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Komunikat WGiD WOZKosz WM nr 2/2019/2020

Procedura wydawania listu czystości
Wszystkie dokumenty w postaci skanowanych dokumentów z podpisami należy przesyład pocztą email na:
1. oficjalny adres klubu
2. WZKosz – z którego przechodzi zawodnik
3. na transfery@pzkosz.pl
4. oraz na adresy podane we wniosku.
Wniosek musi byd przesłany do wszystkich jednym mailem. Dla ważności dokumentów klub musi w
podpisach byd reprezentowany zgodnie z zapisami w KRS lub innym rejestrze/statucie lub według
upoważnienia wydanego na formularzu Załącznika nr 2 PZKosz.
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. (RWS § 93 ust. 2)
1) WNIOSEK
Wniosek o wydanie Listu Czystości (Załącznik nr 10) powinien byd złożony przez klub przyjmujący
(zamierzający pozyskad zawodnika) do klubu aktualnego za pomocą skanu dokumentu przesłanego
pocztą e-mail na adres podany na oficjalnej stronie internetowej 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
(Załącznik nr 10a) może złożyd także sam zawodnik, zachowując wszystkie procedury opisane w
niniejszym Regulaminie. Jeśli Wniosek wg wzoru 10a składa zawodnik posiadający status zawodnikawychowanka, wniosek nie podlega rozpatrzeniu, klub zobowiązany jest niezwłocznie poinformowad
wnioskodawcę, że wniosek został złożony nieprawidłowo.
zawodnik–wychowanek - zawodnik, którego macierzystym klubem jest klub w Polsce i który po raz
pierwszy zmienia barwy klubowe w Polsce (z wyłączeniem postanowieo § 99 ust. 4) spełniający
łącznie następujące warunki:
1) w macierzystym klubie brał udział w grze w okresie co najmniej dwóch sezonów przed zmianą
przynależności klubowej,

2) 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 1.
RWS § 99 ust. 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 zmienid barwy klubowe, a klub traci prawo do
ekwiwalentu za wychowanka.
Wniosek nie jest konieczny, żeby wydad list czystości - jeśli klub decyduje się wydad list czystości bez
wniosku (np. na ustną prośbę zawodnika), nie ma potrzeby tworzenia wniosku.
Wniosek nie jest potwierdzany w WZKosz (pieczątką i podpisem), ale żeby rozpoczął się okres czasu
na odpowiedź (7 lub 21 dni), kopia mailowa wniosku musi byd przesłana mailowo do właściwego
WZKosz.
W przypadku zawodników, którzy mają ważne zobowiązanie do reprezentowania barw klubowych na
dany sezon, wniosek nie podlega rozpatrzeniu i nie wymaga żadnej odpowiedzi klubu aktualnego
(wydania promesy, odmowy lub listu czystości) w terminie 7 lub 21 dni.
Dla zawodników zmieniających barwy między klubami na Mazowszu oraz zawodników, którzy w
poprzednim sezonie reprezentowali barwy drużyn mazowieckich - WOZKosz WM biuro@wozkosz.pl.
2) ODPOWIEDŹ KLUBU
Klub ma do wyboru następujące opcje w odpowiedzi na wniosek:
a) Wydad list czystości (Załącznik nr 12), uznając, że zawodnik może odejśd do innego klubu - list
czystości jest potwierdzany (pieczątką i podpisem) przez właściwy WZKosz i dopiero wtedy może byd
użyty.
Ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika-wychowanka uzgodniony pomiędzy zainteresowanymi
klubami, wpłacany jest na konto bankowe klubu macierzystego. Kopię dowodu wpłaty przekazuje się
właściwemu miejscowo WZKosz.
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 przekazad do właściwego miejscowo WZKosz oświadczenie trenera lub trenerów o
przekazaniu im 25% kwoty.
Konto WOZKosz WM - 50 2490 0005 0000 4520 2646 3823.

