
Poniższe Przepisy zostały dostosowane do Przepisów World Rugby. 
Przepisy Polskiego Związku Rugby dotyczące ewidencji, przynależności i zmiany barw klubowych 
zawodników, zasad licencyjnych oraz organizacji zawodów we wszystkich odmianach rugby. 

 
Rozdział I 

[Postanowienia ogólne] 
 

§ 1 
1. Niniejsze przepisy regulują zasady ewidencji, przynależności klubowej zawodników oraz zmiany ich 
barw klubowych, zasady udzielania licencji oraz organizacji zawodów we wszystkich odmianach rugby 
(zwane dalej „Przepisami”). 
2. Przepisy mają zastosowanie do wszystkich klubów, zawodników, trenerów i innych osób 
reprezentujących kluby, a także do sędziów i innych osób biorących udział w organizacji i prowadzeniu 
współzawodnictwa sportowego w rugby. 

§ 2 
Przepisy zawierają następujące rozdziały: 
Rozdział I - Postanowienia ogólne 
Rozdział II - Zasady potwierdzenia zawodników do klubów sportowych 
Rozdział III- Zmiany przynależności klubowej zawodników i  uprawnienie zawodników do gry 
Rozdział IV - Ekwiwalenty za wyszkolenie zawodnika 
Rozdział V - Organizacja zawodów 
Rozdział VI - System szkolenia 
Rozdział VII - Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 3 
Ilekroć w niniejszych Przepisach jest mowa o: 
1. PZR–należy przez to rozumieć Polski Związek Rugby z siedzibą w Warszawie, 
2. Zarząd– należy przez to rozumieć Zarząd Polskiego Związku Rugby, 
3. OZR – należy przez to rozumieć Okręgowy Związek Rugby, 
4. KGiD –należy przez to rozumieć Komisję Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Rugby, 
5. Sąd Polubowny – należy przez to rozmieć Sąd Polubowny Polskiego Związku Rugby, 
6. Klub – klub sportowy w rozumieniu przepisów ustawy o sporcie posiadający status członka Polskiego 
Związku  Rugby oraz licencję klubową wydaną przez właściwy organ Polskiego Związku Rugby, 
7. Ekwiwalent za wyszkolenie–należy przez to rozumieć łączną sumę opłat za wyszkolenie i 
Rozwój zawodnika jaką klub pozyskujący zobowiązany jest zapłacić klubowi odstępującemu, 
8. Klub odstępujący – klub sportowy, którego barwy do chwili zmiany barw klubowych zawodnik 
reprezentował, 
9. Klub pozyskujący – klub sportowy, którego barwy klubowe zawodnik zamierza reprezentować, 
10. Kontrakt – umowa zawarta pomiędzy klubem a zawodnikiem według wzoru stanowiącego załącznik 
do niniejszych Przepisów, 
11. Trener – osoba fizyczna posiadająca licencję trenerską wydaną przez właściwy organ Polskiego 
Związku Rugby, 
12. Zawodnik – osoba fizyczna posiadająca licencję zawodniczą wydaną przez właściwy organ Polskiego 
Związku Rugby, 
13. Zawodnik wolny–zawodnik, który może zmienić barwy klubowe w okienku transferowym bez 
obowiązku ponoszenia przez klub pozyskujący opłat ekwiwalentu za wyszkolenie, 
 14. Reprezentant Polski - zawodnik , który uczestniczył poprzez czynny udział (przebywał na boisku 
jako zawodnik w trakcie meczu) w Mistrzostwach Europy lub Mistrzostwach Świata w ramach 
rozgrywek organizowanych przez Rugby Europe / Rugby World, w ostatnim cyklu rozgrywek oraz 
zawodnik, który uczestniczył poprzez czynny udział (przebywał na boisku jako zawodnik w trakcie 
meczu), co najmniej w jednym oficjalnym  meczu Pucharu Narodów Europy lub innych oficjalnych 
rozgrywkach organizowanych przez Rugby Europe/Rugby World, w ostatnim cyklu rozgrywek jako 
junior, młodzieżowiec, senior, w ostatnim cyklu rozgrywek. 
 
 
 



15. Licencjonowany Ośrodek Szkolenia – klub, który w poprzednim roku zajął jedno z pierwszych trzech 
miejsc w Systemie Sportu Młodzieżowego w rugby, według ministra właściwego ds. kultury fizycznej. 

§ 4 
Za uprawnionych do udziału w rozgrywkach seniorów, juniorów i kadetów uważa się zawodników, 
 którzy posiadają licencję zawodniczą PZR wydaną zgodnie z odpowiednim regulaminem licencyjnym. 
 Zawodników do lat 14 obowiązują szczegółowe postanowienia regulaminów rozgrywek w tych 
kategoriach wiekowych. 

§ 5 
Kluby odpowiedzialne są za działania i zachowania swoich oficjalnych przedstawicieli i zawodników 
przed, w czasie i po zakończeniu zawodów sportowych na zasadach określonych w Regulaminie 
Dyscyplinarnym PZR. 

§ 6 
W zawodach towarzyskich, organizowanych przez klub, w jego barwach mogą występować 
zawodnicy z innych zespołów, po uzgodnieniu powyższego  między zainteresowanymi klubami. 

§ 7 
Wydawaniem licencji zajmuje się Biuro PZR lub OZR zgodnie z odpowiednim regulaminem licencyjnym. 

§ 8 
Uprawnienie zawodnika do gry następuje po otrzymaniu licencji zgodnie z regulaminem licencyjnym. 

§ 9 
Zawodnik może reprezentować jeden klub w jednej odmianie rugby (15 lub 7). 

§10 
Zasady i tryb wydawania licencji: klubowych, trenerskich oraz zawodniczych określają odrębne 
regulaminy licencyjne. 

§11 
W razie nieczytelnego lub niekompletnego wypełnienia obowiązujących dokumentów lub ich braku, 
zostają one zwrócone do uzupełnienia wnioskującemu. 

§ 12 
Zmiana przynależności klubowej zawodnika może nastąpić jedynie na zasadzie postanowień 
niniejszych Przepisów. 

§13 
Wszystkie postanowienia niniejszych Przepisów odnoszą się jednakowo do zawodniczek i 
zawodników. 
 

Rozdział II 
[Zasady potwierdzania zawodników do klubów sportowych] 

 
§ 14 

Dokument licencyjny zawodnik podpisuje w obecności osoby upoważnionej do reprezentacji klubu, 
który stwierdza powyższy fakt podpisem i pieczątką klubu. Wnioski bez pieczątki, bez podpisu 
 zawodnika lub bez podpisu osoby upoważnionej do reprezentacji klubu nie będą uwzględniane i 
 zostaną zwrócone klubowi. 

