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I. ZASADY OGÓLNE 

 
§1 
 

1. Niniejszy regulamin przynależności klubowej Polskiego Związku Unihokeja (dalej: Regu-

lamin) reguluje zasady i tryb zmiany przynależności klubowej zawodników uprawiający 

unihokej. 

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje kluby sportowe biorące udział w zawodach objętych sys-

temem rozgrywek Polskiego Związku Unihokeja oraz Okręgowych Związków Unihokeja 

(OZU) (dalej: Zawody) oraz zawodników posiadających ważną licencję, dalej: Zawodnik) 

lub ubiegających się o nią. 

 
II . ZAWODNICY 

 
§2 

 
1. Zawodnik  ma  prawo  udziału  w  Zawodach po uzyskaniu licencji, która określa przyna-

leżność klubową Zawodnika. 

2. Licencja jest wydawana na czas nieokreślony i jest podstawowym dokumentem regulują-

cym status zawodnika w Klubie.   

3. Możliwa jest czasowa zmiana przynależności klubowej zawodnika (wypożyczenie) lub ca ł-

kowita zmiana przynależności klubowej (transfer definitywny). 

 
§3 

 
1. Zawodnicy uprawiający unihokej mogą być amatorami lub zawodnikami profesjonalnymi 

2. Za amatorów uznawani są zawodnicy, którzy z tytułu uprawiania unihokeja nie otrzymują 

żadnego wynagrodzenia finansowego. 

3. Klub ma prawo zawrzeć z zawodnikiem amatorem umowę dotyczącą przynależności klu-

bowej (przykładowy wzór – załącznik nr 2). 

4. Polski Związek Unihokeja prowadzi ewidencję zawodników amatorów i zawodników pro-

fesjonalnych. Za dokonywanie wpisów i zmian w ewidencji pobiera się opłatę ustaloną 

przez Zarząd Polskiego Związku Unihokeja.  

 
§4 

 
1. Zamiar uprawiania unihokeja we wskazanym klubie, zawodnik deklaruje przez obowiąz-

kowe podpisanie druku licencji wg wzoru obowiązującego w Polskim Związku Unihokeja 

(lub, gdy jest to wymagane przez klub pozyskujący, umowy członkowskiej, której przed-

stawienie zawodnikowi leży po stronie klubu pozyskującego). 

2. Zawodnik podpisujący licencję zawodniczą zobowiązuje się do gry w określonym zespole.  

3. Druk licencji, po sprawdzeniu, potwierdza podpisem i pieczęcią Sekretarza Generalnego 
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Polskiego Związku Unihokeja lub inna osoba upoważniona przez Zarząd Polskiego 

Związku Unihokeja.  

4. Zgłoszony zawodnik otrzymuje numer licencji i jest wpisany do rejestru zawodników pro-

wadzonego przez Polski Związek Unihokeja.  

 
III. ZASADY I TRYB ZMIANY PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ ZAWODNIKÓW  

 
§5 

 
1. Jeżeli zawodnik amator rezygnuje z gry w klubie, który dotychczas reprezentował, klub ten 

nie może odmówić wyrażenia zgody na zmianę przynależności klubowej zawodnika , z wy-

jątkiem sytuacji określonych w §5 ust.6 lit. b niniejszego Regulaminu. 

2. W przypadku zawodników  profesjonalnych  postępowanie  dotyczące rezygnacji  z  gry  

      w klubie przez zawodnika określa kontrakt. W przypadku nieokreślenia tych zasad  

      w kontrakcie, stosuje się przepisy dotyczące zawodników amatorów.  

3. Zmiana przynależności klubowej zawodnika każdej kategorii wiekowej następuje na pod-

stawie, złożonego przez zawodnika Wniosku zmiany przynależności klubowej (załącznik 

nr 1). Wniosek musi być podpisany przez uprawnionych przedstawicieli zainteresowanych 

klubów oraz zawodnika, którego dotyczy. W przypadku zawodników niepełnoletnich wy-

magany jest także podpis opiekunów prawnych zawodnika.   

