest związana 

umową z FIBA, FIBA Europe, PZKosz, WZKosz lub klubem biorącym udział w rozgrywkach 

organizowanych przez PZKosz lub na jego zlecenie. Licencji agenta nie może ponadto 

otrzymać osoba, która zajmuje stanowisko lub jest związana umową z inną organizacją 

prowadzącą bezpośrednią działalność w koszykówce, o ile w ocenie PZKosz istnieje 

ryzyko wystąpienia konfliktu interesów. 
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6. Agenci posiadający licencję PZKosz są zobowiązani do informowania PZKosz, z jakimi 

zawodnikami i trenerami mają podpisane umowy dotyczące reprezentowania ich 

interesów. PZKosz corocznie opublikuje listę agentów z licencjami agenta wraz z 

informacją o zawodnikach i trenerach, którzy są przez nich reprezentowani. Lista będzie 

stale aktualizowana. 

 

§ 74. 

1. Agent posiadający licencję PZKosz ma prawo: 

1) reprezentować interesy zawodnika, trenera lub klubu w każdej sprawie, 

dotyczącej uprawiania przez zawodnika koszykówki lub wykonywania funkcji 

trenera, 

2) negocjować i zawierać umowy w jego imieniu, 

3) kontaktować się i negocjować z zawodnikiem, który nie posiada kontraktu z 

klubem i nie ma ważnej umowy z innym agentem. 

2. Licencja agenta może zostać odebrana lub czasowo zawieszona w przypadku: 

1) występowania w imieniu zawodnika, który ma umowę z innym agentem, chyba, 

że za zgodą tego agenta, 

2) naruszeń przepisów FIBA i PZKosz, 

3) braku informacji do PZKosz o podpisaniu umowy na reprezentowanie interesów 

z zawodnikiem lub trenerem w ciągu 14 dni po jej zawarciu, 

4) zachęcania zawodnika lub trenera do złamania obowiązującego kontraktu z 

klubem lub innym agentem. 

3. Od decyzji o odmowie przyznania lub odebraniu licencji agenta przysługuje 

odwołanie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

 

§ 75. 

Zawodnik, trener lub klub, który korzysta z usług agenta bez licencji PZKosz lub FIBA, 

może zostać ukarany karą finansową przewidzianą w regulaminie dyscyplinarnym. PZKosz 

może odmówić wydania licencji okresowej zawodnikowi lub trenerowi, który korzysta z 

usług agenta bez licencji PZKosz lub FIBA. 



 38 

ROZDZIAŁ XII 

LICENCJA STATYSTYKA 

 

§ 76 

1. Organem właściwym do przyznawania licencji statystyka uprawniającej do prowadzenia 

obserwacji statystycznych online spotkań w ramach współzawodnictwa sportowego w 

koszykówce na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej jest PZKosz. 

2. PZKosz upoważnia WZKosze do wydawania licencji statystyka. 

 

§ 77 

PZKosz prowadzi ewidencję przyznanych licencji statystyka. 

 

§ 78 

Za licencję statystyka pobiera się opłatę, której wysokość określa PZKosz. 

 

§ 79 

1. Licencję statystyka, wg wzoru określonego przez PZKosz, przyznaje się osobie fizycznej 

spełniającej wymagania określone w niniejszym regulaminie oraz w ustawie o sporcie. 

2. Licencję statystyka przyznaje się na czas nieokreślony. 

 

§ 80 

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji statystyka składa pisemny wniosek (według 

wzoru ustalonego przez PZKosz stanowiącego Załącznik nr 9 do niniejszego regulaminu). 

2. Do wniosku o przyznanie licencji statystyka należy dołączyć dokument potwierdzający 

ukończenie kursu statystycznego. Statystyków, posiadających w sezonach 2011-2017 licencje 

okresowe statystyków wydane przez PZKosz, uznaje się za posiadających odpowiednie 

uprawnienia. 

3. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie PZKosz. 
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§ 81 

1. Statystyk może być pozbawiony licencji statystyka, jeśli utracił prawo do wykonywania 

funkcji statystyka. 

2. Pozbawienie lub zawieszenie licencji może być także orzeczone w przypadku stwierdzonego 

przez uprawniony organ umyślnego naruszenia przez statystyka prawa powszechnego, a także 

statutu lub regulaminów PZKosz. 

3. Pozbawienie lub zawieszenie licencji statystyka może być także orzeczone w przypadku 

takiego naruszenia przepisów wewnętrznych PZKosz, które jest zagrożone taką karą w myśl 

przepisów dyscyplinarnych PZKosz. 

 

§ 82 

1. Decyzja o odmowie przyznania licencji statystyka, pozbawieniu lub zawieszeniu takiej 

licencji wymaga uzasadnienia na piśmie i jest doręczana statystykowi z urzędu. 

2. Od ostatecznej decyzji PZKosz, o której mowa w ust. 1 przysługuje odwołanie na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie. 
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ROZDZIAŁ XIII 

LICENCJA OKRESOWA STATYSTYKA 

 

§ 83 

1. Warunkiem niezbędnym do otrzymania licencji okresowej statystyka jest posiadanie licencji 

statystyka. 

2. Posiadanie licencji okresowej statystyka jest warunkiem pełnienia funkcji statystyka 

podczas meczu rozgrywanego w określonych rozgrywkach i określonym sezonie rozgrywkowym. 

3. Statystyk nieposiadający licencji okresowej statystyka nie może pełnić tej funkcji podczas 

meczu. 

4. Licencje okresowe statystyków wydaje organizator rozgrywek. 

5. Licencja okresowa statystyka może obejmować więcej niż jeden cykl rozgrywkowy. 

 

§ 84 

1. W rozgrywkach nieprowadzonych bezpośrednio przez PZKosz, zasady przyznawania licencji 

okresowych statystyka, pełnienia funkcji statystyka oraz wysokość opłat ustala organizator 

rozgrywek. 

2. Warunkiem uzyskania licencji okresowej statystyka na rozgrywki wymienione w § 4, ust. 1, 

pkt. 1 i 2 jest uczestnictwo przedsezonowej konferencji statystyków, o ile tak postanowi 

organizator rozgrywek. 

3. W przypadku, jeśli organizatorem rozgrywek wymienionych w § 4, ust. 1, pkt. 1 i 2 nie jest 

PZKosz, wówczas licencję okresową statystyka wydaje organizator rozgrywek na podstawie 

wydanej przez PZKosz promesy licencji okresowej statystyka, która zaświadcza o dokonaniu 

opłat, uczestnictwie w konferencji (jeśli są wymagane) i posiadaniu odpowiednich 

kwalifikacji. 

 

§ 85 

1. Wydawanie licencji okresowej statystyka jest odpłatne, o ile tak postanowił organizator 

rozgrywek. 

2. PZKosz ustala i pobiera opłaty za wydanie licencji okresowej statystyka na rozgrywki 

wymienione w § 4, ust. 1, pkt. 1 i 2. 

3. Opłaty za wydanie licencji okresowej statystyka na rozgrywki organizowane przez WZKosz 

ustala i pobiera właściwy miejscowo WZKosz. 
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§ 86 

1. Wniosek o przyznanie licencji okresowej statystyka powinien zawierać co najmniej: 

a) imię i nazwisko statystyka, 

b) numer PESEL w przypadku statystyka posiadającego obywatelstwo polskie 

c) numer licencji statystyka. 

2. Do wniosku o przyznanie licencji okresowej należy dołączyć: 

a) jedno zdjęcie w formacie określonym przez organizatora rozgrywek, 

b) kopię dowodu wpłaty 

 

§ 87 

1. Okresową licencję statystyka wydaje się wg wzoru określonego przez organizatora 

rozgrywek. 

2. Organizator rozgrywek prowadzi ewidencję przyznanych okresowych licencji statystyka. 

 

§ 88 

1. Organ wydający licencję może podjąć decyzję odmawiającą przyznania okresowej licencji 

statystyka, a także decyzję o jej zawieszeniu lub pozbawieniu licencji. 

2. Pozbawienie lub zawieszenie okresowej licencji statystyka oznacza zakaz prowadzenia 

obserwacji statystycznych w danym cyklu rozgrywkowym. 

3. Decyzję o odmowie przyznania, pozbawieniu lub zawieszeniu okresowej licencji statystyka 

wydawana jest na piśmie wraz z uzasadnieniem i doręczana jest zainteresowanemu 

statystykowi z urzędu. 

 

§ 89 

Podstawą pozbawienia, zawieszenia lub odmowy przyznania okresowej licencji statystyka jest: 

1) rażące naruszenie obowiązków statystyka w stosunku do PZKosz, WZKosz, FIBA, FIBA Europe 

lub innego organizatora rozgrywek, 

2) kara dyskwalifikacji, 

3) powtarzające się błędy w pracy statystyka, 

3) inne przesłanki wskazane w odrębnych, powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub 

przepisach FIBA, FIBA Europe, PZKosz, WZKosz lub innego organizatora rozgrywek. 
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§ 90 

Od decyzji w sprawie odmowy przyznania okresowej licencji statystyka, a także jej 

pozbawienia lub zawieszenia, zainteresowanemu statystykowi przysługuje odwołanie na 

zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 
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ROZDZIAŁ XIV 

REPREZENTOWANIE KLUBÓW I ZMIANY BARW KLUBOWYCH 

 

§ 91. 

1.  Zawodnik w jednym sezonie rozgrywkowym może posiadać licencję okresową na 

reprezentowanie barw jednego klubu. 

2. Przepisu określonego w ust. 1 nie stosuje się wobec zawodników:  

1) zmieniających barwy klubowe, 

2) wypożyczanych,  

3) reprezentujących barwy innego klubu w ramach zawartej umowy szkoleniowej. 

3. Organizator rozgrywek ma prawo wprowadzić maksymalną liczbę klubów, które 

zawodnik może reprezentować na mocy licencji okresowych po zmianie barw klubowych 

w jednym cyklu rozgrywek w jednym sezonie rozgrywkowym. 

 

§ 92. 

1. Klub zgłaszający drużynę do rozgrywek wymienionych w § 4 ust. 1, pkt 3 (podpunkty 

od e do h) oraz § 4 ust. 1, pkt 6 może zgłosić do rozgrywek w określonym cyklu 

rozgrywek nie więcej niż trzech zawodników, którzy w bieżącym sezonie dokonali 

zmiany barw klubowych (lub zostali wypożyczeni) pomiędzy klubami mającymi siedzibę 

w dwóch różnych województwach. 

2. Zapis ustępu 1 nie dotyczy zawodnika, który w poprzednim sezonie reprezentował 

barwy tego samego klubu. Zapis ustępu 1 dotyczy zawodników objętych umową 

szkoleniową.  

3. W przypadku zgłoszenia kilku drużyn do jednego cyklu rozgrywek zapis ustępu 1 

dotyczy wszystkich drużyn łącznie. 

 

§ 93. 