§ 15 
Dokument licencyjny wypełnia się czytelnie (pismem drukowanym lub maszynowym) na podstawie 
dokumentu tożsamości zawodnika. Klub ponosi pełną odpowiedzialność i konsekwencje w przypadku 
podania w dokumencie niewłaściwych danych personalnych i sportowych zawodnika zwłaszcza, jeśli 
wskutek tego nastąpi zatwierdzenie do gry zawodnika wbrew obowiązującym przepisom. 

§ 16 
Prawidłowo wypełnione dokumenty należy dostarczyć do Biura PZR lub OZR właściwego ze względu 
na siedzibę klubu zgodnie z odpowiednim regulaminem licencyjnym. 

§ 17 
W przypadku udzielenia zawodnikowi zwolnienia z klubu w trybie przewidzianym w Rozdziale III 
niniejszych Przepisów, klub doręcza licencję zawodniczą wraz z decyzją o zwolnieniu zawodnika do 
Biura PZR zgodnie z odpowiednim regulaminem licencyjnym. 
 

 



Rozdział III 
[Zmiany przynależności klubowej zawodników i uprawnienie zawodników do gry] 

 
§ 18 

1. Zawodnik ma prawo zmienić przynależność klubową tylko raz na trwające okienko transferowe 
w każdej odmie rugby. 
2. Daty okienek transferowych (zimowego i letniego) na każdy sezon rozgrywek przyjmuje uchwałą 
Zarząd PZR. 
3. Do dnia zakończenia okienek transferowych(zimowego i letniego) muszą zostać złożone w Biurze 
PZR dokumenty o zmianę przynależności klubowej (wniosek, zgoda klubu, licencja). Po terminach 
wnioski nie będą rozpatrywane. Zmiana przynależności klubowej będzie podejmowana przy 
 uwzględnieniu § 30 niniejszych Przepisów. 
4. Do dnia zakończenia okienek transferowych kluby zobowiązane są do przesłania zgodnych z 
Wzorem przygotowanym przez PZR list zawodników (dotyczy seniorów i seniorek), którzy w danej 
rundzie będą ich reprezentować. Klub ma obowiązek zaktualizować listę zawodników w sytuacji o 
 której mowa w §19 oraz §20 niniejszych Przepisów. 

§ 19 
1. Zawodnik nie posiadający polskiego obywatelstwa, ubiegający się o wydanie licencji przez PZR, 
 zobowiązany jest do dostarczenia pisemnej zgody federacji rugby z kraju, którego posiada 
 obywatelstwo, na występy w wybranym polskim klubie. 
2. Dopuszcza się zgłoszenie do gry zawodnika,  którego pierwsza licencja została wydana przez inną 
niż PZR narodową federację rugby, po wyznaczonych terminach w przypadku, gdy jest to student 
 przebywający w Polsce w ramach programów wymiany studenckiej. Warunkiem wydania licencji 
 zawodniczej jest przedstawienie przez klub zaświadczenia z uczelni potwierdzającego, że osoba 
 ubiegająca się o grę jest studentem i przebywa w Polsce w ramach programów wymiany studenckiej. 
3. Dopuszcza się zgłoszenia do gry zawodnika,  którego pierwsza licencja została wydana przez inną 
niż PZR narodową federację rugby, po wyznaczonych terminach w przypadku, gdy jest to 
przedstawiciel służb zbrojnych stacjonujących na terenie Polski. 

§ 20 
Zawodnik dotychczas niezgłoszony w żadnej krajowej federacji rugby ma prawo uzyskać licencję 
zawodniczą w ciągu całego sezonu. Osoba ta ma obowiązek przedłożyć zaświadczenie swojej krajowej 
federacji rugby potwierdzające brak dotychczasowej rejestracji. 

§ 21 
Klub odstępujący nie może odmówić zwolnienia zawodnika w przewidzianym terminie, jeżeli została 
ustalona wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie lub klub pozyskujący zawodnika przekaże maksymalną 
kwotę przewidzianą w niniejszych Przepisach. Zapis nie dotyczy zawodnika, którego wiąże z klubem 
odstępującym ważny Kontrakt. 

§ 22 
Stawki ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika, jakich może żądać klub odstępujący, z którego 
zawodnik odchodzi, ustalane są przez Zarząd PZR. 

§ 23 
Zarząd PZR ustala stawki za wydanie licencji oraz opłaty związane ze zmianą barw klubowych. 

§ 24 
1. Zawodnik, który zamierza zmienić przynależność klubową, występuje w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności z wnioskiem do dotychczasowego klubu o udzielenie takiego zwolnienia. Za 
formę pisemną uznaje się: 
a) złożenie pisma w siedzibie klubu; lub 
b) wysłanie pisma listem poleconym na adres siedziby klubu; lub 
c) wysłanie czytelnego skanu pisma (w formacie PDF, tiff, jpg.) pocztą elektroniczną na oficjalny adres 
mailowy klubu. 
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinien zawierać: 
a) datę i miejsce sporządzenia wniosku; 
b) dane osobowe zawodnika(imię nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania); 
c) wniosek o zmianę przynależności klubowej; 
d) własnoręczny czytelny podpis. 



§ 25 
1. Klub do którego wpłynął wniosek zawodnika jest zobowiązany do jego rozpatrzenia i udzielenia 
odpowiedzi w terminie 14 dni od daty jego wpłynięcia. Klub ma prawo zażądać od wnioskującego 
 zawodnika uregulowania zobowiązań wynikających z wewnętrznych regulaminów klubu lub 
Kontraktu. 
2. W przypadku braku odpowiedzi w przepisowym terminie lub udzielenie przez klub odpowiedzi 
 negatywnej, zawodnik ma prawo skierować sprawę zmiany barw klubowych do KGiD, która może 
 podjąć decyzję niezależnie od stanowiska klubu. 
3. W przypadku gdy zawodnik ma zawarty Kontrakt wszelkie sprawy sporne między klubem a 
zawodnikiem rozstrzyga Sąd Polubowny PZR. 

§ 26 
1. Jeśli klub udzieli zawodnikowi odpowiedzi odmownej, a zawodnik nie wycofa wniosku – wówczas 
zawodnik ma prawo wnieść w terminie 14 dni od dnia uzyskania odpowiedzi wniosek o skreślenie 
 z listy zawodników klubu, o czym zawiadamia Biuro PZR. Osoba ta przestaje być zawodnikiem 
 dotychczasowego klubu po upływie 30 dni od dnia złożenia wniosku i przechodzi w stan karencji. 
2. Karencja, o której mowa powyżej trwa 17 miesięcy. 
3. Zawodnik po upływie połowy czasu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, ma możliwość 
 skorzystania z prawa do skrócenia okresu karencji, pod warunkiem zapłacenia na rzecz klubu 
 odstępującego 50% maksymalnego ekwiwalentu za wyszkolenie. 