4. Klub, do którego wpłynął Wniosek zmiany przynależności klubowej złożony przez zawod-

nika amatora zobowiązany jest podpisać dokument w ciągu 7 dni od dnia jego wpłynięcia, 

z wyjątkiem sytuacji określonych w §5 ust.6 lit.b niniejszego Regulaminu.  

5. W przypadku niepodpisania Wniosku przez przedstawiciela Klubu, o którym mowa  

      w §5 pkt 4, zmianą przynależności klubowej zatwierdza Sekretarz Generalny Polskiego 

     Związku Unihokeja lub inna osoba upoważniona przez Zarząd Polskiego Związku  

     Unihokeja, po wyjaśnieniu przyczyn odmowy podpisania Wniosku przez Klub.  

     Nieudzielenie wyjaśnień przez Klub w terminie 7 dni skutkuje automatycznym  

     zatwierdzeniem Wniosku o zmianę przynależności klubowej.  

6. Klub może odmówić zgody na zmianę przynależności klubowej wyłącznie w niżej wymie-

nionych przypadkach:  

a) zawodnik profesjonalny posiada ważny kontrakt w klubie, który reprezentuje,  

b) w toku jest postępowanie dyscyplinarne prowadzone wobec zawodnika przez Polski 

Związek Unihokeja.  

7. Klub pozyskujący zobowiązany jest do złożenia wniosku w Biurze Polskiego Związku Un i-

hokeja (załącznik nr 1) najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem rozgrywek w swojej kategorii 

wiekowej, jednakże nie wcześniej niż po zakończeniu poprzedniego sezonu.  
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8. Zmianę przynależności klubowej zatwierdza Sekretarz Generalny Polskiego Związku Un i-

hokeja lub inna osoba upoważniona przez Zarząd Polskiego Związku Unihokeja . 

9. Wniosek zmiany przynależności klubowej, który wpłynie do Biura  Polskiego Związku Uni-

hokeja po rozpoczęciu rozgrywek w kategorii wiekowej właściwej dla zawodnika, które-

go dotyczy wypożyczenie lub transfer, będą automatycznie odrzucany, z wyjątkiem  sytu-

acji określonej w §5 ust.6 lit.b 

10. Wniosek zmiany przynależności klubowej, złożony w terminie określonym w §5 pkt. 4  

w sprawie której toczy się postępowanie odwoławcze,  o którym mowa w §10, zachowują 

ważność mimo rozpoczęcia sezonu rozgrywkowego w kategorii wiekowej zawodnika skła-

dającego wniosek. Zawodnik, którego dotyczy omawiane postępowanie, ma prawo 

uczestniczyć w rozgrywkach od dnia następującego po dacie uprawomocnienia się decyzji 

organu odwoławczego. 

11. Zawodnik, którego transfer odbywa się z ligi zagranicznej ma prawo dołączyć do klubu 

występującego w rozgrywkach Polskiego Związku Unihokeja od dnia rozpoczęcia  okresu 

 transferowego do dnia zakończenia okresu transferowego obowiązującego w Międzyna  

 rodowej Federacji Unihokeja (IFF).  

12. Zawodnik, który w ostatnim sezonie rozgrywkowym nie był zgłoszony do żadnych  

      rozgrywek w Polsce oraz za granicą, może złożyć wniosek zmiany przynależności  

       klubo wej do Polskiego Związku Unihokeja w dowolnym momencie sezonu – jednak nie 

      później niż do chwili rozpoczęcia fazy play-off w kategorii senior lub turniejów  

      półfinałowych w przypadku kategorii junior starszy i junior młodszy.  

