ldz. 2866/09

Warszawa, 23.09.2009

Prezes
Krakowskiego Okręgowy Związek Koszykówki
os. Zgody 13 A
31-950 Kraków
Pan Zdzisław Kassyk

Polski Związek Koszykówki, w odpowiedzi na pismo ldz. 259/09 z dnia 19.08.2009,
uprzejmie informuje, iŜ:
1.

W przypadku, gdy klub macierzysty nie odpowiedział w terminie 7 dni na pismo
zawodnika w sprawie otrzymania „listu czystości” – organizator rozgrywek uznać winien
zawodnika za wolnego, co stanowi podstawę do wydania temu zawodnikowi licencji
okresowej do nowego klubu (§ 53 ust. 8 Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego PZKosz
z dnia 04.06.2009). Stroną winną naruszenia przepisów regulaminu jest klub, który nie
udzielił odpowiedzi na wniosek zawodnika, a tym samym zaniedbał dochodzenia swoich
praw lub świadomie zrezygnował z ubiegania się o przysługujący mu ekwiwalent za
wychowanka. Gdy zawodnik złoŜył wniosek o wydanie „listu czystości” klub winien w ciągu
7 dni wydać taki list lub odmówić jego wydania, podając pisemne uzasadnienie, jeŜeli
zainteresowany jest otrzymaniem ekwiwalentu za wyszkolenie wychowanka. W przypadku
opisanym powyŜej, w rozumieniu przepisów RWS, ekwiwalent za wychowanka nie
przysługuje.

2.

W przypadku, gdy macierzysty klub przez zapomnienie nie umieścił w odpowiedzi do
zawodnika, Ŝe jest jego wychowankiem – i jak naleŜy rozumieć klub nie wydał „listu
czystości” dla tego zawodnika – uznać naleŜy, iŜ klub nie spełnił postanowień
regulaminowych (§ 53 ust. 9 cyt. Regulaminu), a tym samym organizator rozgrywek uznać
moŜe, iŜ odmowa wydania „listu czystości” nie ma podstaw prawnych. W takiej sytuacji
organizatorowi rozgrywek przysługuje prawo wydania listu czystości oraz dokonanie wpisu
na listę transferową z urzędu po zasięgnięciu opinii właściwego miejscowo WZKosz. Decyzja
w tej sprawie uzasadniana jest na piśmie i doręczana stronom z urzędu (§ 53 ust. 10 cyt.
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Regulaminu). Właściwy miejscowo związek wojewódzki winien wypowiedzieć się w takim
przypadku, co do statusu zawodnika i określić, czy jest on wychowankiem, czy teŜ nie. Jeśli
związek wojewódzki potwierdzi, Ŝe zawodnik posiada status wychowanka organizator
rozgrywek nie moŜna wpisać tego zawodnika na listę transferową i wydać mu listu czystości
z urzędu. W takim stanie rzeczy do czasu pełnej zapłaty ekwiwalentu za wyszkolenie
zawodnik, którego ekwiwalent dotyczy, nie moŜe otrzymać licencji okresowej, chyba, Ŝe
konieczność zapłaty ekwiwalentu w całości nie wynika z zawartej umowy lub decyzji
WZKosz bądź PZKosz (§ 60 ust. 9 cyt. Regulaminu). W przypadku opisanym powyŜej,
w rozumieniu przepisów RWS, ekwiwalent za wychowanka przysługuje.
3.

W przypadku, gdy zawodnik nie posiada waŜnego kontraktu, ani teŜ nie złoŜył
pisemnego

oświadczenia

(jego

rodzice

lub

prawni

opiekunowie

w

przypadku

niepełnoletności) o zgodzie na reprezentowanie barw klubowych w danym sezonie
rozgrywkowym – uznać naleŜy, Ŝe zawodnik moŜe zmienić barwy klubowe, niemniej jednak
klubowi przysługuje ekwiwalent za wychowanka. W takim przypadku wpłata maksymalnej
kwoty ekwiwalentu przewidzianego za wyszkolenie zawodnika-wychowanka skutkuje
uznaniem go za zawodnika wolnego (§ 60 ust. 3 cyt. Regulaminu). Wówczas klub macierzysty
nie ma prawa do odmowy wydania „listu czystości” takiemu zawodnikowi.
Informuję jednocześnie, Ŝe „oświadczenie o zgodzie na reprezentowanie barw
klubowych” przyjęło formę oficjalnego „zobowiązania do reprezentowania barw klubowych”
i stanowi załącznik nr 6 do cyt. Regulaminu.

Wiceprezes PZKosz

(-) Marek Kozłowski

do wiadomości:
Wojewódzkie Związki Koszykówki