§ 27 
Zmiana przynależności klubowej zawodnika, który nie ukończył 18 lat jest dozwolona pod 
 warunkiem uzyskania pisemnej zgody przedstawicieli ustawowych (rodziców) lub opiekunów 
 prawnych zawodnika. 

§ 28 
1. Inną formą zmiany barw klubowych jest wypożyczenie (zwolnienie okresowe). Zawodnik może 
 zostać wypożyczony do innego klubu na okres nie dłuższy  niż jeden sezon rozgrywkowy, a po jego 
 zakończeniu jest uznawany za zawodnika klubu, z którego został wypożyczony. 
2. Umowa wypożyczenia musi określać do jakiej odmiany rugby zawodnik zostaje wypożyczony. 
3. Klub pozyskujący zawodnika na zasadach określonych w ust. 1 powyżej nie ma prawa dalszego 
wypożyczenia zawodnika. 

§ 29 
Klub zawodnika zmieniającego barwy klubowe na zasadzie wypożyczenia ma prawo domagać się od 
 klubu wypożyczającego zawodnika ekwiwalentu za wyszkolenie w wysokości maksymalnie50% stawek 
obowiązujących przy trwałej zmianie barw klubowych. 

§ 30 
1. Każdą zmianę przynależności klubowej zawodnika wedle właściwości zatwierdza Komisja Licencyjna 
PZR. 
2. W przypadku sporu na tle zmiany przynależności klubowej zawodnika, sprawę rozstrzyga KGiD, a 
od jej decyzji stronom przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji 
do Komisji Odwoławczej. 

§ 31 
Zawodnik, który został powołany na akcję kadry narodowej PZR i nie stawił się na wezwanie, nie 
może brać udziału w jakichkolwiek zawodach odbywających się w tym czasie. Niestawiennictwo musi 
być usprawiedliwione przed rozpoczęciem akcji w biurze PZR (pismo, fax, e-mail). Podstawą do 
usprawiedliwienia może być wyłącznie zdarzenie losowe lub potwierdzona zwolnieniem lekarskim 
kontuzja lub choroba zawodnika. W przypadku braku usprawiedliwienia zawodnik zostanie 
zawieszony na 2 spotkania w rozgrywkach centralnych. Decyzję o zawieszeniu ogłasza KGiD. 

§ 32 
1. Zezwala się na grę zawodników, których pierwsza licencja została wydana przez inną niż PZR krajową 
federację rugby. 
2. Ustala się obowiązkowy limit zawodników polskich, przez których rozumie się zawodników, 
których pierwsza licencja została wydana przez PZR, lub którzy posiadają uprawnienia do gry w 
reprezentacji Polski, według przepisów World Rugby, występujących w składzie turniejowym lub 
meczowym. Limit określa właściwy regulamin rozgrywek. 



3. Działając w zgodności z artykułem 8 przepisów World Rugby, Polski Związek Rugby ustanawia 
procedurę o nadaniu statusu zawodnika krajowego, który może być traktowany jak zawodnik 
uprawniony do gry w reprezentacji Polski. 
3.1. O nadanie statusu zawodnika krajowego ubiegać się może zawodnik w związku ze spełnieniem co 
najmniej jednego z poniższych warunków: 
a) Zawodnik urodził się w Polsce; lub 
b) Jeden z jego rodziców lub dziadków urodził się w Polsce; lub 
c) Zawodnik ma za sobą 36 kolejnych miesięcy pobytu w Polsce. 
3.2. Zawodnik ubiegający się o nadanie statusu Zawodnika Krajowego zobowiązany jest o złożenie 
pisemnego wniosku potwierdzonego podpisem na adres Komisji Licencyjnej PZR (licencje@pzrugby.pl) 
wraz z niezbędnymi załącznikami potwierdzającymi przesłanki wskazane w ust. 1 powyżej. 
3.3. Na wniosek Komisji Licencyjnej PZR lub Komisji Gier i Dyscypliny PZR zawodnik ma obowiązek 
przedłożyć kolejne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w ust. 1. powyżej w 
terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. 
3.4. Zawodnik, który rozegrał co najmniej jeden oficjalny mecz rugby siedmioosobowego, 
lub piętnastoosobowego w pierwszej reprezentacji obcego kraju nie może być traktowany 
jako zawodnik uprawniony do gry w reprezentacji Polski. Za zawodnika reprezentującego 
w przeszłości inny kraj uznaje się zawodnika, który: 
a) został powołany do seniorskiej reprezentacji innego kraju na oficjalny, zatwierdzony 
przez World Rugby mecz międzynarodowy, podczas którego wybiegł na boisko w 
pierwszym składzie, bądź był zawodnikiem rezerwowym; 
b) został powołany do seniorskiej reprezentacji innego kraju na oficjalne, zatwierdzone 
przez World Rugby tournée międzynarodowe, podczas którego wybiegł na boisko w pierwszym 
składzie, bądź był zawodnikiem rezerwowym; 

§ 33 
1. Prawo ubiegania się o otrzymanie zgody na grę w klubie zagranicznym mają zawodnicy, o których 
mowa w §32 ust. 2 niniejszych Przepisów, jeżeli mają uregulowane zobowiązania wobec klubu, 
właściwego OZR oraz PZR. 
2. Zgodę na grę w klubie zagranicznym wydaje PZR na wniosek zawodnika, który zostanie 
 pozytywnie zaopiniowany przez jego klub i OZR właściwy ze względu na siedzibę klubu. 
3. Zgoda na grę w zagranicznym klubie wydawana jest po wniesieniu przez zawodnika na konto PZR 
jednorazowej opłaty w wysokości 1200 zł. 
4. Za każdy kolejny sezon gry zawodnika w zagranicznym klubie zawodnik zobowiązany jest do 
uiszczania stałej opłaty w wysokości 500 zł na rzecz PZR. 
5. Zapis ust. 3 i 4 powyżej nie dotyczy aktualnych reprezentantów Polski. 

§ 34 
Coroczne przedłużenie licencji zawodniczej w tym samym klubie następuje bez konieczności uzyskania 
dodatkowej zgody zawodnika. 
 
 

Rozdział IV 
[Ekwiwalenty za wyszkolenie zawodnika] 

 
§ 35 

1. Klub odstępujący ma prawo do ekwiwalentu w przypadku zmiany przez jego zawodnika barw 
klubowych. 
2. Klubowi odstępującemu przysługiwać będzie ekwiwalent za każdy rok szkolenia zawodnika 
 w wartości ustalonej przez Zarząd PZR. 
3. Najważniejszym elementem wyliczenia ekwiwalentu za wyszkolenie jest liczba lat, jakie dany 
 zawodnik spędził  w programie szkoleniowym klubu na poszczególnych poziomach szkolenia. 
4. Ustala się trzy poziomy szkolenia zawodnika w zależności od wieku: 
a) poziom  1 - 9 lat i jeden dzień do 12 lat, 
b) poziom  2-12lat i jeden dzień do 16lat, 
c) poziom  3- 16lat i jeden dzień do 23lat. 
5. Udokumentowanie rozpoczęcia procesu szkolenia potwierdza licencja zawodnicza. 