1. Zmiana barw klubowych zawodników dla cykli rozgrywkowych wymienionych w § 4 

ust. 1 pkt 1 lit. a, b, c oraz pkt 2 lit. a, b, wymaga uzyskania promesy licencji okresowej 

wydanej przez PZKosz (jeśli organizatorem nie jest PZKosz), a opłatę transferową 

pobiera PZKosz. 
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2. Zmiana barw klubowych pomiędzy klubami z różnych województw uczestniczących w 

rozgrywkach WZKosz wymaga uzyskania promesy licencji okresowej wydanej przez 

PZKosz, ale opłatę transferową pobiera WZKosz klubu, który występuje o wydanie 

licencji okresowej zawodnika. 

3. Zmiana barw klubowych zawodników w przypadkach niewymienionych w ust. 1 i 2 

jest zatwierdzana przez właściwy miejscowo dla siedziby klubu WZKosz, opłatę 

transferową pobiera właściwy miejscowo dla siedziby klubu WZKosz. 

4. Warunkiem uzyskania promesy licencji okresowej PZKosz lub zatwierdzenia zmiany 

barw klubowych przez właściwy miejscowo WZKosz jest: 

a.  Przedstawienie Listu Czystości dla zawodnika. 

b. Przedstawienie innych dokumentów i rozliczeń koniecznych przy zmianie 

barw klubowych zawodnika. 

5. Zawodnik nie będący wychowankiem zmieniający barwy klubowe w przypadku 

przekazania sekcji lub drużyny do innego klubu zgodnie z zapisami § 6 ust. 7 lub § 6 ust. 

11 traktowany jest jako zawodnik nowego klubu i zmiana barw klubowych następuje bez 

wniesienia opłaty transferowej w przypadku przejęcia sekcji oraz z wniesieniem opłaty 

przewidzianej za zmianę barw klubowych na zasadzie przejęcia drużyny pod warunkiem 

wyrażenia przez niego pisemnej zgody na reprezentowanie barw nowego klubu. W 

przypadku braku zgody, zawodnik może dowolnie zmienić barwy klubowe.  

6. WZKosz może obniżyć wysokość opłat transferowych ustaloną przez PZKosz dla opłat 

wnoszonych w związku z ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu. 
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§ 94. 

1. Wniosek o wydanie Listu Czystości (według wzoru ustalonego przez PZKosz 

stanowiącego Załącznik nr 10 do niniejszego regulaminu) powinien być złożony przez 

klub przyjmujący (zamierzający pozyskać zawodnika) do klubu aktualnego za pomocą 

skanu dokumentu przesłanego pocztą e-mail na adres podany na oficjalnej stronie 

internetowej właściwego WZKosz, jednocześnie do właściwego WZKosz klubu 

aktualnego zawodnika oraz na adres transfery@pzkosz.pl. W przypadku zawodnika, 

który nie posiada statusu zawodnika-wychowanka, Wniosek o wydanie Listu Czystości 

(według wzoru ustalonego przez PZKosz stanowiącego Załącznik nr 10a do niniejszego 

regulaminu) może złożyć także sam zawodnik, zachowując wszystkie procedury opisane 

w niniejszym Regulaminie. Jeśli Wniosek wg wzoru 10a składa zawodnik posiadający 

status zawodnika-wychowanka, wniosek nie podlega rozpatrzeniu. Wniosek dotyczący 

zawodnika, który ma ważne zobowiązanie do reprezentowania barw klubowych na dany 

sezon, nie podlega rozpatrzeniu i nie wymaga żadnej odpowiedzi klubu aktualnego 

(wydania promesy, odmowy lub listu czystości. 

2. Wydanie Promesy (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do niniejszego 

regulaminu) albo Listu Czystości (według wzoru ustalonego przez PZKosz stanowiącego 

Załącznik nr 12 do niniejszego regulaminu) lub Odmowa Wydania Listu Czystości 

(według wzoru stanowiącego Załącznik nr 13 do niniejszego regulaminu) następuje w 

terminie 21 dni od dnia doręczenia wniosku dla wniosków złożonych w okresie od 1 

lipca do 31 sierpnia, a dla wniosków złożonych w okresie od 1 września do 30 czerwca 

w terminie 7 dni. Terminy te nie obowiązują, jeśli spełnione zostały warunki 

postawione przez klub w Promesie lub wyznaczone przez WZKosz lub PZKosz w 

procedurze opisanej w par. 99 ust. 2. W takim przypadku właściwy miejscowo WZKosz 

jest uprawniony do niezwłocznego, nie później niż w następnym dniu roboczym po 

dacie spełnienia warunków, wystawienia Listu Czystości z urzędu (według wzoru 

ustalonego przez PZKosz stanowiącego Załącznik nr 12a do niniejszego regulaminu). 

3. Okres, o którym mowa w ust. 2, rozpoczyna się od dnia dostarczenia do klubu, WZKosz 

i na adres transfery@pzkosz.pl przez wnioskodawcę za pomocą poczty e-mail wniosku 

zgodnie z zapisami ust. 1. W przypadku wątpliwości decyduje dostarczenie poczty e-

mail na adres transfery@pzkosz.pl. 
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4. Dla ważności złożonego wniosku i wydanej Promesy Listu Czystości konieczne jest, aby 

wniosek (lub Promesa) był pełny i zawierał wszystkie wymagane informacje. W razie 

wątpliwości, decyzję w tej sprawie podejmuje WZKosz właściwy miejscowo dla 

aktualnego klubu zawodnika lub - w przypadku transferu między województwami - 

PZKosz. 

5. List Czystości wydawany jest przez klub macierzysty lub klub aktualny (w przypadku, 

gdy zawodnik zmieniał już wcześniej barwy klubowe) na pisemny wniosek 

zainteresowanego klubu potwierdzony przez zawodnika (Załącznik nr 10 do 

niniejszego regulaminu) lub zawodnika - przypadku braku statusu zawodnika-

wychowanka (Załącznik nr 10a do niniejszego regulaminu). W przypadku zawodnika-

wychowanka klub macierzysty może wydać Promesę Listu Czystości, określając 

proponowaną kwotę ekwiwalentu oraz termin, do którego Promesa jest ważna (nie 

krótszy niż 14 dni). Okres ważności promesy jest przedłużony na czas procedur, o 

których mowa w pkt. 11, do czasu zakończenia tych procedur. Promesa doręczana jest 

na adres e-mail podany we wniosku o List Czystości oraz przekazywana jednocześnie do 

wiadomości właściwego miejscowo WZKosz oraz na adres transfery@pzkosz.pl. List 

Czystości musi być kontrasygnowany przez WZKosz właściwy miejscowo dla siedziby 

klubu, z którego zawodnik odchodzi. Jeśli klub, z którego klub lub zawodnik miałby 

otrzymać List Czystości nie istnieje lub nie brał udziału we współzawodnictwie 

sportowym w koszykówce w odpowiedniej sekcji męskiej lub żeńskiej w okresie 12 

miesięcy od daty złożenia wniosku, List Czystości wydaje właściwy miejscowo WZKosz. 

6. Przyczyną odmowy wydania Listu Czystości lub Promesy Listu Czystości może być 

uznanie, że zawodnik, o którego List Czystości złożono wniosek, posiada ważny 

kontrakt z klubem lub ważne zobowiązanie do reprezentowania barw klubowych. To 

zastrzeżenie nie dotyczy zawodnika, który nie uczestniczył we współzawodnictwie 

sportowym w koszykówce w Polsce lub za granicą w okresie trzech pełnych sezonów, 

który w takim przypadku traci również status zawodnika-wychowanka. 

7. Zobowiązania pieniężne i materialne zawodnika w stosunku do klubu nie są podstawą 

do odmowy wydania Listu Czystości lub Promesy Listu Czystości. 

8. Odmowa wydania Listu Czystości lub wezwanie do uzupełnienia niepełnego wniosku 

następuje na piśmie z podaniem uzasadnienia i doręczana jest na adres e-mail podany 

we wniosku o List Czystości oraz przekazywana jednocześnie do wiadomości 

właściwego miejscowo WZKosz oraz na adres transfery@pzkosz.pl. 



 47 

9. Wniosek o List Czystości można wycofać pisemnie za pomocą procedury opisanej w ust. 

1 i 3. Złożenie kolejnego prawidłowego, złożonego według procedury opisanej w ust. 1 

i 3, wniosku o List Czystości tego samego zawodnika, unieważnia poprzedni wniosek i 

ustanawia nowe terminy wydania Listu Czystości, Promesy lub odmowy wydania, o 

których mowa w ust. 2. 

10. Przekroczenie terminu wskazanego w ust. 2 stanowi podstawę wydania zawodnikowi 

przez właściwy miejscowo WZKosz, a w przypadku transferu między województwami 

przez PZKosz, Listu Czystości z urzędu oraz powoduje, że zawodnik traci status 

wychowanka, a klub macierzysty traci tym samym prawo do otrzymania ekwiwalentu 

za zawodnika-wychowanka. 

11. Uznanie przez uprawnione do rozstrzygania sporów między zawodnikiem a klubem 

organy, że zawodnik nie jest związany umową (kontraktem) lub zobowiązaniem z 

dotychczasowym klubem, stanowi podstawę wydania zawodnikowi przez właściwy 

miejscowo dla klubu WZKosz, a w przypadku transferu między województwami przez 

PZKosz, Listu Czystości z urzędu. Decyzja w tej sprawie uzasadniana jest na piśmie i 

doręczana klubowi i zawodnikowi z urzędu. W przypadku, gdy zawodnik i klub nie 

uzgodniły uprzednio, jaki organ jest uprawniony do rozstrzygania sporów między nimi, 

decyzję w tej sprawie ma prawo podjąć właściwy miejscowo dla klubu WZKosz, a w 

przypadku transferu między województwami przez PZKosz, o ile jedna ze stron nie 

skierowała uprzednio sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd polubowny. 

12. List czystości jest ważny bezterminowo (z zastrzeżeniem ust. 14), ale jego okres 

ważności może rozpoczynać się z dniem rozpoczęcia innego niż obecny sezonu, co musi 

być zaznaczone w treści listu czystości. 

13. Z dniem wydania lub z dniem ważności listu czystości wydanego zgodnie z ust. 12 

wszystkie licencje okresowe zawodnika wydane na grę w klubie, którego list czystości 

dotyczy, zostają anulowane. Decyzję w tej sprawie podejmuje organ wydający licencję 

okresową na podstawie par. 25 ust. 2, po otrzymaniu informacji od właściwego 

WZKosz, w związku z otrzymaniem listu czystości w celu dokonania zgodnej z ust. 5 

kontrasygnaty. 

14. Wydanie licencji okresowej zawodnika na grę w klubie aktualnym po wydaniu przez ten 

klub listu czystości powoduje anulowanie ważności listu czystości. 
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15. List czystości należy wydać zawodnikowi bezwarunkowo, jeśli klub wycofał drużynę z 

rozgrywek w sezonie i jednocześnie nie uczestniczy w tym sezonie w rozgrywkach w 

kategorii wiekowej, w której zawodnik mógłby brać udział. Zapis ten nie dotyczy 

zawodników-wychowanków, którzy jednak w takiej sytuacji podlegają zapisom par. 99, 

ust. 10 i 11. 