13. W sytuacji, w której zawodnik amator rezygnuje z gry w klubie, a rezygnacja ta nie wynika 

 ze zmiany przynależności klubowej, stosuje się następujące wytyczne:  

a) jeżeli zawodnik zrezygnował z gry w klubie, który dotychczas reprezentował w trakcie 

trwania rozgrywek, nie ma on prawa reprezentować innego klubu do końca tego sezo-

nu, 

b) w kolejnym sezonie rozgrywkowym zawodnik ma prawo reprezentować inny klub pod 

warunkiem zapłaty określonej wartości ekwiwalentu, o którym mowa w §9 niniejszego 

Regulaminu, 

c) w sezonie następującym po sezonie określonym w punkcie „b”, zawodnik ma prawo 

reprezentować inny klub bez konieczności zapłaty ekwiwalentu, 

d) dla celów ustalenia wysokości należnego ekwiwalentu, za datę rezygnacji z gry w da-

nym Klubie uznaje się:  

 datę złożenia pisma w Klubie o rezygnacji z gry,  

 ostatni dzień sezonu, w którym zawodnik uczestniczył w rozgrywkach o M i-

strzostwo Polski w unihokeju w dowolnej kategorii wiekowej. 



5 | S t r o n a  

 

14. W przypadku zmiany przynależności klubowej (transfer definitywny) obowiązuje ekwiwa-

lent „za wyszkolenie” na zasadach określonych w §9 niniejszego Regulaminu.  

15. Zakazane jest podjęcie przez zawodnika treningu w nowym klubie bez wcześniejszej zgo-

dy klubu wypożyczającego lub transferującego.  

16. Zawodnicy mogą być wypożyczeni w sezonie tylko jeden raz, na okres nie krótszy niż  

      6 miesięcy.  

17. Klub pozyskujący zawodnika na zasadzie okresowej zmiany przynależności klubowej, nie 

może go transferować (definitywnie lub czasowo) do innego klubu.  

18. Zawodnik nie może zmieniać barw klubowych w okresie zawieszenia w prawach zawodnika 

przez Polski Związek Unihokeja. 

 
§6 

 
1. W przypadku, gdy obecny klub zawodnika nie posiada drużyny w kategorii wiekowej odpowied-

niej dla zawodnika, ma on prawo reprezentować inny klub, wystawiający zespół w danej katego-

rii wiekowej na okres 1 roku na zasadzie wypożyczenia. Po tym terminie zawodnik jest zobo-

wiązany powrócić do klubu, którego jest członkiem, jeżeli klub zgłosi do rozgrywek kategorię 

wiekową odpowiednią dla zawodnika.  

2. Poprzez drużynę w kategorii wiekowej odpowiedniej dla zawodnika należy rozumieć odpowied-

nio: dla zawodnika w wieku młodzika – drużynę w kategorii młodzik, dla zawodnika w wieku ju-

niora młodszego – drużynę w kategorii junior młodszy, dla zawodnika w wieku juniora starszego 

– drużynę w kategorii junior starszy, dla zawodnika w wieku seniora – drużynę w kategorii se-

nior w rozgrywkach kobiet i mężczyzn. 

3. Zawodnik, który został wypożyczony na zasadach określonych w ust.1, może reprezentować 

nowy klubu w starszej kategorii wiekowej niż właściwa dla zawodnika, chyba że klub wypoży-

czający postanowi inaczej. Zasady wypożyczenia zawodnika niepełnoletniego musi określać 

umowa zawarta pomiędzy klubami i zawodnikiem lub jego prawnymi opiekunami. 

4. Gdy po okresie wypożyczenia klub lub sekcja nie wznowi działalności w grupie wiekowej za-

wodnika, zawodnicy uzyskują zwolnienie z urzędu, a umowy zawarte pomiędzy klubem a za-

wodnikami tracą ważność.  

5. Zmiana przynależności klubowej wynikająca z zawieszenia klubu lub wycofania się klubu z roz-

grywek może nastąpić do dnia 31 października danego sezonu. W obu przypadkach klub pozy-

skujący zawodnika zobowiązany jest do zapłaty ekwiwalentu.  