6. Ustala się następujące wartości opłat za każdy rok szkolenia zawodnika: 
a) poziom 1: 200 zł za każdy rozpoczęty rok szkolenia, 
b) poziom 2: 500 zł za każdy rozpoczęty rok szkolenia, 
c) poziom 3: 
3.1 8000 zł za każdy rozpoczęty rok szkolenia reprezentanta Polski z klubu posiadającego 
status Licencjonowanego Ośrodka Szkolenia; 
3.2 6000 zł za każdy rozpoczęty rok szkolenia reprezentanta Polski z klubu nie 
posiadającego statusu Licencjonowanego Ośrodka Szkolenia; 
3.3 4500 zł za każdy rozpoczęty rok szkolenia wszystkich pozostałych zawodników 
 klubów z Licencjonowanych Ośrodka Szkolenia; 
3.4 2500 zł za każdy rozpoczęty rok szkolenia wszystkich pozostałych zawodników. 
 
7. Jeżeli zawodnik był szkolony od poziomu 1 i/lub 2 do poziomu 3 w jednym klubie, wówczas 
maksymalna stawka ekwiwalentu wyliczana jest wg wzoru: 

A= B x C gdzie: 
A = wysokość należnego ekwiwalentu 
B = roczna opłata za każdy rok szkolenia z poziomu 3 
C= liczba lat szkolenia zawodnika pomiędzy 16 i jeden dzień a 23 rokiem życia 
8. W przypadku kiedy zawodnik zmieniał barwy klubowe zpoziomu1 na2 i/lub2 na 3, wówczas 
klub pozyskujący zawodnika z poziomu 3 zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową klubom 
szkolącym zawodnika na poziomie 1 i/lub 2 stanowiącą 10% maksymalnej stawki wyliczanej wg wzoru: 

A = B x C 
gdzie: 
A = wysokość należnego ekwiwalentu 
B = roczna opłata za każdy rok szkolenia z poziomu 3 
C= liczba lat szkolenia zawodnika pomiędzy 16 i jeden dzień a 23 rokiem życia 
-klubowi szkolącemu na poziomie1-40% i klubowi szkolącemu na poziomie 2 60% z wartości 10 % 
ekwiwalentu o którym mowa w niniejszym ustępie. 
9. Klub, do którego zawodnik został wypożyczony, ma prawo otrzymać ekwiwalent za wyszkolenie za 
okres wypożyczenia od klubu odstępującego, w przypadku transferu definitywnego tego zawodnika. 
Wysokość przysługującej klubowi kwoty strony ustalają w momencie zawarcia umowy wypożyczenia 
zawodnika. 

§ 36 
1. Kwota ekwiwalentu ustalona przez Zarząd PZR stanowi kwotę maksymalną, a kluby mają prawo 
uzgodnić niższe kwoty ekwiwalentu. 
2. Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika kluby zainteresowane ustalają w drodze 
negocjacji. Za porozumienie uznaje się pisemną umowę zawartą pomiędzy zainteresowanymi klubami 
określającą wysokość ekwiwalentu za zawodnika, z uwzględnieniem spełnienia przez klub 
pozyskujący obowiązku o którym mowa w §35 ust.8 niniejszych Przepisów. 

§ 37 
1. Spory pomiędzy stronami dotyczące ustalenia wysokości i wypłaty ekwiwalentu za wyszkolenie 
rozstrzyga KGiD. 
2. Od decyzji KGiD stronom przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej PZR w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania decyzji. 

§ 38 
1. Kopię dowodu wpłaty ekwiwalentu oraz pozostałych opłat, o których mowa w niniejszych 
Przepisach, należy dostarczyć do Biura PZR. 
2. Do czasu pełnej zapłaty ekwiwalentu oraz wszystkich opłat wynikających z  niniejszych Przepisów, 
zawodnik nie może otrzymać licencji zawodniczej uprawniającej do gry w barwach klubu 
pozyskującego. 

§ 39 
Zawodnik staje się zawodnikiem wolnym w sytuacji gdy: 
a) ukończył 26 rok życia i nie ma ważnego Kontraktu; lub 
b) ukończył 23 rok życia, zmienił barwy klubowe na zasadzie transferu definitywnego przed 
 ukończeniem szkolenia na poziomie 3 i nie ma ważnego Kontraktu; lub 



c) przez okres minimum 2 lat nie był wpisany do protokołu meczowego lub turniejowego i nie ma 
ważnego Kontraktu. 

§ 40 
1. W każdym przypadku zmiany barw klubowych na zasadzie transferu definitywnego klub 
pozyskujący zawodnika ma obowiązek wpłacić na konto PZR 2,5% maksymalnej stawki 
ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika wyliczonej według zasad określonych w §35 niniejszych 
Przepisów. 
2. W każdym przypadku zmiany barw klubowych na zasadzie wypożyczenia klub wypożyczający 
zawodnika ma obowiązek wpłacić na konto PZR 1,5 % maksymalnej stawki ekwiwalentu wyszkolenie 
zawodnika wyliczonej według zasad określonych w §35 niniejszych Przepisów. 
 

Rozdział V 
[Organizacja zawodów] 

 
A Warunki finansowania rozgrywek centralnych. 
 

§ 41 
1. Jeżeli zawody są dwustronne (mecz -rewanż) przeciwnicy jadą do siebie na koszt własny. 
2. Jeżeli zawody są jednostronne (pucharowe) zespół przyjezdny pokrywa własne koszty podróży i 
pobytu. 
3. W przypadku gry na neutralnym terenie(np. baraże) oba zespoły ponoszą własne koszty podróży 
i pobytu. 

§ 42 
Gospodarz pokrywa koszty organizacji zawodów. 

§ 43 
Jeżeli zawody nie dojdą do skutku z winy gospodarzy zwraca on, w razie wyznaczonych powtórnych 
zawodów, przeciwnikowi poniesione koszty. Jeżeli zawody nie dojdą do skutku z winy drużyny 
przyjezdnej, w razie wyznaczonych powtórnych zawodów, zwraca ona wszystkie wydatki związane z 
przygotowaniem do zawodów. 

§ 44 
W przypadku, jeżeli zawody niedojdą do skutku z przyczyn niezależnych od zainteresowanych strony 
ponoszą koszty własne. 