16. Od decyzji określonej w ust. 10 i 11 przysługuje zawodnikowi i dotychczasowemu 

klubowi prawo wniesienia odwołania na zasadach przewidzianych w niniejszym 

regulaminie. 

17. Wysokość kaucji odwoławczej ustala właściwy miejscowo WZKosz, a w przypadku 

transferu między województwami - PZKosz. 

 

§ 95. 

1. Potwierdzeniem, że proces zmiany barw klubowych został przeprowadzony zgodnie z 

przepisami niniejszego regulaminu i zatwierdzony, jest wyłącznie wydanie licencji 

okresowej dla zawodnika przez organizatora rozgrywek. Powyższe nie uchybia 

uprawnieniom do wniesienia odwołania przez zainteresowane strony, na zasadach 

określonych w niniejszym regulaminie. 

2. Decyzje w sprawach spornych, dotyczących zmiany barw klubowych pomiędzy 

klubami uczestniczącymi w rozgrywkach organizowanych i prowadzonych przez różne 

podmioty podejmuje PZKosz. Powyższe nie uchybia uprawnieniom do wniesienia 

odwołania przez zainteresowane strony, na zasadach określonych w niniejszym 

regulaminie. 

 

§ 96. 

1. Zarząd PZKosz może podjąć decyzję o ograniczeniu liczby możliwych zmian barw 

klubowych oraz wypożyczeń do danego klubu w danym sezonie rozgrywkowym, jak 

również o zakazie zawarcia umowy szkoleniowej. 

2. Prawo, o którym mowa w ust. 1 przysługuje także Zarządowi WZKosz, właściwemu 

miejscowo dla siedziby klubu biorącego udział w rozgrywkach organizowanych przez ten 

WZKosz. 
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§ 97. 

1. Kluby mają prawo do okresowego wypożyczania swoich zawodników na podstawie 

Umowy o wypożyczeniu (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 14 do niniejszego 

regulaminu). Jednorazowy okres wypożyczenia nie może przekroczyć jednego sezonu 

rozgrywkowego.  

2. Zawodnik wypożyczony otrzymuje licencję okresową do klubu, do którego został 

wypożyczony. 

3. Zawodnik może otrzymać licencję okresową na podstawie umowy wypożyczenia nie 

więcej niż jeden raz w danym sezonie rozgrywkowym, z wyjątkiem sytuacji, w której 

klub, do którego zawodnik został wypożyczony, został wycofany z rozgrywek lub 

sekcja/drużyna klubu, do którego zawodnik został wypożyczony, została przekazana do 

innego klubu. 

4. Zawodnik może ponownie otrzymać w danym sezonie licencję okresową do gry w 

swoim klubie, do którego powrócił po okresie wypożyczenia. Wypożyczenie zawodnika 

może być zakończone przed upływem terminu wyznaczonego w umowie o wypożyczeniu, 

wyłącznie za pomocą Umowy zakończenia wypożyczenia (według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 15 do niniejszego regulaminu). Umowa ta dla swej ważności wymaga 

kontrasygnaty WZKosz właściwego miejscowo dla siedziby klubu, z którego zawodnik jest 

wypożyczany. W wyniku zarejestrowania przez organizatora rozgrywek Umowy 

zakończenia wypożyczenia, licencje okresowe zawodnika do klubu, do którego był 

wypożyczony, są anulowane. 

5. Przepisy o terminach, w których możliwe jest przyznanie licencji okresowej stosuje 

się odpowiednio do zawodników wypożyczonych oraz powracających po okresie 

wypożyczenia. Licencje okresowe zawodników wypożyczonych w cyklach rozgrywkowych 

wymienionych w §4 ust. 1, pkt 3 można uzyskać wyłącznie do dnia 31 października roku, 

w którym rozpoczyna się sezon, a licencje okresowe zawodników powracających z 

wypożyczenia do klubu aktualnego na mocy Umowy zakończenia wypożyczenia - do dnia 

15 stycznia roku, w którym kończy się sezon. 

6. Przyznanie licencji okresowej dla zawodnika wypożyczonego oraz zawodnika, który 

powrócił do swojego klubu po okresie wypożyczenia następuje pod warunkiem 

przedstawienia organizatorowi rozgrywek umowy pomiędzy zainteresowanymi klubami 

w sprawie wypożyczenia lub zakończenia okresu wypożyczenia, a także pisemnej zgody 

zawodnika na dokonanie wypożyczenia lub zakończenie okresu wypożyczenia. 
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7. Umowa o wypożyczeniu dla swej ważności wymaga kontrasygnaty WZKosz właściwego 

miejscowo dla siedziby klubu, z którego zawodnik jest wypożyczany. 

8. Zawodnik wypożyczony może być objęty umową szkoleniową, o ile zgodę na objęcie 

zawodnika taką umową wyrazi klub, z którego zawodnik został wypożyczony. 

9. PZKosz ma prawo ustalenia wysokości opłat za wydanie licencji okresowej zawodnika 

wypożyczonego. Opłatę pobiera organ uprawniony do wydania licencji okresowej 

zawodnika. 

 

§ 98. 

1. Termin dokonywania zmiany barw klubowych do klubów uczestniczących w cyklach 

rozgrywkowych wymienionych w § 4 ust 1 niniejszego regulaminu upływa w dniu 15 

stycznia roku, w którym kończy się sezon. 

2. Organizator rozgrywek Ekstraklasy Mężczyzn i Ekstraklasy Kobiet ma prawo określić 

inne, niż wynikające z ust. 1, terminy dokonywania zmian klubowych do klubów 

uczestniczących w tych cyklach rozgrywkowych. Podjęcie decyzji w tej sprawie wymaga 

zgody PZKosz. 

 

§ 99. 

1. Za wyszkolenie zawodnika–wychowanka, zmieniającego po raz pierwszy barwy 

klubowe w Polsce, klubowi macierzystemu przysługuje ekwiwalent. Ekwiwalent ustala się 

na podstawie najwyższego cyklu rozgrywkowego, w którym zawodnik będzie brał udział 

w najbliższym sezonie. Wysokość maksymalnego ekwiwalentu za wychowanka ustala 

PZKosz. 

2. Zawodnik i zainteresowane kluby mogą negocjować między sobą wysokość 

określonego w ust. 1 ekwiwalentu. W przypadkach spornych przy transferach wewnątrz 

województwa wysokość ekwiwalentu ustala właściwy miejscowo dla klubu macierzystego 

WZKosz, a przy pozostałych transferach - PZKosz. Przy określeniu stawki ekwiwalentu 

należy wziąć pod uwagę m.in. klasę sportową zawodnika, udział w grze drużyn klubu 

oraz liczbę sezonów, w których zawodnik uczestniczył w procesie szkoleniowym w klubie 

oraz czy był wkład zawodnika/przedstawicieli ustawowych w koszty ponoszone przez 

klub. 
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3. Wpłata maksymalnej kwoty ekwiwalentu przewidzianego za wyszkolenie zawodnika-

wychowanka, który nie ma ważnego kontraktu lub zobowiązania do reprezentowania 

barw klubowych z klubem macierzystym, skutkuje niezwłocznie (najpóźniej w pierwszym 

kolejnym dniu roboczym po wpłacie) wydaniem listu czystości z urzędu przez właściwy 

miejscowo dla klubu macierzystego WZKosz. 

4. Zawodnik, który zmienił barwy klubowe na skutek przekazania przez klub macierzysty 

sekcji lub drużyny (z wyłączeniem przypadku likwidacji klubu bądź sekcji) do innego 

klubu, albo zmienia barwy klubowe na mocy umowy o współpracy, zachowuje status 

wychowanka pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody przez zawodnika na dokonanie 

zmiany. Brak wyrażenia zgody przez zawodnika na taką zmianę barw powoduje, że 

zawodnik może zmienić barwy klubowe, a klub traci prawo do ekwiwalentu za 

wychowanka. 

5. Zawodnik będący wychowankiem i zmieniający barwy klubowe w przypadku 

likwidacji klubu lub sekcji traci status wychowanka. 

6. Ostateczną decyzję dotyczącą statusu wychowanka podejmuje właściwy miejscowo 

dla klubu macierzystego WZKosz. 

7. Ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika-wychowanka uzgodniony pomiędzy 

zainteresowanymi klubami, wpłacany jest na konto bankowe klubu macierzystego. Kopię 

dowodu wpłaty przekazuje się właściwemu miejscowo WZKosz. 

8. Do czasu pełnej zapłaty ekwiwalentu za wyszkolenie w sposób przewidziany w 

niniejszym regulaminie, zawodnik, którego ekwiwalent dotyczy, nie może otrzymać 

licencji okresowej uprawniającej do gry w nowym klubie, chyba, że konieczność zapłaty 

ekwiwalentu w całości nie wynika z zawartej umowy lub decyzji WZKosz bądź PZKosz. 

9. Podmiot przekazujący ekwiwalent za wychowanka zobowiązany jest do przekazania 

25% kwoty uzgodnionego ekwiwalentu do właściwego miejscowo WZKosz, jako 

wynagrodzenia dla trenerów biorących udział w wyszkoleniu zawodnika. WZKosz 

przekazuje otrzymaną kwotę trenerom, którzy uczestniczyli w szkoleniu zawodnika, 

biorąc pod uwagę informacje przekazane przez klub macierzysty zawodnika-

wychowanka. W przypadku przekazania 100% kwoty do klubu macierzystego, ten ma 

obowiązek przekazać do właściwego miejscowo WZKosz oświadczenie trenera lub 

trenerów o przekazaniu im 25% kwoty. 
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10. W przypadku braku w klubie macierzystym jakiejkolwiek drużyny uczestniczącej w 

rozgrywkach, w której mógłby występować zawodnik-wychowanek, klub macierzysty jest 

zobowiązany do podpisania umowy wypożyczenia zawodnika do klubu wybranego przez 

zawodnika. Maksymalna kwota za wypożyczenie zawodnika nie może przekraczać 1/4 

kwoty określonego przez PZKosz maksymalnego ekwiwalentu za wychowanka, który 

przysługiwałby w przypadku zmiany barw klubowych tego zawodnika do wybranego przez 

niego klubu. 

11. Zasady określone w pkt. 10 dotyczą wyłącznie zawodników, którzy w roku, w którym 

rozpoczyna się sezon rozgrywkowy nie ukończyli 22 roku życia. 

12. Kwota maksymalna ekwiwalentu zawodnika-wychowanka, który w okresie 12 miesięcy 

przed datą wystawienia listu czystości występował w reprezentacji Polski w oficjalnych 

zawodach FIBA lub kwalifikacjach do nich, jest powiększona o 25 procent. 
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ROZDZIAŁ XV 

UMOWA SZKOLENIOWA, UMOWA O WSPÓŁPRACY 

 

§ 100. 

1. Kluby mogą zawrzeć umowę szkoleniową (według wzoru ustalonego przez PZKosz, 

stanowiącego Załącznik nr 16 do niniejszego regulaminu), na mocy której zawodnik 

będzie mógł jednocześnie w tym samym sezonie rozgrywkowym reprezentować barwy 

klubu aktualnego i drugiego klubu zawierającego umowę, zwanego dalej klubem 

przyjmującym.  