W przypadku wychowanka proszę wypełnid w okienko „pobrano ekwiwalent za wychowanka w
wysokości”. Proszę pamiętad, że musi byd wpisana kwota. Może byd „0 zł”.
b) Odmówid wydania listu czystości (wyłącznie na druku Załącznika nr 13 - odmowa wydania listu
czystości). Odmowa może opierad się wyłącznie na jednym z dwóch powodów: 1. ważna
umowa/kontrakt/zobowiązanie zawodnika z klubem, 2. braki formalne we wniosku. Na druku należy
to wyraźnie zaznaczyd, a jeśli chodzi o braki - wymienid je. Ten dokument nie jest potwierdzany
(pieczątką i podpisem) przez WZKosz, ale powinien byd wysłany w kopii maila do WZKosz.
c) Wydad promesę listu czystości (wyłącznie na druku Załącznika nr 11), podając kwotę ekwiwalentu
za wychowanka, której klub oczekuje, zanim wyda list czystości - ta opcja oczywiście występuje
wyłącznie w przypadku zawodnika wychowanka. Ten dokument nie jest potwierdzany (pieczątką i
podpisem) przez WZKosz, ale powinien byd wysłany w kopii maila do WZKosz.
UWAGA! Klub macierzysty nie może blokowad wydania listu czystości wychowanka nieposiadającego
umowy/kontraktu/zobowiązania z klubem. W takim przypadku pozostają opcje a) lub c).
Odpowiedź z opcją a), b) lub c) musi byd udzielona w terminie 21 dni od dnia doręczenia wniosku dla
wniosków złożonych w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia, a 7 dni dla wniosków złożonych w okresie
od 1 września do 30 czerwca.
Okres, 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 RWS § 94 ust. 1. W przypadku
wątpliwości decyduje dostarczenie poczty email na adres transfery@pzkosz.pl.
Wystawiony przez klub list czystości jest przesłany do WZKosz celem kontrsygnatury. WZKosz go
odsyła do zainteresowanego (mail podany we wniosku), poprzedniego klubu i/lub nowego klubu.
3) EWENTUALNE SPORY
Do rozstrzygania sporów między zawodnikiem a klubem uprawnione są: w przypadku zobowiązao właściwy miejscowo dla klubu WZKosz; w przypadku zobowiązao i transferu między województwami
- PZKosz; w przypadku umowy (kontraktu) - wskazany w umowie (kontrakcie) arbitraż. List czystości z
urzędu wydaje uprawniony do rozstrzygania sporów organ, a w przypadku arbitrażu - PZKosz.
Decyzja w tej sprawie uzasadniana jest na piśmie i doręczana klubowi i zawodnikowi z urzędu.
Spory dotyczące wysokości ekwiwalentu za wychowanka (gdy zawodnik nie zgadza się z wyznaczoną
w promesie wysokością ekwiwalentu) rozstrzyga właściwy WZKosz, jeśli transfer odbywa się
wewnątrz województwa.
W przypadku transferów między województwami, rozstrzyga powołana do tego celu przez Zarząd
PZKosz komisja. Kontakt z nią - przez Wydział Rozgrywek DS PZKosz.
Wspomniane w tekście załączniki w wersji obowiązującej od 1 lipca 2019 roku znajdują się na stronie
pzkosz.pl oraz wozkosz.pl pod zakładką Dokumenty „Załączniki do RWS sezon 2019/20”

Wyciąg z Regulaminu Opłat PZKosz na sezon 2019/2020:
8.

Ekwiwalent dla klubu za wyszkolenie zawodnikawychowanka zmieniającego po raz pierwszy
barwy klubowe (maksymalnie)

RWS § 99, ust. 1

kwota w zł

8.1.

do rozgrywek Ekstraklasy Mężczyzn

30 000

8.2.

do rozgrywek Ekstraklasy Kobiet

20 000

8.3.

do rozgrywek 1 Ligi Mężczyzn

12 000

8.4.

do rozgrywek 1 Ligi Kobiet

8.5.

do rozgrywek 2 Ligi Mężczyzn

8.6.

do rozgrywek niższego cyklu seniorów lub U22/U20 i U18

6 000

8.7.

do rozgrywek U16

4 000

8.8.

do rozgrywek U14 lub dla zawodników młodszych

2 000

8.9

jeśli zawodnik-wychowanek w okresie 12 miesięcy przed datą
wystawienia listu czystości występował w reprezentacji Polski w
oficjalnych zawodach FIBA lub kwalifikacjach do nich

8 000
10 000

+ 25 procent