§ 45 
W razie konieczności powtórzenia spotkania na skutek przerwania zawodów z powodu 
niesportowego zachowania się publiczności, ewentualne koszty ponosi w całości gospodarz zawodów. 

§ 46 
Jeżeli zawody z powodu określonych przyczyn nie dojdą do skutku, a jednej z drużyn przyznany 
zostanie walkower-drużyny nie mogą domagać się rekompensaty finansowej. Jeżeli zawody nie dojdą 
do skutku lub nie zostaną dokończone z przyczyn niewymienionych w niniejszych przepisach o 
roszczeniach stron decyduje KGiD. 
 
B Terminy rozgrywek centralnych. 

§ 47 
1. Zawody mogą odbywać się jedynie w terminach ściśle określonych. Prośba o zmianę terminu może 
być wniesiona najpóźniej 14 dni przed wyznaczoną datą zawodów. Zgodę na zmianę terminu meczu po 
uzgodnieniach między zainteresowanymi klubami wydaje KGiD. Dalszy tok postępowania zgodny z 
regulaminem rozgrywek na dany sezon. 
2. Kluby z tego samego miasta (w tym Trójmiasta) będące gospodarzami spotkań ligowych lub 
pucharowych rozgrywający swe mecze w tym samym dniu zobowiązane są do wyznaczania godziny ich 
rozpoczęcia z minimum 2,5 godzinnym odstępem. W przypadku sporów decyzje w tym zakresie 
podejmuje właściwy OZR. 

 
 
 
 



§ 48 
Zawody powinny odbywać się w soboty lub w niedzielę. Dopuszcza się jednak rozgrywanie meczu w 
inny dzień tygodnia za uprzednią pisemną zgodą KGiD w przypadku rozgrywek seniorskich lub 
Komisarza Rozgrywek w przypadku rozgrywek młodzieżowych (młodzik kadet, junior). 
 
C Warunki dotyczące boiska. 

§ 49 
Boisko musi spełniać wymogi przepisów gry oraz być prawidłowo oznakowane. 

§ 50 
W zawodach odbywających się w dwóch rundach, jedno spotkanie rozgrywane jest na boisku własnym, 
drugie na boisku drużyny przeciwnej. Jeżeli obie zainteresowane strony wyrażą zgodę spotkania mogą 
się odbyć na jednym i tym samym boisku. 
 
D Obowiązki kapitana i kierownictwa drużyny. 
 

§ 51 
Kierownicy drużyn na minimum 45 minut w przypadku rozgrywek seniorskich lub 20 minut w 
przypadku rozgrywek młodzieżowych (młodzik kadet, junior), przed rozpoczęciem zawodów 
dostarczają sędziemu głównemu wypełnione protokoły wraz z aktualną listą zawodników 
potwierdzonych przez PZR do reprezentowania barw danego klubu lub aktualnymi licencjami i w jego 
obecności podpisują go. Sędzia może im udzielić w tym czasie pierwszych wskazówek, dotyczących 
zachowania się zawodników, które winni przekazać drużynie. 

§ 52 
Kierownik lub kapitan zespołu ma prawo i obowiązek, jeszcze przed rozpoczęciem spotkania, wnieść 
do protokołu zawodów uwagi, co do stanu boiska, bramek i innego wyposażenia obiektu, na którym 
rozgrywany jest mecz. 
 
E Obowiązki gospodarza zawodów. 

§ 53 
Gospodarze muszą wywiązywać się z następujących obowiązków: 
a) zawiadamiać o terminie, miejscu i godzinie rozgrywanych zawodów drużynę przeciwną, 
Biuro PZR i Przewodniczącego Kolegium Sędziów nie później jak na 14 dni przed ich rozegraniem(drogą 
pisemną lub e-mailową). Nie dotyczy fazy finałowej, play-off, play-out. Gospodarze nie są zobowiązani 
do rezerwacji miejsc noclegowych dla przyjezdnych, mogą jedynie ułatwić, informując o aktualnych 
możliwościach hotelowych w danej miejscowości; 
b) przygotować boisko do gry; 
c) przygotować do gry minimum 2 piłki; 
d) zabezpieczyć porządek przed, w czasie i po imprezie; 
e) zapewnić należytą ochronę zawodnikom, sędziom, trenerom oraz delegatom władz PZR/OZR; 
f) zapewnić wodę pitną, opiekę medyczną oraz szatnię z natryskami; 
g) przesłać mailem niezwłocznie po meczu czytelny scan protokołu zawodów do Biura PZR na adres: 
rozgrywki@pzrugby.pl w przypadku rozgrywek seniorskich lub do właściwego Komisarza Rozgrywek w 
przypadku rozgrywek młodzieżowych 
h) przekazać niezwłocznie po zakończeniu meczu wynik meczu, wynik do przerwy, 
zdobywców punktów do redakcji sportowej PAP. 
 
F Warunki dotyczące ubioru zawodników. 

§ 54 
O ile drużyny występują w koszulkach tego samego, lub zbliżonego koloru, drużyna gospodarzy ma 
prawo do wyboru koloru strojów, jednak wraz z terminem spotkania zobowiązana jest poinformować 
drużynę gości o barwach strojów, w jakich zagra w tym spotkaniu. Jeśli nie wywiąże się z tego 
obowiązku z określonym wyżej wyprzedzeniem to ona zobligowana jest do zmiany koloru strojów 
meczowych. 
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§ 55 

Drużyny biorące udział w rozgrywkach centralnych mają występować w koszulkach ponumerowanych 
zgodnie z protokołem zawodów. Numery muszą być czytelne aby można je było z daleka odróżnić. 
 
G Zasady dotyczące sędziowania zawodów 

§ 56 
Do prowadzenia zawodów w rozgrywkach centralnych arbitrów deleguje Kolegium Sędziów PZR. 
Klubowe mecze międzynarodowe prowadzą sędziowie wytypowani przez zainteresowany klub  
i zatwierdzeni przez Kolegium  Sędziów PZR. Inne zawody towarzyskie (między klubowe, krajowe) 
sędziują sędziowie uzgodnieni przez obie zainteresowane strony, posiadający uprawnienia sędziowskie 
i legitymację wydane przez Kolegium Sędziów PZR. 

§ 57 
Na prośbę kapitana drużyny sędzia zobowiązany jest okazać skład drużyny przeciwnej i zbadać 
tożsamość zawodników przed zawodami lub bezpośrednio po ich zakończeniu. 

§ 58 
Sekcje rugby klubów zwracają sędziom delegowanym na zawody koszty według ustalonych ryczałtów. 
Wysokość ryczałtów ustala Zarząd PZR na wniosek Kolegium Sędziów PZR. 
 
H Warunki zachowania porządku na boisku. 