2. Na mocy umowy szkoleniowej zawodnik może występować w dowolnym cyklu 

rozgrywkowym klubu aktualnego oraz jednocześnie w określonych w umowie cyklach 

rozgrywkowych klubu przyjmującego, pod warunkiem, że w tych cyklach nie uczestniczy 

klub aktualny. 

3. Klub przyjmujący w ramach tej samej umowy szkoleniowej może występować także 

jako klub aktualny, a klub aktualny jako klub przyjmujący, o ile nie narusza to 

postanowień ust. 2. 

4. Warunkiem otrzymania licencji okresowej w klubie przyjmującym zawodnika 

objętego umową szkoleniową jest posiadanie licencji okresowej na co najmniej jeden 

cykl rozgrywkowy w klubie aktualnym. W przypadku braku licencji okresowej w klubie 

aktualnym zawodnik nie może być objęty umową szkoleniową na ten sezon. 

5. Umowa nie może być zawarta na okres dłuższy niż jeden sezon. 

6. Umowa szkoleniowa wraz z załącznikiem, o którym mowa w ust. 9, musi być 

zaakceptowana w terminie 14 dni od jej podpisania i zdeponowana przez WZKosz 

właściwy miejscowo dla klubu aktualnego zawodnika, którego dotyczy. Umowa 

szkoleniowa dla swej ważności wymaga akceptacji właściwego miejscowo WZKosz przed 

przedłożeniem jej organizatorowi rozgrywek. 

7. Właściwy miejscowo WZKosz zobowiązany jest do przesłania do PZKosz kopii 

podpisanej umowy szkoleniowej w terminie do 15 listopada roku, w którym rozpoczyna 

się sezon, pod rygorem odmowy uznania jej ważności. 
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8. Jeden klub może mieć zawarte nie więcej niż dwie umowy szkoleniowe z różnymi 

klubami w danym sezonie rozgrywkowym, oddzielnie dla sekcji męskiej i żeńskiej. W 

przypadku przekazania sekcji lub drużyny w trakcie sezonu do innego klubu, umowa 

szkoleniowa może być także przekazana do tego klubu, za zgodą wszystkich 

zainteresowanych klubów i zawodników. 

9. Zawodnik może być objęty tylko jedną umową szkoleniową w sezonie 

rozgrywkowym, z wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 8. Potwierdzeniem objęcia umową 

szkoleniową jest wydanie licencji okresowej na grę w klubie przyjmującym. 

10. Umową szkoleniową może być objęty zawodnik jedynie w przypadku, gdy w roku, 

w którym rozpoczyna się sezon rozgrywkowy nie ukończył 23 roku życia. 

11. Podstawą uzyskania licencji okresowej zawodnika objętego umową szkoleniową jest 

załącznik do umowy zawierający listę zawodników objętych umową potwierdzony przez 

strony umowy, WZKosz właściwy miejscowo dla klubu aktualnego zawodnika oraz 

zawierający zgodę zawodnika objętego umową na reprezentowanie barw drugiego 

klubu. 

12. Umowa szkoleniowa musi być zawarta nie później niż do dnia 31 października roku, 

w którym rozpoczyna się sezon rozgrywkowy. Załącznik zawierający listę zawodników 

objętych umową może być po 31 października (najpóźniej do 15 stycznia roku, w którym 

kończy się sezon rozgrywkowy) uzupełniany o aneksy zawierające dodatkowych 

zawodników, ale każdy taki aneks musi być potwierdzany zgodnie z procedurą zawartą 

w ust. 4. 

13. Wysokość opłaty w związku z podpisaniem umowy szkoleniowej ustala PZKosz. 

Wniesienie opłaty za zawarcie umowy szkoleniowej jest warunkiem wydania licencji 

okresowych zawodników w związku z zawarciem umowy szkoleniowej. 

14. Opłatę za umowę szkoleniową wnoszą oba kluby zawierające umowę szkoleniową. 

Każdy z klubów wnosi opłatę do organu uprawnionego do wydania licencji okresowych 

zawodników objętych umową. 

 

§ 101. 

1. Kluby występujące w rozgrywkach mogą zawierać umowy o współpracy (według 

wzoru ustalonego przez PZKosz stanowiącego Załącznik nr 17 do niniejszego 

regulaminu), regulujące wieloletnią współpracę między klubami. 

2. Umowy nie mogą być zawierane na okres krótszy niż dwa sezony rozgrywkowe. 
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3. Umowa o współpracy musi być zaakceptowana w terminie 14 dni od jej podpisania 

i zdeponowana przez właściwy miejscowo WZKosz. 

4. Umowa o współpracy reguluje zasady współpracy dwóch klubów, w szczególności: 

1) zasady przekazywania zawodników z jednego klubu do drugiego, w szczególności 

wiek zawodników, po osiągnięciu którego następuje przekazanie zawodników; 

2) zasady transferów zawodników do innych klubów; 

3) podział ekwiwalentu za wychowanka w przypadku zmiany barw klubowych 

zawodników objętych umową o współpracy do innego klubu. 

5.   Zmiana barw klubowych zawodnika objętego umową o współpracy między klubami, które 

zawarły umowę o współpracy następuje po wydaniu listu czystości przez klub 

macierzysty z opłatą za zmianę klubu na mocy umowy o współpracy. 

6. Zawodnik zmieniający barwy klubowe na mocy umowy o współpracy otrzymuje status 

wychowanka klubu, do którego został przekazany. 

7. W przypadku zmiany barw klubowych zawodnika do innego klubu podmiotem 

uprawnionym do wydania Listu Czystości jest klub, do którego zawodnik został 

przekazany na mocy umowy o współpracy. 

8.  Podstawą uzyskania licencji okresowej zawodnika objętego umową o współpracy jest 

załącznik do umowy zawierający listę zawodników objętych umową potwierdzony przez strony 

umowy i WZKosz właściwy miejscowo dla klubu aktualnego zawodnika, oraz zawierający zgodę 

zawodnika objętego umową na reprezentowanie barw klubu przejmującego zawodnika na 

mocy umowy o współpracy. 

9. Umowa o współpracy nie uprawnia do jednoczesnego reprezentowania przez zawodnika 

barw obu klubów, które zawarły taką umowę. 
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ROZDZIAŁ XVI 

ORGANIZACJA ROZGRYWEK I MECZÓW 

 

§ 102. 

1. Mecze w ramach rozgrywek cykli rozgrywkowych rozgrywane są na obiektach 

sportowych posiadających certyfikaty wydane przez organizatora rozgrywek. 

2. Weryfikację obiektów oraz ewidencję wydanych certyfikatów prowadzi organizator 

rozgrywek. 

3. Wydanie certyfikatu podlega opłacie w wysokości określonej przez organizatora 

rozgrywek. 

4. Certyfikat wydawany jest na okres co najmniej jednego sezonu rozgrywkowego. 

5. Organizator rozgrywek może wydawać dyspozycje dotyczące przystosowania obiektu 

do rozgrywania w nim meczów cykli rozgrywkowych - w tym również pod kątem 

wymagań sponsorów lub mediów relacjonujących przebieg meczu – warunkujące wydanie 

certyfikatu. 

6. Organizator rozgrywek może cofnąć wydany certyfikat w razie stwierdzenia, że 

obiekt nie spełnia wymaganych warunków technicznych i bezpieczeństwa rozgrywania 

meczów. Decyzja o cofnięciu certyfikatu wymaga uzasadnienia na piśmie i przysługuje od 

niej odwołanie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

 

§ 103. 

1. Klub uczestniczy w rozgrywkach mistrzowskich na koszt własny. Organizator 

rozgrywek ma prawo ustalić wysokość wpisowego za udział w rozgrywkach, niezależnie 

od wysokości opłat za licencje okresowe zawodników i trenerów. 

2. Gospodarz (organizator) meczu (turnieju) ponosi wszelkie koszty związane z 

organizacją i przeprowadzeniem meczu (turnieju), chyba że organizator rozgrywek 

ustalił inne zasady. 

3. W przypadku nierozegrania meczu lub jego przerwania z przyczyn uznanych za 

niezależne od klubów biorących w nim udział, organizator rozgrywek wyznacza nowy 

termin ich rozegrania. 

4. Koszty wynikające z powtórnego rozegrania meczu, ponosi drużyna, która była jego 

gospodarzem w pierwszym terminie, chyba, że organizator rozgrywek zdecyduje inaczej. 
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§ 104. 

1. System rozgrywek oraz terminy meczów w rozgrywkach mistrzowskich określa 

organizator tych rozgrywek. 

2. Termin meczu oznacza dzień, w którym decyzją organizatora rozgrywek mecz ma 

zostać rozegrany. 

3. Organizator rozgrywek ustala zasady dokonywania zmian terminu meczu i ma prawo 

ustalić wysokość opłaty za zmianę terminu meczu.  

4. Zmiana terminu meczu nie może naruszać zasad sportowej rywalizacji, w 

szczególności zaś prowadzić do uzyskania jakichkolwiek niezasłużonych korzyści przez 

inne kluby uczestniczące w rozgrywkach. 

 

§ 105. 

1. Klub zobowiązany jest w terminie określonym przez organizatora rozgrywek do:  

1)  pisemnego potwierdzenia udziału w rozgrywkach mistrzowskich  

2) dokonania opłat związanych z udziałem w rozgrywkach. 

2. Niespełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 skutkować może odmową przyznania 

klubowej licencji okresowej, a tym samym wykluczeniem klubu z rozgrywek w danym 

sezonie rozgrywkowym. 

3. Organizator rozgrywek ustala pozostałe warunki otrzymania i utrzymania licencji 

okresowej klubowej, w tym liczbę wymaganych licencji okresowych zawodników, termin 

składania wniosków o przyznanie licencji okresowych zawodników podczas sezonu i 

ewentualnych tzw. okienek transferowych. 

4. Po terminie składania wniosków o przyznanie licencji okresowych klub może 

występować z wnioskiem o przyznanie licencji okresowej dla zawodnika własnego, zawodnika 

powracającego z wypożyczenia w przypadku likwidacji klubu lub sekcji oraz zawodnika, który 

nie posiadał wcześniej licencji na uprawianie koszykówki. 
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§ 106. 

1. Weryfikację meczów przeprowadza organizator rozgrywek na podstawie protokołów 

meczowych.  

2. W przypadku weryfikacji meczu w sposób inny niż wynik osiągnięty na boisku, 

organizator rozgrywek wydaje decyzję na piśmie wraz z uzasadnieniem. 

3. Od decyzji wskazanej w ust. 2 przysługuje odwołanie na zasadach określonych 

w niniejszym Regulaminie. 

 

§ 107. 

1. Klasyfikację drużyn ustala się na podstawie punktów zgodnie z zapisem zwycięstw 

i porażek: 

1) 2 punkty za wygrany mecz, 

2) 1 punkt za przegrany mecz (włącznie z meczem przegranym wskutek braku 

zawodników), 

3) 0 punktów za przegraną walkowerem (0:20 w punktach koszowych) 

2. Kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów. W 

przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa lub więcej zespoły, ich kolejność 

ustala się na podstawie Oficjalnych Przepisów Gry w Koszykówkę. 

