
 

REGULAMIN  UDZIELANIA  ZEZWOLEŃ   
ZAWODNIKOM POLSKIM   
NA  REPREZENTOWANIE   

ZAGRANICZNYCH  KLUBÓW  SPORTOWYCH 

Zgodnie z: 
■ art. 13 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dziennik 

Ustaw # 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami), 
■ statutem Polskiego Związku Badmintona (PZBad) 
ustala się, co następuje: 

1. Gra polskiego zawodnika w zagranicznym klubie sportowym 
badmintona wymaga zezwolenia PZBad. 

2. Uprawnionymi do ubiegania się o zezwolenie o którym mowa w pkt. 1 
są obywatele polscy – zawodnicy aktualnie zarejestrowani w PZBad. 

3. Wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera: 
a) obligatoryjnie: imię, nazwisko, polski numer rejestracyjny 

zawodnika, 
b) nazwę zagranicznego klubu i potwierdzenie tego klubu 

możliwości przyjęcia wnioskodawcy, 
c) numer rejestracyjny zawodnika w BWF (jeżeli jest), 
d) zgodę polskiego klubu (dotyczy zawodników o rejestracji „Z”), 
e) zgodę trenera kadry narodowej (dotyczy członków kadry 

narodowej) – z uwzględnieniem warunków szczegółowych (pkt. 
5), 

f) zgodę przedstawicieli ustawowych (dotyczy wnioskodawców 
niepełnoletnich). 

4. Wymagana opłata: 
a) Członkowie kadry narodowej 800 zł za każdy rozpoczęty sezon.  
b) Pozostali zawodnicy 150 zł za każdy rozpoczęty sezon. 



5. Terminy zastrzeżone. 
Dla członków kadry narodowej terminami zastrzeżonymi są tygodnie, w 
których zobowiązani są do udziału w turniejach jako reprezentanci 
Polski albo do udziału w turniejach krajowych zgodnie z podpisaną 
umową. Terminami zastrzeżonymi są w szczególności tygodnie, w 
których: 
 I. rozgrywane są turnieje: 

a) mistrzowskie ze współzawodnictwa międzynarodowego (np. 
Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy), 

b) ze współzawodnictwa międzynarodowego w Polsce (np. Polish 
Open, Polish International), 

c) krajowe (Grand Prix Gold). 
 II. Odbywają się inne akcje szkoleniowe dla członków Kadry 
Narodowej 

6. Stosowne zezwolenie wydaje Kierownik Wyszkolenia w trybie 
postępowania administracyjnego i wysyła do właściwego 
zagranicznego związku badmintona z kopią do wnioskodawcy. 

7. Kierownik Wyszkolenia prowadzi ewidencję wydanych zezwoleń. 
8. Kary. 

Za grę w zagranicznym klubie sportowym w terminie zastrzeżonym 
nakłada się kary: 
- 1000 (jeden tysiąc) zł – w pierwszym przypadku, 
- 2500 (dwa tysiące pięćset) zł – w drugim przypadku, 
- półroczne wykluczenie z kadry narodowej – w trzecim przypadku.    

9. Niniejszy Regulamin przyjęty przez Zarząd PZBad w dniu 30 maja 2017 
wchodzi w życie z dniem przyjęcia.