 

§7 
 

1. Klub starający się o wypożyczenie lub transfer zawodnika przekazują drogą elektroniczną, do 

Biura Polskiego Związku Unihokeja następujące dokumenty: 
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 wniosek zmiany przynależności klubowej (załącznik nr 1), 

 w przypadku wypożyczenia czasowego zaświadczenie ze szkoły / uczelni o zmianie miejsca 

nauki 

 potwierdzenie uiszczenia opłaty dokonanej przez Klub pozyskujący zgodnej z Regulaminem 

Opłat.   

2. O ważności przesłanych dokumentów decyduje ich kompletność oraz data wpłynięcia do Biura 

Polskiego Związku Unihokeja. W przypadku błędnie wypełnionych lub niekompletnych dokumen-

tów, możliwe będzie ich uzupełnienie / poprawienie w ciągu 3 dni pod rygorem zwrotu wniosku. 

 
IV. ZWOLNIENIA OKRESOWE 

 
§8 
 

1. Klub jest zobowiązany do niezwłocznego (nie później niż w ciągu 14 dni) udzielenia zwol-

nienia okresowego na wniosek zawodnika, w przypadku podjęcia przez zawodnika nauki 

w szkole podstawowej, ponadpodstawowej lub wyższej w systemie stacjonarnym na tere-

nie innego województwa niż siedziba dotychczas reprezentowanego klubu – na okres na-

uki i przejścia do klubu w województwie, w którym nauka się odbywa. 

2. Klub może udzielić zwolnienia okresowego również w przypadku, gdy obydwa miasta   

(z siedzibą klubu oraz ze szkołą / uczelnią) znajdują się w obrębie tego samego woje-

wództwa. 

3. Zawodnik, który zmienia przynależność klubową ze względu na zmianę miejsca pobiera-

nia nauki, ma prawo do zmiany przynależności klubowej w trakcie sezonu, przedstawiając 

odpowiednie zaświadczenie ze szkoły. Zmiana przynależności klubowej musi się odbyć 

do chwili rozpoczęcia fazy play – off na zasadzie wypożyczenia. 

4. Za termin rozpoczęcia nauki przyjmuje się dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

– 01 września, a dla szkół wyższych – 01 października każdego roku, a zakończenia nau-

ki – 30 czerwca (szkoły) oraz 30 września (szkoły wyższe) - ostatniego roku nauki). 

5. Przez okres studiów rozumie się określony przepisami okres studiów dla danego typu 

uczelni (do poziomu tytułu magistra włącznie). 

6. Zwolnienie okresowe z tytułu podjęcia nauki w systemie stacjonarnym może być udzielo-

ne wielokrotnie, jeżeli zmiana kolejna jest uwarunkowana zmianą szkoły.  

7. Zawodnik ubiegający się o zwolnienie okresowe zobowiązany jest dołączyć do Wniosku 

zmiany przynależności klubowej odpowiednie zaświadczenie szkoły/uczelni, w którym 

podany jest termin regulaminowego zakończenia nauki. 

8. Po ustaniu przyczyn zwolnienia okresowego zawodnik automatycznie staje się zawodn i-

kiem klubu, który udzielił mu okresowego zwolnienia i jest zobowiązany powrócić oraz re-

prezentować ten klub (ustanie przyczyn zwolnienia okresowego następuje również wtedy, 
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gdy zawodnik znajdzie się w okresie urlopu dziekańskiego lub zmieni system studiów, np. 

na zaoczne lub eksternistyczne). 

9. Zawodnik, który nie poinformuje o zakończeniu nauki Klubu, który udzielił mu zwolnienia, 

może zostać ukarany na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym Polskiego 

Związku Unihokeja. 

 
V. EKWIWALENT ZA WYSZKOLENIE ZAWODNIKA 

 
§9 
 

1. Ustala się następujące stawki ekwiwalentu za wyszkolenie: 

okres szkolenia /  
wysokość ekwiwalentu 

1 – 3 lata 4 – 5 lat 6 – 7 lat 8 – 10 lat >10 lat 

   500 zł      

1 000 zł      

1 500 zł      

2 000 zł      

2 500 zł      

 

2. Jeżeli oba zainteresowane kluby dojdą do porozumienia, mogą odstąpić od wypłacania / pobie-

rania ekwiwalentu lub ustalić  ekwiwalent w mniejszej kwocie. 