3. Serie play-off i play-out należy rozgrywać w następujący sposób: 

1) mecz i rewanż: Mecz pierwszy jest rozgrywany w hali drużyny, która była niżej 

sklasyfikowana, a mecz drugi w hali drużyny, która była wyżej sklasyfikowana. 

O zwycięstwie w serii decyduje łączna suma punktów z dwóch meczów. 

Ewentualną dogrywkę rozgrywa się wyłącznie w drugim meczu, tylko w 

przypadku równej sumy punktów obu drużyn w dwóch meczach. 

2) do dwóch wygranych: Mecze pierwszy i trzeci zostaną rozegrane w hali 

drużyny, która była wyżej sklasyfikowana. Mecz drugi - w hali drużyny, która 

była niżej sklasyfikowana. Rywalizacja zostanie przerwana w momencie, gdy 

jeden z zespołów osiągnie dwa zwycięstwa. 

3) do trzech wygranych: Mecze pierwszy, drugi i piąty zostaną rozegrane w hali 

drużyny, która była wyżej sklasyfikowana. Mecze trzeci i czwarty - w hali 

drużyny, która była niżej sklasyfikowana. Rywalizacja zostanie przerwana w 

momencie, gdy jeden z zespołów osiągnie trzy zwycięstwa. 
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4) do czterech wygranych: Mecze pierwszy, drugi, piąty i siódmy zostaną 

rozegrane w hali drużyny, która była wyżej sklasyfikowana. Mecze trzeci, 

czwarty i szósty - w hali drużyny, która była niżej sklasyfikowana. Rywalizacja 

zostanie przerwana w momencie, gdy jeden z zespołów osiągnie cztery 

zwycięstwa. 
 

§ 108. 

1. Mecze należy protokołować w trzech egzemplarzach na drukach protokołów 

ustalonych przez organizatora rozgrywek lub za pomocą protokołu elektronicznego. 

2. Zasady przesyłania i dystrybucji protokołów określa organizator rozgrywek. 

 

§ 109. 

1. Mecz zostanie zweryfikowany jako przegrany walkowerem, jeżeli drużyna: 

1) bez usprawiedliwienia nie stawi się na miejsce rozegrania meczu, spóźnia się na 

mecz powyżej 15 minut lub nie chce rozpocząć meczu, 

2) jako gospodarz meczu nie zapewnia na 20 minut przed jego rozpoczęciem, co 

najmniej dwóch piłek do koszykówki, spełniających wymogi przepisów gry 

w koszykówkę, 

3) posiada przed rozpoczęciem meczu mniej niż 5 zawodników gotowych do gry, 

4) odmawia dalszej gry przed regulaminowym zakończeniem spotkania,  

5) rozegrała mecz mając w swoim składzie zawodnika nieuprawnionego do gry lub 

zawodnika występującego pod fałszywym lub zmienionym imieniem lub 

nazwiskiem, 

6) jako gospodarz, w ocenie komisarza technicznego, a w przypadku jego 

nieobecności – sędziego głównego zawodów, nie zapewnia bezpieczeństwa przed 

i w czasie rozgrywania meczu, 

7) nie spowoduje zejścia z boiska zawodnika lub trenera tej drużyny, ukaranego 

faulem dyskwalifikującym lub piątym faulem osobistym lub technicznym 

8) nie spowoduje opuszczenia ławki drużyny przez trenera, asystenta trenera lub 

osoby towarzyszącej tej drużyny ukaranej faulem dyskwalifikującym 

9) w innych przypadkach przewidzianych przez Oficjalne Przepisy Gry w 

Koszykówkę lub regulacje organizatora rozgrywek. 

2. Wygraną walkowerem przyznaje się przeciwnikowi wynikiem 20:0 w punktach 

koszowych i 2:0 w punktach meczowych. 
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3. W serii dwumeczowej (u siebie i na wyjeździe) z sumowaną punktacją i w 

rozgrywkach play off (play out) do dwóch zwycięstw, drużyna, która przegrywa 

walkowerem jeden z meczów przegrywa walkowerem całą serię. 

4. W rozgrywkach play off (play out) do trzech lub czterech zwycięstw, drużyna, która 

przegrywa walkowerem w dwóch meczach przegrywa walkowerem całą serię. 

5. W przypadku orzeczenia obustronnego walkowera obie drużyny otrzymują zero (0) 

punktów meczowych i zero (0) punktów koszowych. 

6. Zaświadczenie lekarskie o niezdolności kilku zawodników danej drużyny do gry nie 

stanowi automatycznie usprawiedliwienia nieobecności drużyny na zawodach. Decyzję w 

sprawie uznania nieobecności na zawodach za usprawiedliwioną podejmuje organizator 

rozgrywek. 

7. Organizator rozgrywek może odstąpić od orzeczenia walkowera w razie wystąpienia 

istotnych okoliczności usprawiedliwiających. 

8. Organizator rozgrywek jest uprawniony do nałożenia kary pieniężnej na klub spóźniający 

się na mecz lub przegrywający mecz walkowerem. 

9. Od decyzji o orzeczeniu walkowera stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania 

na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

 

§ 110. 

1. Drużyna przegrywa mecz wskutek braku zawodników, jeżeli podczas meczu ma mniej 

niż dwóch (2) zawodników na boisku gotowych do gry. 

2. Jeżeli drużyna, której przyznano wygraną prowadzi, zostaje utrzymany wynik meczu 

w momencie jego przerwania. Jeżeli drużyna, której przyznano wygraną nie prowadzi, 

wynik zalicza się jako 2:0 w punktach koszowych i 2:1 w punktach meczowych. Drużyna 

przegrywająca wskutek braku zawodników otrzymuje jeden (1) punkt meczowy. 

3. W serii dwumeczowej z sumowaną punktacją drużyna, która przegrywa jeden z 

meczów wskutek braku zawodników, przegrywa całą serię wskutek braku zawodników. 

4. W przypadku orzeczenia obustronnej przegranej wskutek braku zawodników obie 

drużyny otrzymują po jednym (1) punkcie meczowym i po zero (0) punktów koszowych. 

5. Przegrana wskutek braku zawodników nie jest przegraną walkowerem i nie powoduje 

nałożenia na klub kar pieniężnych. 
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§ 111. 

1. Gospodarz meczu lub turnieju ma obowiązek zapewnienia porządku i bezpieczeństwa 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami organizatora 

rozgrywek. 

2. Sędzia główny meczu w porozumieniu z komisarzem wyznaczonym przez organizatora 

rozgrywek (jeśli jest obecny) decyduje o przerwaniu meczu w sytuacji, gdy gospodarz nie 

zapewnia bezpieczeństwa w czasie jego rozgrywania. W tym samym trybie podejmowana 

jest decyzja o ewentualnym dokończeniu meczu po przywróceniu porządku lub podjęciu 

wystarczających działań dla zapewnienia bezpieczeństwa na obiekcie sportowym. 

3. W sytuacji opisanej w ust. 2 organizator rozgrywek może podjąć decyzję 

o przyznaniu drużynie gości wygranej walkowerem lub o ponownym rozegraniu meczu. 

4. Powtórzony mecz musi być rozegrany w terminie i miejscu ustalonym przez 

organizatora rozgrywek. Koszty rozegrania powtórzonego meczu, także koszt ponownego 

przyjazdu drużyny przyjezdnej ponosi klub odpowiedzialny za nierozegranie meczu w 

pierwotnym terminie. 

 

§ 112. 

1. Drużyna zostanie automatycznie wykluczona z rozgrywek, jeśli: 

1) nie stawi się na dwa kolejne mecze i zostaną one zweryfikowane jako walkower 

dla drużyny przeciwnej, 

2) nie stawi się na trzy mecze w trakcie rozgrywek i zostaną one zweryfikowane jako 

walkowery dla drużyny przeciwnej, 

2. Organizator rozgrywek ma prawo ustalić dodatkowe warunki wykluczenia drużyny z 

rozgrywek, w szczególności związane z brakiem wpłat w podanych terminach opłat i kar 

pieniężnych na nią nałożonych. 

3. W przypadku wykluczenia lub wycofania drużyny z rozgrywek, jeśli drużyna rozegrała 

mniej niż połowę spotkań przewidzianych w rundzie zasadniczej (w sezonie nie licząc 

play-off lub play-out) anuluje się wyniki wszystkich spotkań rozegranych przez tę 

drużynę. W każdym innym przypadku pozostałe do rozegrania spotkania tej drużyny 

weryfikuje się jako walkowery dla drużyny przeciwnej. W każdym przypadku drużyna 

wykluczona lub wycofana z rozgrywek jest przesuwana na ostatnie miejsce w 

klasyfikacji. 
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4. Organizator rozgrywek ma prawo wprowadzenia regulacji obejmujących uzyskanie 

zaświadczeń lub oświadczeń o braku zobowiązań klubów wobec organizatora rozgrywek, 

w stosunku do innego klubu biorącego udział w rozgrywkach, FIBA, FIBA-Europe, PZKosz 

lub WZKosz, wobec zawodników i trenerów, ZUS i Urzędu Skarbowego, a także sędziego 

i komisarza. Drużyna klubu, który nie przedstawi w ustalonych przez organizatora 

rozgrywek terminach wymaganych oświadczeń lub zaświadczeń może zostać ukarana 

odjęciem punktów w klasyfikacji, czasowym zakazem wydawania nowych licencji 

okresowych zawodników, zawierania umów szkoleniowych lub wykluczeniem z 

rozgrywek. 

5. W przypadkach opisanych w ust. 4 od decyzji organizatora rozgrywek przysługuje 

odwołanie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  

6. Drużyna, która nie zgłosiła się do rozgrywek cyklu rozgrywkowego określonego w § 4 

ust. 1, pkt 1 lit a, b i c oraz pkt 2 lit a i b, nie spełniła wymogów ustalonych w 

regulacjach przez organizatora rozgrywek, została wycofana lub wykluczona z rozgrywek 

traci prawo do gry w rozgrywkach cyklu i od nowego sezonu uzyskuje prawo uczestnictwa 

w rozgrywkach, których organizatorem jest właściwy miejscowo WZKosz. 

7. Organizator rozgrywek jest uprawniony do ustalenia zasad awansu i spadku z 

rozgrywek danego cyklu rozgrywkowego. 

 

§ 113. 

1. Nazwa, pod którą drużyna klubu występuje w rozgrywkach, może się składać 

maksymalnie z czterech członów (w tym nazwy klubu, nazwy sponsora oraz 

obowiązkowego wskazania miejscowości będącej siedzibą klubu) i pięciu wyrazów. 

2. Organizator rozgrywek jest uprawniony do ustalenia zasad i wysokości ewentualnych 

opłat za zmianę nazwy drużyny po ustalonym przez organizatora terminie. 

 

 

§ 114. 

1. Klub będący gospodarzem meczu lub turnieju wyznacza organizatora meczu, którego 

nazwisko zostaje wpisane do protokołu. 