§ 59 
Grające drużyny są zobowiązane udzielić odpowiedniej pomocy i ochrony sędziemu prowadzącemu 
zawody. Na gospodarzach wszystkich zawodów organizowanych pod egidą PZR ciąży obowiązek 
przestrzegania u stawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62poz.504). 
 
I Opieka medyczna na zawodach. 

§ 60 
Na zawodach wszystkich klas mistrzowskich, pucharowych i towarzyskich, organizatorzy zawodów 
zobowiązani są zapewnić dyżurnego lekarza lub ratownika medycznego zgodnie z ustawą o 
bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2009nr62poz.504), który potwierdza swoją obecność  
wpisem do protokołu przed rozpoczęciem zawodów. 

§ 61 
Organizator zawodów jest zobowiązany do dostarczenia środków transportu w razie konieczności 
odwiezienia do szpitala. 
 
J Obserwator na zawodach. 

§ 62 
PZR/OZR prowadzące rozgrywki mają prawo wysłać na zawody obserwatora. Koszty przejazdu 
obserwatora, wysłanego na prośbę sekcji pokrywa dany klub. Obowiązkiem obserwatora jest wciągu 
trzech dni złożyć organowi delegującemu pisemne sprawozdanie przedstawiające przebieg zawodów: 
a) pod względem porządku i bezpieczeństwa oraz zachowania się zawodników i publiczności względem 
sędziego i drużyny gości, 
b) pod względem sportowym, a w szczególności pod względem zgodnego z przepisami prowadzenie 
zawodów przez sędziego. Sprawozdanie obserwatora może stanowić podstawę do unieważnienia 
zawodów, o ile dalsze dochodzenia wykaże, że sędzia naruszył obowiązujące przepisy, bądź też do 
wdrożenia przez KGiD dochodzenia przeciwko sędziemu i ewentualnego ukarania go. 
 
K Ocena gry. 

§ 63 
1. Punktacja w rozgrywkach ligowych przedstawia się następująco: 
a) wygrana liczy się jako 4 lub 5 punktów; 
b) remis liczy się jako 2 lub 3 punkty; 
c) przegrana liczy się jako 0 lub 1 punkt; 
d) walkower liczy się: 



• minus 1punkt dla drużyny przegrywającej walkowerem, w małych punktach0:25, 
• minus 10 punktów za każdy następny walkower w danym sezonie, w małych punktach 0:25, 
• 5 punktów dla drużyny wygrywającej (w małych pkt. 25:0); 
• gdy mecz został przerwany i orzeczony został walkower: 
jeżeli różnica w odbytym meczu była niższa niż 25 pkt. weryfikuje się małe 
punkty, jako 0:25; 
jeżeli różnica w odbytym meczu była wyższa  niż 25 pkt. weryfikuje się wynik z boiska. 
2. Szczegółowe warunki punktacji w poszczególnych rozgrywkach zawierają regulaminy tych 
rozgrywek. 

§ 64 
Zawody należy zweryfikować jako przegrane walkowerem, w sytuacji gdy: 
a) drużyna, która nie stawia się na zawody lub spóźnia się więcej niż 15 minut (nie dotyczy przypadku, 
kiedy rozpoczęcie meczu opóźni się za porozumieniem zainteresowanych stron i sędziów. 
b) drużyna, która nie wyraża zgody na grę pod kierunkiem sędziego, wyznaczonego zgodnie z 
niniejszymi przepisami. 
c) drużyna gospodarzy, która nie dostarcza przepisowej piłki, albo nie może zastąpić jej inną 
przepisową piłką wciągu10 minut(podobnie w przypadku uszkodzenia i zaginięcia) lub  nie przygotuje 
boiska. 
d) drużyna, która stawia się na boisku z mniejszą liczbą zawodników niż przewiduje regulamin 
 danej klasy rozgrywkowej. 
e) drużyna, która schodzi z boiska lub dekompletuje się przed końcem zawodów. 
f) drużyna, w której biorą udział zawodnicy nieuprawnieni. 
g) drużyna gospodarzy w wypadku, gdy: na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie usunięta w ciągu 
5 minut lub w razie powtórnego wtargnięcia publiczności na boisko. 
h) drużyna, której zawodnik usunięty z boiska przez sędziego nie chce zejść wciągu 2minut. 
i) drużyna, której zawodnicy, trenerzy lub kierownictwo ekipy nie pozwalają na realizację werdyktu 
sędziowskiego w ciągu 2 minut. 
j) drużyna, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener w czasie zawodów czynnie znieważył 
któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody. 
k) drużyna, która nie dostarczyła sędziemu składu zespołu. 
l) drużyna, która po usunięciu przeszkód przez gospodarzy zawodów w stosownym terminie, mimo 
decyzji sędziego, odmawia wyjścia na boisko. 
m) drużyna gospodarzy, która nie zapewniła obowiązku zapewnienia opieki medycznej. 

§ 65 
1. Drużyna, która przed  rozpoczęciem lub w trakcie trwania rozgrywek danej klasy zrezygnuje z 
dalszego uczestnictwa, musi być  w następnym cyklu rozgrywek przesunięta o jedną klasę niżej. 
2. Drużyna, która w trakcie rozgrywek zostanie ukarana 3 walkowerami, zostaje automatycznie 
wyeliminowana z rozgrywek i niezależnie od sankcji finansowych, zdegradowana do niższej klasy 
rozgrywek bez względu na liczbę zdobytych punktów. 
3. Weryfikację spotkań tych drużyn przeprowadza się następująco: 
a) w przypadku rozegrania nie więcej niż 50% spotkań, należy anulować wyniki dotychczasowych 
meczów, 
b) w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań, zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na boisku, 
natomiast w pozostałych przyznaje się walkowery dla przeciwników. 

§ 66 
W razie połączenia się klubów występujących w tej samej klasy rozgrywkowej, nowy klub zatrzymuje 
dotychczasową klasę,  zaś w przypadku połączenia się klubów różnych klas, nowy klub pozostaje w 
wyższej klasie rozgrywkowej. Zawodnicy obu klubów, których połączenie nastąpiło, stają się 
zawodnikami nowopowstałego klubu, z  zastrzeżeniem uzyskania zgody zawodnika na występowanie 
w nowym klubie. W przypadku nie wyrażenia zgody zawodnik wchodzi w okres karencji, o której mowa 
w §26 niniejszych Przepisów. 

§ 67 
Jeżeli zawody zostaną przerwane i żadna z drużyn biorących udział nie ponosi winy, sędzia kierujący 
spotkaniem ma prawo podjąć decyzję dotyczącą dalszego prowadzenia zawodów, przy czym jego 
decyzja jest ostateczna. W przypadku, gdy czas gry przerwanych zawodów nie przekroczył połowy  



czasu przewidzianego na dane spotkanie, organizujący rozgrywki zobowiązany jest wyznaczyć nowy 
termin zawodów. W przypadku przerwania zawodów po upływie połowy czasu przewidzianego na 
dane spotkanie - zawodów nie powtarza się, a wynik uzyskany do chwili przerwania zawodów zostaje  
zaliczony. Zawodnik usunięty z boiska w czasie zawodów, które uległy przerwaniu, nie może brać 
udziału w spotkaniu powtórzonym. 