3.  Ekwiwalent może zostać opłacony również przez zawodnika lub jego rodziców / prawnego  

 opiekuna, który złożył Wniosek zmiany przynależności klubowej. 

4.  Klub przekazujący zawodnika ma prawo do ekwiwalentu za wyszkolenie w następujących  

 przypadkach:  

a) za zawodnika profesjonalnego – wysokość ekwiwalentu powinna wynikać z zawartego kon-

traktu, a jej ewentualne obniżenie następuje wyłącznie na drodze negocjacji pomiędzy klu-

bami. W przypadku nieokreślenia wysokości ekwiwalentu w kontrakcie, stosuje się zasady 

określone dla zawodników amatorów. 

b) za zawodnika amatora – zgodnie z wartościami określonymi w §9 pkt 1 niniejszego Regula-

minu, z uwzględnieniem następujących wytycznych  

 przez czas szkolenia należy rozumieć okres od uzyskania przez zawodnika licencji zawod-

niczej (w przypadku transferu z klubu, którego zawodnik jest wychowankiem) lub okres od 

czasu pozyskania zawodnika przez klub „oddający”,  

 w przypadku zawodników w wieku 21 – 22 lata – wartość ekwiwalentu wynikającą z załącz-

nika nr 3 obniża się o 25%, 

 w przypadku zawodników w wieku 23 – 24 lat – wartość ekwiwalentu wynikającą z załączni-

ka nr 3 obniża się o 50%, 
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 w przypadku zawodników w wieku 25 – 26 lat – wartość ekwiwalentu wynikającą z załączni-

ka nr 3 obniża się o 75%, 

 w przypadku zawodników w wieku 27 lat i więcej ekwiwalent nie przysługuje 

5. Ekwiwalent za wyszkolenie nie przysługuje w sytuacji, kiedy dotychczasowy klub zawodnika 

uległ likwidacji, ogłosił upadłość albo utracił członkostwo w Polskim Związku Unihokeja. 

6. Ekwiwalent za wyszkolenie nie przysługuje w przypadku czasowej zmiany barw klubowych.  
 

§10 
 

1. Tryb rozpatrywania odwołań w sprawach przynależności klubowej zawodników jest dwuinstan-

cyjny. 

2. Organem I instancji jest Wydział Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Unihokeja (WGiD). 

3. Organ I instancji wydaje decyzję w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania odwo-

łania. 

4. Organem odwoławczym jest Zarząd Polskiego Związku Unihokeja. 

5. Odwołanie od decyzji WGiD musi być wniesione w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania oraz po-

twierdzone opłatą określoną przez Regulamin Opłat. Brak potwierdzenia opłaty jest jedno-

znaczny z niezłożeniem odwołania.  

6. Organ odwoławczy musi rozpatrzyć odwołanie w terminie nie dłuższym niż 30 dni.  

7. Decyzje organu II instancji są ostateczne. 
 

VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§11 
 

1. Kluby, członkowie Polskiego Związku Unihokeja w razie sporów wynikających z realizacji prze-

pisów niniejszego regulaminu, rozstrzygać je będą poprzez mediacje bądź rozstrzygnięcia wła-

ściwych organów Polskiego Związku Unihokeja.  

2. Naruszenie przepisów niniejszego Regulaminu powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną za-

wodników i klubów.  

3. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzję w sprawie przynależności 

klubowej zawodnika podejmuje Wydział Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Unihokeja oraz 

Zarząd Polskiego Związku Unihokeja. 

4. Interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Polskiego Związku Unihokeja. 
 

§12 
 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2020 roku. 

2. Traci moc poprzednio wydany Regulamin z dnia 01 lipca 2018 roku.  

 

Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Unihokeja z dn. 09.06.2020. 