2. Organizator meczu przebywa w pobliżu stolika sędziowskiego przez cały czas trwania 

meczu i zobowiązany jest wypełniać polecenia sędziów lub komisarza meczu w zakresie 

utrzymania porządku i bezpieczeństwa oraz prawidłowego przebiegu meczu. 
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3. Szczegółowe obowiązki organizatora i gospodarza meczu ustala organizator 

rozgrywek. 

4. Gospodarz meczu ponosi odpowiedzialność za niesportowe zachowanie kibiców. 

5. Niewywiązanie się z ustalonych przez organizatora rozgrywek obowiązków gospodarza 

meczu nie może stanowić podstawy dla odmowy podjęcia gry. 

 

§ 115. 

1. Drużyny biorące udział w zawodach muszą być ubrane w jednolite (takie same dla 

wszystkich zawodników pod względem koloru, kroju, wielkości, treści i czcionki napisów, 

oznaczeń, treści reklamowych i numerów) kostiumy sportowe o odmiennych, 

kontrastowych kolorach, zgodnie z aktualnymi przepisami gry w koszykówkę. Drużyna 

jest zobowiązana do wystąpienia w jednolitych strojach także podczas prezentacji. 

2. Każdy zawodnik drużyny zobowiązany jest posiadać na koszulce z przodu i z tyłu 

jeden z numerów z przedziału od 1 do 99 oraz 0 lub 00, chyba, że inaczej postanowi 

organizator rozgrywek. 

3. Kapitan drużyny musi posiadać widoczne oznaczenie swej funkcji z przodu na lewym 

ramieniu koszulki w odmiennej barwie niż kolor koszulki lub litery „C” nadrukowanej na 

koszulce. 

4. Organizator rozgrywek ma prawo określić zasady umieszczania emblematów 

reklamowych na strojach drużyny i ma prawo nakładać kary za nieprzestrzeganie tych 

zasad. 

 

§ 116. 

1. Drużyna zobowiązana jest do posiadania w każdym meczu nie mniej niż 10 i nie 

więcej niż 12 zawodników. Zawodnicy ci muszą być zdolni i gotowi do gry, nie mogą 

posiadać widocznych oznak kontuzji uniemożliwiających grę.  

2. W turniejach szczebla centralnego lista zgłoszonych zawodników może zawierać nie 

więcej niż 15 nazwisk, ale w meczu może wziąć udział nie więcej niż 12 zawodników. 

3. Listę zawodników wytypowanych do gry, ich licencje oraz licencje trenerów i osób 

towarzyszących (jeżeli takie są wymagane), przedstawiciel drużyny zobowiązany jest 

przedłożyć komisarzowi technicznemu, a w razie jego nieobecności sędziemu głównemu, 

co najmniej na 45 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia meczu. 

4. Szczegółowe zasady związane z liczbą zawodników i procedurami przedstawiania list 

zawodników określa organizator rozgrywek. 
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§ 117. 

1. Organizator rozgrywek może wprowadzać sankcje za przewinienia techniczne, 

niesportowe i dyskwalifikujące. 

2. Szczegółowe zasady w tym zakresie organizator rozgrywek podaje do wiadomości 

zainteresowanym klubom na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem rozgrywek danego 

cyklu rozgrywkowego. 

 

§ 118. 

1. Drużyna może złożyć protest związany z rozegranym meczem. 

2. Zasady i sposoby składania oraz rozpatrywania protestów określa organizator 

rozgrywek.  

3. Niespełnienie warunków określonych przez organizatora rozgrywek powoduje, że 

protest nie będzie rozpatrywany, a organizator rozgrywek ma prawo do nałożenia kar za 

rozpoczęcie procedury protestu bez jej ukończenia. 

4. Protest nie będzie rozpatrywany, jeśli dotyczyć będzie decyzji (jednej lub wielu) 

sędziego, podjętej świadomie w ramach uprawnień nadanych mu przez Oficjalne 

Przepisy Gry w Koszykówkę, nie skorygowanej zgodnie z zasadami określonymi w 

Oficjalnych Przepisach Gry w Koszykówkę, nawet jeśli ta decyzja była błędna. 

5. Od decyzji w sprawie protestu przysługuje odwołanie na zasadach określonych 

w niniejszym regulaminie. 
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ROZDZIAŁ XVII 

SĘDZIOWIE I KOMISARZE 

 

§ 119. 

1. Mecze w ramach rozgrywek centralnych oraz Ekstraklasy Mężczyzn i Kobiet prowadzą na 

boisku sędziowie nominowani przez PZKosz, a sędziów funkcyjnych (sekretarz, mierzący 

czas gry i czas 24 sekund oraz asystent sekretarza) wyznacza właściwy miejscowo 

WZKosz. Organizator rozgrywek za zgodą PZKosz ma prawo wprowadzić dodatkowe 

wymogi obowiązujące sędziów boiskowych i funkcyjnych. 

2. Mecze w ramach kwalifikacji wojewódzkich, strefowych i regionalnych do rozgrywek 

centralnych oraz mecze rozgrywek, których organizatorem jest WZKosz, prowadzą 

sędziowie wyznaczeni przez właściwy WZKosz. 

3. W przypadku nieprzybycia na zawody sędziów wyznaczonych do ich prowadzenia, 

spotkanie zobowiązani są prowadzić sędziowie obecni w obiekcie sportowym, z 

wyłączeniem sędziów bezpośrednio związanych z zainteresowanymi klubami. 

4. Obsadę sędziowską w przypadku, o którym mowa w ust. 3 ustala w kolejności: 

1) komisarz techniczny wyznaczony przez organizatora rozgrywek; 

2) przedstawiciel WZKosz obecny na meczu; 

3) upoważniony przedstawiciel gospodarza zawodów po uzgodnieniu z 

kierownikiem lub trenerem zespołu gości. 

5. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, zawody muszą być rozegrane pomimo zmiany obsady 

sędziowskiej oraz godziny rozpoczęcia spotkania. 

6.  W przypadku nierozegrania meczu z powodu braku sędziów uprawnionych do 

prowadzenia zawodów w myśl niniejszego regulaminu mecz jest powtarzany na koszt 

organizatora rozgrywek. 

7.  Zasady pełnienia funkcji sędziego oraz wysokość ekwiwalentu sędziowskiego 

w rozgrywkach centralnych, Ekstraklasy Mężczyzn i Kobiet określa PZKosz, zaś w 

rozgrywkach organizowanych przez WZKosz - właściwy miejscowo WZKosz, chyba, że co 

innego wynika z przepisów szczególnych. 

 

§ 120. 

1. Organizator rozgrywek uprawniony jest do wyznaczania na poszczególne mecze 

komisarzy technicznych i obserwatorów. 
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2. Komisarze techniczni i obserwatorzy powoływani są na każdy sezon. W przypadku 

rozgrywek centralnych oraz Ekstraklasy Mężczyzn i Kobiet powołującym jest Zarząd 

PZKosz, a dla rozgrywek wojewódzkich i strefowych powołującym jest właściwy WZKosz.  

3. Prawa i obowiązki komisarza technicznego i obserwatora określa stosowny Regulamin 

zatwierdzany przez Zarząd PZKosz dla rozgrywek centralnych oraz Ekstraklasy Mężczyzn 

i Kobiet lub przez właściwy WZKosz dla rozgrywek wojewódzkich i strefowych.  

4. Zasady pełnienia funkcji komisarza technicznego i obserwatora oraz wysokość 

ekwiwalentu w rozgrywkach centralnych oraz w Ekstraklasie Mężczyzn i Kobiet określa 

Zarząd PZKosz, zaś w rozgrywkach organizowanych przez WZKosz - właściwy miejscowo 

WZKosz, chyba, że co innego wynika z przepisów szczególnych. 
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ROZDZIAŁ XVIII 

ZAWODNIK-UCZEŃ  

SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO PZKOSZ 

 

§ 121. 

1. Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki (dalej SMS) powoływana 

jest decyzją Zarządu Polskiego Związku Koszykówki.  

2. Naboru zawodników do SMS dokonuje Departament Sportu PZKosz wspólnie z 

Dyrektorem SMS i sztabem szkoleniowym SMS. 

3. Warunkiem pobytu zawodnika w SMS jest podpisanie umowy pomiędzy zawodnikiem i 

jego przedstawicielami ustawowymi a PZKosz. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 18 do 

Regulaminu. 

 

§ 122. 

1. Zawodnik-uczeń przez cały okres obowiązywania umowy, o której mowa w § 121 ust. 3 

(od momentu podjęcia nauki w szkole do momentu jej zakończenia) traktowany jest, jako 

zawodnik klubu (klub aktualny), z którego przychodzi do szkolenia w ramach programu SMS.  

2. Każdy zawodnik-uczeń z chwilą przyjścia do SMS (w dniu rozpoczęcia nauki w SMS) musi 

posiadać podpisane zobowiązanie do reprezentowania barw klubowych klubu aktualnego na 

czas przewidywanej nauki w SMS, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 19 do Regulaminu, 

a jego kopię musi złożyć w SMS.  

3. Z chwilą podjęcia nauki w SMS aż do jej ukończenia zawodnik-uczeń nie może zmieniać 

barw klubowych.  

4. Każde wypożyczenie zawodnika-ucznia, podczas jego nauki w SMS, wymaga 

zatwierdzenia przez Wydział Szkolenia Departamentu Sportu PZKosz.  

5. Zmiana barw klubowych na zasadzie szczególnego wyjątku przez zawodnika-ucznia 

będzie możliwa, tylko po uzyskaniu pisemnej zgody PZKosz w przypadku, gdy klub aktualny 

zawodnika przestaje istnieć lub nie uczestniczy we współzawodnictwie sportowym  

6. Od momentu przyjścia zawodnika-ucznia do SMS Polski Związek Koszykówki pobierać 

będzie opłatę z tytułu pobytu w SMS zawodnika-ucznia w wysokości ustalonej przez PZKosz 

obowiązującej:  

1) przy każdej zmianie barw klubowych w trakcie trwania nauki w SMS.  

2) przy pierwszej zmianie barw klubowych po ukończeniu SMS  
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7. Zawodnik-uczeń w czasie nauki w SMS nie może być objęty umowa szkoleniową. 

8. W drużynie występującej w cyklach rozgrywkowych wymienionych w §4 ust. 1, pkt 3 

podczas turnieju może znajdować się maksymalnie jeden zawodnik-uczeń objęty umową 

wypożyczenia. 

§ 123. 

W przypadku odejścia z SMS przed ukończeniem nauki z przyczyn dyscyplinarnych lub 

osobistych, zawodnik-uczeń ma obowiązek wrócić do klubu aktualnego, a ewentualna zmiana 

barw klubowych oraz wszelkie wypożyczenia mogą nastąpić po wygaśnięciu okresu ważności 

podpisanego przed rozpoczęciem nauki w SMS zobowiązania na reprezentowanie barw tego 

klubu.  

§ 124. 

1. W przypadku odejścia zawodnika-ucznia z SMS w wyniku selekcji ze względów 

szkoleniowych lub przewlekłej kontuzji, zawodnik ma obowiązek wrócić do klubu aktualnego.  