§ 68 
W przypadku stwierdzenia walkoweru, drużyny zobowiązane są do zapłaty kary regulaminowej w 
terminie ustalonym przez KGiD pod rygorem odsunięcia od rozgrywek. 
 
M Protesty. 

§ 69 
Jeżeli zdaniem klubu okoliczności dotyczące przeprowadzenia zawodów naruszyły obowiązujące 
przepisy i regulaminy PZR może on wnieść protest w ciągu 48 godzin od chwili rozpoczęcia zawodów 
do KGiD. 

§ 70 
Protesty spowodowane stanem (oznakowaniem) boiska, bramek, piłki- muszą być zawsze podawane 
do wiadomości sędziemu przed rozpoczęciem zawodów. Jest on zobowiązany, choćby nawet 
rozpoczęcie zawodów musiało ulec odroczeniu - dołączyć podpisane oświadczenie kierownika lub 
kapitana drużyny protestującej do protokołu zawodów. 

§ 71 
Nie złożenie we właściwym terminie protestu, spowoduje jego odrzucenie bez rozpatrywania. 

§ 72 
Jeżeli w niesione protesty nie zostaną rozstrzygnięte wciągu 14 dni, przysługuje protestującemu 
prawo wniesienia protestu do instancji wyższej. 

§ 73 
Prawo do weryfikacji rozgrywek ma KGiD. 

§ 74 
W przypadku, gdy wniesiony protest wymaga specjalnych dochodzeń, pociągających ze sobą 
poniesienie pewnych wydatków, koszty z tym związane obciążają stronę protestującą. 

§ 75 
Wraz z protestem na piśmie należy złożyć kaucję  w wysokości 500zł. W przypadku pozytywnego 
rozpatrzenia protestu kaucja zostaje zwrócona. W przypadku nieuwzględnienia protestu kaucja 
przepada na rzecz PZR. Nie opłacenie protestu w postaci tzw. kaucji powoduje, że nie będzie on 
rozpatrywany, przy czym termin 48 godzin liczy się dla protestu opłaconego. 
 
N Postanowienia inne. 

§ 76 
Członkowie PZR  i osoby oficjalne reprezentujące dany  klub, zobowiązane są do pomocy podczas 
kontroli antydopingowych przeprowadzanych przez przedstawicieli polskiego organu 
antydopingowego. 

§ 77 
Organizatorzy zawodów winni ułatwiać pracę dziennikarzy obsługujących te zawody, którzy 
upoważnieni są do bezpłatnego wstępu. 

§ 78 
Spikerzy zawodów upoważnieni są jedynie do przedstawiania informacji ogólnych, podania składów  
drużyn, sędziów, trenerów i innych działaczy oraz przybliżenie przepisów gry. Niedopuszczalne jest 
komentowanie decyzji sędziów oraz sposobu gry obu zespołów. 

§ 79 
Prawa telewizyjne do rozgrywek centralnych i międzynarodowych posiada PZR. 
 

 
 
 
 
 



Rozdział VI 
[System szkolenia młodzieży] 

 
§ 80 

Kluby PZR mają obowiązek stosować się do zasad systemu rozwoju szkolenia młodzieży określonych w 
niniejszych Przepisach. 

 
§ 81 

Narzędzia realizacji systemu rozwoju szkolenia młodzieży: 
a) opłaty licencyjne; 
b) sankcje za brak realizacji obowiązku szkolenia młodzieży; 
c) system transferowy. 

§ 82 
1. Etapy realizacji systemu szkolenia młodzieży: 
1) Etap I (rok2017): 
a) Zaktualizowanie Przepisów PZR 
b) Dostosowanie przez kluby do zaktualizowanych Przepisów PZR. 
2) Etap II (sezon rozgrywek młodzieżowych 2017/2018): 
a) Kluby Ekstraligi i I ligi rugby 15: obowiązek posiadania drużyny młodzików, która 
wystartuje w minimum 4 Regionalnych Turniejach Dzieci i Młodzieży lub ukończy 
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (MMM). 

➢ Sankcja za niewypełnienie obowiązku – podwyższenie limitu zawodników, o 
których mowa w §32 ust. 2 niniejszych Przepisów do 100% występujących w składzie turniejowym lub 
meczowym. 
b) Kluby rugby 7 kobiet i mężczyzn (dotyczy wyłącznie klubów startujących w rozgrywkach 
rugby 7)posiadające drużyny młodziczek lub młodzików,  

➢ które ukończą rywalizację w MMM będą objęte 50% zniżką za licencje dla wszystkich 
zawodników. 

c) Kluby II ligi rugby 15 posiadające drużyny młodzików,  
➢ które ukończą rywalizację w MMM będą objęte 50% zniżką za licencje dla wszystkich  

zawodników. 
d) Kluby niespełniające obowiązków określonych powyżej ponoszą opłaty licencyjne wg tabeli poniżej. 
3) Etap III (sezon rozgrywek młodzieżowych 2018/2019): 
a) Kluby Ekstraligi i I ligi rugby 15: obowiązek posiadania drużyny młodzików, która 
wystartuje w minimum 4 Regionalnych Turniejach Dzieci i Młodzieży i ukończy MMM oraz ukończy 
eliminacje Mistrzostw Polski kadetów rugby 7. 

➢ Sankcja za niewypełnienie obowiązku - zakaz pozyskiwania wszelkich zawodników w 
następnym sezonie. 

b) Kluby rugby 7 kobiet i mężczyzn (dotyczy wyłącznie klubów startujących w rozgrywkach rugby 
7)posiadające drużyny młodziczek lub młodzików,  

➢ które ukończą rywalizację w MMM będą objęte 50% zniżką za licencje dla wszystkich 
zawodników 

➢ c) Kluby II ligi rugby 15 posiadające drużyny młodzików, które ukończą rywalizację w MMM  
będą objęte 50% zniżką za licencje dla wszystkich zawodników. 

d) Kluby nie spełniające obowiązków określonych powyżej ponoszą opłaty licencyjne wg tabeli poniżej. 
4) Etap IV (sezon rozgrywek młodzieżowych 2019/2020): 
a) Kluby Ekstraligi i I ligi rugby 15: obowiązek posiadania drużyny młodzików, która 
 wystartuje w minimum 4Regionalnych Turniejach Dzieci i Młodzieży i ukończy MMM 
 oraz ukończy eliminacje Mistrzostw Polski kadetów rugby 15. 