2. Zobowiązanie do reprezentowania barw klubowych zawodnika, o którym mowa w ust. 

1, traci swą moc wraz z końcem danego sezonu rozgrywkowego.  

3. Podczas pierwszej zmiany barw klubowych i wszelkich wypożyczeń w przypadku 

zawodnika, o którym mowa w ust. 1 Polski Związek Koszykówki nie pobiera ekwiwalentu z 

tytułu pobytu zawodnika w SMS. 

§ 125. 

1. Zawodnik-uczeń w barwach klubu aktualnego może brać udział w rozgrywkach 

Mistrzostw Polski U16, U18 i U20/U22 w rozgrywkach centralnych organizowanych przez 

PZKosz oraz w turniejach, o których mowa w ust. 3.  

2. Zawodnik-uczeń, który bierze udział w rozgrywkach, o których mowa w ust. 1 będzie 

zwolniony do klubu, do którego ma wydaną licencję okresową, na dwa dni przed zawodami i 

jest zobowiązany powrócić do SMS najpóźniej następnego dnia po zawodach. Zawodnik-uczeń 

będzie zwolniony po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku klubu przesłanego do Dyrekcji 

SMS (e-mailem) najpóźniej na 7 dni przed zawodami.  
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3. Zawodnik-uczeń nie może brać udziału w rozgrywkach wojewódzkich lub strefowych 

Mistrzostw Polski U16, U18 i U20/U22. Organizatorzy rozgrywek strefowych są zobowiązani do 

umożliwienia klubom aktualnym zawodników-uczniów SMS udziału w jednym dodatkowym 

(barażowym) lub decydującym (finałowym) turnieju eliminacyjnym o awans ze strefy do 

rozgrywek centralnych, bez względu na osiągnięte wcześniej wyniki. Musi by to ostatni turniej 

kończący rozgrywki strefowe. Terminy na rozegranie turniejów dodatkowych lub decydujących 

w cyklach U16, U18 i U20/U22 wyznacza PZKosz. Zawodnik-uczeń będzie zwolniony z SMS do 

gry w takim turnieju w barwach klubu aktualnego lub - jeśli został wypożyczony - do klubu, do 

którego został wypożyczony. 



 70 

ROZDZIAŁ XIX 

POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE I KARY ADMINISTRACYJNE 

 

§ 126. 

1. Zasady związane z postępowaniem dyscyplinarnym, są zawarte w Regulaminie 

Dyscyplinarnym Polskiego Związku Koszykówki. 

2. Przepisom Regulaminu Dyscyplinarnego PZKosz, oprócz rozgrywek wymienionych w § 4 ust. 

1 i 3, podlegają również mecze towarzyskie, o ile obsługiwane są przez sędziów i/lub 

komisarza wyznaczonych przez PZKosz albo WZKosz. Turniej składający się z więcej niż 

jednego meczu towarzyskiego uznaje się za rozgrywki turniejowe w rozumieniu Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZKosz. 

 

§ 127. 

1. Organizator rozgrywek jest uprawniony do ustalenia zasad karania administracyjnego 

klubów uczestniczących w rozgrywkach przez niego prowadzonych. 

2. Kara administracyjna może być wymierzona jedynie w przypadku, gdy zasady 

określone przez organizatora rozgrywek wyraźnie wskazują, iż określone zachowania 

stanowią wykroczenie i podlegają karze. 

3. W przypadku, gdy nie ma wątpliwości, że czynności zabronione (objęte karami) 

zostały dokonane przez osoby, w tym kibiców, związane z drużyną niebędącą 

gospodarzem meczu lub turnieju, kara administracyjna może być nałożona na klub tej 

drużyny. 

 

§ 128. 

1. Kary administracyjne mają charakter wyłącznie pieniężny. Wysokość kar 

administracyjnych ustala organizator rozgrywek.  

2. W przypadku rażących lub uporczywych naruszeń przepisów o karach administracyjnych, 

organizator rozgrywek ma prawo do wykluczenia drużyny z rozgrywek lub przekazania 

sprawy do postępowania dyscyplinarnego, zgodnie z odpowiednimi zapisami Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZKosz. 
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§ 129. 

1. Wydanie orzeczenia o nałożeniu kary administracyjnej przez organizatora rozgrywek 

powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zdarzenia. 

2. W sytuacji, gdy o zaistnieniu zdarzenia, o którym mowa w ust.1 organizator 

rozgrywek dowiedział się później, powyższe terminy liczą się od dnia powzięcia 

wiadomości o naruszeniu przepisów. 

3. Wszelkie decyzje dotyczące kar administracyjnych doręcza się listem poleconym lub 

e-mailem na adres wskazany przez klub uznaje się za skutecznie doręczone bez 

konieczności potwierdzenia odbioru. 

4. Decyzja o nałożeniu kary powinna wskazywać podstawę prawną nałożenia kary oraz 

jej wymiar. 

 

§ 130. 

1. Orzeczenie o nałożeniu kary administracyjnej winno być wykonane w ciągu 21 dni od 

wydania orzeczenia. Organizator rozgrywek jest uprawniony do określenia sankcji 

nakładanych na klub, który nie wykona orzeczenia w tym terminie. 

2. Od decyzji o nałożeniu kary administracyjnej nie przysługuje odwołanie. 

3. Organizator rozgrywek ma prawo do anulowania lub czasowego zawieszenia egzekucji 

kary. 

 

§ 131. 

1. Szczegółowe regulacje dotyczące naruszeń objętych karami administracyjnymi oraz 

wysokości kar ustala organizator rozgrywek. Kary za poszczególne naruszenia przepisów w 

danym cyklu rozgrywkowym są stałe i nie podlegają gradacji. 

2. Organizator rozgrywek ma prawo do odstąpienia od nałożenia kary administracyjnej. 

3. Za naruszenia przepisów skutkujące nałożeniem kary administracyjnej uznaje się w 

szczególności: 

1) Niesportowe zachowanie się publiczności: 

a) treści godzące w sędziów, komisarza technicznego, osoby funkcyjne, 

drużynę przeciwnika lub inne drużyny PZKosz; 

b) eksponowanie haseł o treści niezwiązanej z meczem; 

c) treści rasistowskie, nazistowskie; 

d) rzucanie przedmiotów na boisko; 

e) wtargnięcie na boisko przed, w czasie lub po zakończeniu zawodów;  
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2) Nieprzestrzeganie procedur regulaminowych związanych z przygotowaniem obiektu 

sportowego do zawodów: 

a) brak właściwego lub źle działające (niesprawne) wyposażenie techniczne;  

b) brak właściwego zapewnienia porządku, bezpieczeństwa i ochrony sędziom, 

komisarzowi, drużynie gości oraz zaproszonym gościom bezpośrednio przed, 

w czasie lub po zawodach;  

c) brak wymaganego oznakowania pomieszczeń i dróg. 

3) Nieprzestrzeganie procedur regulaminowych związanych z przeprowadzeniem 

zawodów: 

a) zawinione opóźnienie w rozpoczęciu zawodów powyżej 15 minut od 

ustalonego czasu rozpoczęcia zawodów;  

b) opóźnienie lub przerwanie meczu z powodu niespełnienia warunków 

koniecznych; 

c) opóźnienie lub przerwanie meczu z powodów bezpieczeństwa; 

d) nieprzystąpienie drużyny do gry, zejście drużyny z boiska lub odmowa 

udziału w meczu. 

e) udział w spotkaniu zawodnika (zawodników) nieuprawnionych do gry. 

f) udział w spotkaniu zawodnika występującego pod fałszywym lub zmienionym 

imieniem lub nazwiskiem. 

g) brak spikera; 

h) brak statystyka; 

i) naruszenie zasad obecności, wyposażenia i zachowania moperów; 

j) naruszenie zasad pracy spikera; 

k) rezygnacja z protestu mimo złożenia zgodnie z procedurami wpisu w 

protokole meczu. 

4) Nieprzestrzeganie przez kierownictwo klubu obowiązujących regulaminów i 

przepisów gry: 

a) naruszenie obowiązku posiadania 10 zawodników gotowych do gry. 

b) naruszenie zasad dotyczących ubiorów i numerów zawodników oraz 

umieszczania na ubiorach elementów reklamowych. 

c) błędne wypełnienie protokołu zawodów w części dotyczącej nazw 

drużyn, numerów licencji, nazwisk zawodników i trenerów  

d) użycie niewłaściwego protokołu zawodów, niezgodnego z oficjalnie 

obowiązującym  
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e) opóźnione wysłanie do organizatora rozgrywek protokołu zawodów; 

f) brak wymaganej rejestracji meczu na wideo 

g) opóźnienie lub niepowiadomienie przez organizatora zawodów: sędziów, 

komisarza technicznego, drużyny przeciwnej, WZKosz i organizatora 

rozgrywek o terminie i miejscu zawodów  

h) nieodpowiednia opieka medyczna w czasie meczu  

i) nieprzygotowanie obiektu sportowego zgodnie z regulacjami 

j) brak wydzielonych miejsc dla przedstawicieli władz sportowych, PZKosz, 

WZKosz oraz dziennikarzy; 

k) zmiana terminu spotkania bez uzyskania zgody organizatora rozgrywek. 



 74 

ROZDZIAŁ XX 

ODWOŁANIA 

 

§ 132. 

1. Od decyzji podjętych przez organizatora rozgrywek stronom przysługuje odwołanie do 

organu II instancji, o ile przepisy niniejszego regulaminu przewidują taka możliwość. 

2. Odwołanie może być wniesione również przez inną osobę lub klub, o ile sprawa dotyczy 

ich bezpośrednio. 

3. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu I instancji. 

4. Organem II instancji jest: 

1) organ wskazany w przepisach wewnętrznych WZKosz, o ile w I instancji orzekał 

WZKosz, 

2) Komisja Odwoławcza PZKosz – o ile w I instancji orzekał:  

a) PZKosz,  

b) organizator rozgrywek, który otrzymał zlecenie na organizację rozgrywek od 

PZKosz (inny niż WZKosz) 

c) przepisy wewnętrzne WZKosz nie wskazują żadnego organu, a w I instancji 

orzekał WZKosz 

3) w przypadkach uzasadnionych systemem rozgrywek, w szczególności w przypadku 

rozgrywek turniejowych, organem II instancji może być Jury d'Appel powołane 

przez organizatora rozgrywek. 

5. Odwołanie wraz z jego uzasadnieniem wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

decyzji lub orzeczenia o nałożeniu kary. 

6. Wniesienie odwołania winno nastąpić jednocześnie z zapłatą kaucji odwoławczej 

w wysokości ustalonej przez organizatora rozgrywek, a w zawodach szczebla centralnego 

przez Zarząd PZKosz. 

7. Brak wpłaty kaucji powoduje pozostawienie odwołania bez rozpatrzenia. 

8. Kaucję odwoławczą wpłaca się:  

1) na konto właściwego miejscowo WZKosz w przypadku określonym w ust. 4 pkt 1 

2) na konto PZKosz w przypadku określonym w ust. 4 pkt 2 

3) gotówką na miejscu rozgrywania turnieju, wg zasad określonych przez 

organizatora. 

9. Uwzględnienie odwołania w całości powoduje zwrot kaucji. 
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§ 133. 

1.Odwołanie powinno zawierać wyraźne wskazanie żądania oraz wskazywać na okoliczności 

faktyczne i prawne uzasadniające żądanie.  

2.Odwołanie, które nie spełnia określonych wyżej warunków pozostawia się bez rozpatrzenia. 

 

§ 134. 

1.Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji. 

2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ I instancji, przed przesłaniem odwołania do 

organu II instancji, może – na wniosek zainteresowanego – wstrzymać wykonanie decyzji 

do czasu rozpatrzenia odwołania przez organ II instancji. 

 

§ 135. 

1. Organ I instancji, po otrzymaniu odwołania, dokonuje sprawdzenia czy zostały spełnione 

wszystkie wymogi formalne związane z wniesieniem odwołania. W razie braków 

formalnych odwołanie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

2. Odwołanie prawidłowe pod względem formalnym organ I instancji przesyła niezwłocznie, 

wraz z całością dokumentacji w sprawie, organowi II instancji. 

3. Organ I instancji - uznając odwołanie za uzasadnione - może odstąpić od przesłania 

odwołania organowi II instancji i uchylić swoje orzeczenie w całości lub w części, w 

której odwołanie w jego ocenie jest zasadne. 

 

§ 136. 

1.Organ II instancji winien rozpatrzyć odwołanie w terminie 14 dni od jego otrzymania, 

a w przypadku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w terminie 21 dni. 

2.Przepisy dotyczące zasad postępowania wyjaśniającego stosuje się również w postępowaniu 

przed organem II instancji. 

 

§ 137. 

1. Organ II instancji po rozpatrzeniu odwołania wydaje decyzję, w której: 

1)  utrzymuje w mocy orzeczenie organu I instancji albo 

2) uchyla zaskarżone orzeczenie w całości i orzeka, co do istoty sprawy albo 

3) uchyla orzeczenie w części i w tym zakresie orzeka, co do istoty sprawy albo 
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4) uchyla orzeczenie w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania 

organowi I instancji, wskazując jednocześnie na okoliczności, które przy 

ponownym rozpoznaniu sprawy powinny być wzięte pod uwagę, bądź na czynności, 

które winny być dokonane albo 

5) umarza postępowanie odwoławcze. 

2. Organ II instancji, orzekający co do istoty sprawy, nie może orzec na niekorzyść osoby 

lub klubu wnoszącego odwołanie. 

3. Organ II instancji uzasadnia swoje orzeczenie z urzędu oraz zarządza jego doręczenie 

wszystkim zainteresowanym osobom i organom. 

4. Orzeczenie organu II instancji jest ostateczne, co nie uchybia możliwości podjęcia przez 

zainteresowane osoby lub kluby działań przewidzianych przez przepisy powszechnie 

obowiązujące. 

 

§ 138. 

Organ I i II instancji ze względu na szczególne okoliczności może na wniosek strony 

złagodzić nałożoną karę, która stała się już prawomocna. Od orzeczenia w tej sprawie 

nie przysługuje odwołanie. 
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ROZDZIAŁ XXI 

REPREZENTOWANIE BARW NARODOWYCH 

 

§ 139. 

1. Zawodnik posiadający uprawnienie do gry w reprezentacji narodowej Polski może zostać 

powołany na zgrupowanie, badania lekarskie lub do gry w reprezentacji narodowej Polski 

w różnych kategoriach wiekowych. 

2. Zawiadomienie o powołaniu zostanie przesłane do klubu aktualnego zawodnika nie 

później niż 14 dni przed terminem zgrupowania, badań lekarskich lub gry. 

3. Niestawienie się w terminie na zgrupowanie, badania lekarskie lub do gry w 

reprezentacji narodowej Polski podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

4. PZKosz ma prawo do powołania komisji lekarskiej, która jest jedynym organem 

uprawnionym do orzekania w sprawie zdrowotnej niezdolności do udziału w 

zgrupowaniach, badaniach lekarskich lub w grze w reprezentacji narodowej Polski. 

5. Zapisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do kadr województwa i WZKosz. 

6. W przypadku powołania do reprezentacji narodowej Polski zawodnika lub trenera 

uczestniczącego w rozgrywkach organizowanych przez WZKosz (strefowych lub 

wojewódzkich), na wniosek zainteresowanego klubu organizator rozgrywek jest 

zobowiązany do zmiany terminu meczu z urzędu na termin niekolidujący ze 

zgrupowaniem lub meczami reprezentacji. 
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ROZDZIAŁ XXII 

KLASY SPORTOWE 

 

§ 140. 

1. PZKosz nadaje zawodnikom klasy sportowe w następujących kategoriach: 

1) klasa mistrzowska międzynarodowa 

2) klasa mistrzowska 

3) klasa I 

2. WZKosz nadaje zawodnikom klasy sportowe w następujących kategoriach: 

1) klasa II 

2) klasa III 

3. Klasy sportowe są przyznawane na podstawie osiągnięć sportowych zawodników, a w 

szczególności udziału w rozgrywkach w Polsce i za granicą oraz kadrach województwa i 

narodowych. 

4. Normy na klasy sportowe określa PZKosz. 

5. Nadanie klasy sportowej powinno nastąpić nie później niż 31 lipca w roku, w którym 

zakończył się sezon. 

6. Klasa mistrzowska międzynarodowa zachowuje ważność przez 24 miesiące od nadania, 

a pozostałe do końca następnego roku kalendarzowego po nadaniu. 
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ROZDZIAŁ XXIII 

SĄD POLUBOWNY 

 

§ 141. 

1. Spory cywilne o prawa majątkowe i niemajątkowe, które mogą być przedmiotem ugody 

sądowej - z wyjątkiem sporów ze stosunku pracy – w tym w szczególności spory, 

których stroną są kluby, zawodnicy, trenerzy, działacze lub PZKosz, związane z 

rozgrywkami organizowanymi przez PZKosz rozstrzyga Koszykarski Trybunał 

Arbitrażowy przy PZKosz albo Basketball Arbitral Tribunal w Genewie. 

2. Umowy klubów z zawodnikami i trenerami lub odrębne oświadczenia podpisane przez 

klub i zawodnika lub trenera muszą zawierać pisemną klauzulę o poddaniu sporów 

wskazanych w ust. 1 kognicji Koszykarskiego Trybunału Arbitrażowego przy PZKosz albo 

Basketball Arbitral Tribunal z siedzibą w Genewie.  

3. Organizację i tryb postępowania przed Koszykarskim Trybunałem Arbitrażowym przy 

PZKosz określają jego Regulamin i Statut.  

4. W przypadku, gdy jedna ze stron nie wykonuje orzeczenia sądu polubownego wydanego 

w sporze wskazanym w pkt. 25.1 lub jakichkolwiek postanowień tego sądu wydanych w 

trakcie postępowania, strona domagająca się wykonania orzeczenia sądu jest 

uprawniona do wystąpienia do PLK o nałożenie sankcji na stronę uchylającą się od 

wykonania orzeczenia sądu.  

5. PZKosz jest uprawniony do nałożenia następujących sankcji:  

1) Zakazu transferów do klubu,  

2) Cofnięcia licencji okresowej klubu, zawodnika lub trenera,  

3) Kary pieniężnej do kwoty 100 000 zł.  

6. Uchylanie się od wykonania orzeczenia sądu polubownego może być powodem odmowy 

wydania licencji okresowej.  

7. Od decyzji o nałożeniu sankcji wskazanych w ust. 5. przysługuje odwołanie do Komisji 

Odwoławczej PZKosz w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji PZKosz.  
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ROZDZIAŁ XXIV 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 142. 

Wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszą się jednakowo do zawodników 

i zawodniczek. 

 

§ 143. 

Korespondencja pomiędzy osobami fizycznymi lub prawnymi wymienionymi w niniejszym 

regulaminie, a także pomiędzy tymi osobami a PZKosz powinna być prowadzona poprzez 

przesłanie pocztą elektroniczną zeskanowanych dokumentów, chyba, że przepis szczegółowy 

narzuca wymóg innej formy korespondencji. 

 

§ 144. 

Każdy dokument dotyczący zawodnika niepełnoletniego wymieniony w niniejszym regulaminie 

wymaga podpisania przez jednego przedstawiciela ustawowego zawodnika pod rygorem 

nieważności (dotyczy zawodników nieposiadających zdolności do czynności prawnych, czyli 

przed ukończeniem 13. roku życia) oraz wymaga podpisania przez zawodnika oraz jednego 

przedstawiciela ustawowego zawodnika pod rygorem nieważności (dotyczy zawodników z 

ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, czyli po ukończeniu 13. roku życia będących 

równocześnie przed ukończeniem 18. roku życia).  

 

§ 145. 

1. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin 

Współzawodnictwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki z dnia 1 lipca 2016 roku. 

2. Organizator rozgrywek ekstraklasy mężczyzn i ekstraklasy kobiet upoważniony jest do 

stworzenia własnego regulaminu z zastrzeżeniem jego zgodności z zapisami niniejszego 

regulaminu. 

§ 146. 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZKosz. 
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§ 147. 

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZKosz w dniu 21 czerwca 2018 roku i 

wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 roku.  

 

 

                                                                                      Grzegorz Bachański 

Prezes Polskiego Związku Koszykówki 

 

 

spis załączników: 

1. wzór upoważnienia do reprezentowania WZKosz w sprawach sportowych (§ 3) 

2. wzór wniosku o przyznanie licencji klubowej Polskiego Związku Koszykówki (§ 9) 

3. wzór upoważnienia do reprezentowania klubu w sprawach sportowych (§ 15) 

4. wzór wniosku o przyznanie licencji zawodnika Polskiego Związku Koszykówki (§ 20) 

5. wzór zobowiązania do reprezentowania barw klubowych (§ 27) 

6. wzór wniosku o przyznanie licencji trenera Polskiego Związku Koszykówki (§ 37) 

7. wzór wniosku o przyznanie licencji sędziego Polskiego Związku Koszykówki (§ 54) 

8. wzór wniosku o przyznanie licencji agenta Polskiego Związku Koszykówki (§ 13) 

9. wzór wniosku o przyznanie licencji statystyka Polskiego Związku Koszykówki (§ 80) 

10. wzór wniosku klubu o wydanie Listu Czystości (§ 94) 

10a. wzór wniosku zawodnika o wydanie Listu Czystości (§ 94) 

11. wzór Promesy Listu Czystości (§ 94) 

12. wzór Listu Czystości (§ 94) 

12a. wzór Listu Czystości z urzędu (§ 94) 

13. wzór Odmowy Wydania Listu Czystości (§ 94) 

14. wzór umowy o wypożyczeniu (§ 97) 

15. wzór umowy zakończenia wypożyczenia (§ 97) 

16. wzór umowy szkoleniowej (§ 100) 

17. wzór umowy o współpracy (§ 101) 

18. wzór umowy między zawodnikiem SMS a PZKosz (§ 121) 

19. wzór zobowiązania do reprezentowania barw klubowych klubu aktualnego na czas nauki w 

SMS (§ 122) 

 