➢ Sankcja za niewypełnienie obowiązku - zakaz pozyskiwania wszelkich 
zawodników w następnym sezonie. 
b) Kluby rugby 7 kobiet i mężczyzn (dotyczy wyłącznie klubów startujących w rozgrywkach 
rugby ) posiadające drużyny: 

➢ które ukończą rywalizację w MMM będą objęte 50 % zniżką za licencje dla 
wszystkich zawodników; 



➢ które ukończą rywalizację w MMM oraz ukończą rywalizację w Mistrzostwach Polski 
Kadetów(Kadetek)rugby 7 lub 15będąobjęte75%zniżką za licencję dla wszystkich zawodników. 

c) Kluby II ligi rugby 15 posiadające drużyny: 
➢ które ukończą rywalizację w MMM będą objęte 50 % zniżką za licencje dla wszystkich 

zawodników; 
➢ które ukończą rywalizację w MMM oraz ukończą rywalizację w eliminacjach 

Mistrzostw Polski Kadetów(Kadetek) rugby 7 lub 15 będą objęte75% zniżką za licencję dla wszystkich 
zawodników. 
d) Kluby nie spełniające obowiązków określonych powyżej ponoszą opłaty licencyjne wg 
tabeli poniżej. 
5) Etap V (sezon rozgrywek młodzieżowych 2021/2022): 
a)  Kluby Ekstraligi i I ligi rugby 15: obowiązek ukończenia: 
- 4 turniejów dzieci i młodzieży w kategorii młodzik oraz, 
- rozgrywek MMM przez drużynę młodzików oraz,  
- rozgrywek Mistrzostw Polski Rugby 7 przez drużynę kadetów oraz, 
- rozgrywek Mistrzostw Polski Rugby 7 przez drużynę juniorów oraz, 
- jednej z rozgrywek: centralna liga kadetów rugby15, II liga kadetów rugby15, centralna liga juniorów 
rugby15, II liga juniorów rugby15. 
 
Udział w mniejszej ilości turniejów dzieci i młodzieży niż 4 traktowany będzie jako niespełnienie tego 
podpunktu. 

➢ Sankcja za niewypełnienie obowiązku - zakaz pozyskiwania  wszelkich zawodników w 
następnym sezonie. 

Przez powyższy zapis należy rozumieć zakaz pozyskania wszelkich nowych zawodników do drużyny. 
Jednocześnie Klub objęty sankcją zachowuje możliwości kontynuowania wypożyczeń zawodników 
którzy na podstawie transferu czasowego (wypożyczenia) reprezentowali dany Klub w  sezonie 
2021/2022. 
b) Kluby rugby 7 kobiet i mężczyzn (dotyczy wyłącznie klubów startujących w rozgrywkach 
rugby 7) posiadające drużyny: 

➢ które ukończą rywalizację w MMM będą objęte 50 % zniżką za licencje dla wszystkich 
zawodników; 

➢ które ukończą rywalizację w MMM oraz ukończą rywalizację w eliminacjach Mistrzostw Polski 
Kadetów(Kadetek)rugby 7 lub 15 będą objęte75%zniżką za licencję dla wszystkich zawodników; 

➢ które ukończą rywalizację w MMM, eliminacjach Mistrzostw Polski Kadetów (Kadetek) oraz 
eliminacjach Mistrzostw Polski Juniorów (Juniorek) rugby 7 lub 15 będą objęte100 % zniżką za 
licencję dla wszystkich zawodników. 

c) Kluby II ligi rugby 15 posiadające drużyny: 
➢ które ukończą rywalizację w MMM będą objęte 50 % zniżką za licencje dla wszystkich 

zawodników; które ukończą rywalizację w MMM oraz ukończą rywalizację w eliminacjach 
Mistrzostw Polski Kadetów (Kadetek)rugby 7 lub 15będą objęte75%zniżką za licencję dla 
wszystkich zawodników; które ukończą rywalizację w MMM, eliminacjach Mistrzostw Polski 
Kadetów (Kadetek) oraz eliminacjach Mistrzostw Polski Juniorów (Juniorek) rugby 7 lub 15 
będą objęte100 % zniżką za licencję dla wszystkich zawodników. 

d) Kluby niespełniające obowiązków określonych powyżej ponoszą opłaty licencyjne wg tabeli poniżej. 
6) Etap VI (sezon rozgrywek młodzieżowych 2022/2023): 
a) Utrzymanie obowiązujących zasad. 
2. Nowopowstające kluby i niebędące kontynuacją działalności klubów już klasyfikowanych oraz kluby 
które w wyniku reorganizacji rozgrywek awansują do rozgrywek I Ligi, będą objęte powyższymi 
zasadami od Etapu II systemu szkolenia młodzieży po dwóch pełnych sezonach rozgrywek od daty 
uzyskania licencji klubowej PZR lub daty rozpoczęcia rozgrywek w nowej klasie rozgrywkowej. 
3. Opłaty licencyjne dla klubów biorących udział w  systemie rozwoju szkolenia młodzieży za brak 
szkolenia młodzieży wg wyżej wymienionych zasad: 
 
 
 



w sezonie 2021/2022 2022/2023 2023/2024 

Ekstraliga 30 000 zł 40 000 zł 50 000 zł 

I liga 5 600 zł 7 000 zł 9 000 zł 

 
4. W przypadku gdy klub Ekstraligi lub I ligi rugby 15 wypełni częściowo wymagania dotyczące 
obowiązku posiadania młodzieży, opłata licencyjna dla klubów zostanie proporcjonalnie obniżona. 

§83 
PZR dopuszcza sytuację istnienia i działalności klubu rugby, który nie uczestniczy w systemie rozwoju 
szkolenia młodzieży, a który uzyskał prawo występowania w Ekstralidze lub I lidze. W takim przypadku 
klub przed rozpoczęciem sezonu musi: 
1) złożyć oświadczenie na piśmie o nie uczestniczeniu w systemie rozwoju szkolenia młodzieży 
 w danym sezonie; 
2) wnieść opłatę licencyjną na konto bankowe PZR w wysokości: 
a) w przypadku klubu Ekstraligi– 100.000zł (słownie: sto tysięcy złotych)za każdy sezon 
rozgrywkowy; 
b) w przypadku klubu I ligi – 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy sezon 
rozgrywkowy. 
Fundusze uzyskane z tytułu opłaty, o której mowa powyżej, zostaną przeznaczone w całości na rzecz 
rozwoju szkolenia młodzieży w Polsce. 

§ 84 
Na potrzeby określenia spełnienia przez kluby obowiązku wynikającego z uczestnictwa w systemie 
 rozwoju szkolenia młodzieży bierze się pod uwagę poprzedni sezon w rozgrywkach młodzieżowych. 
 

Rozdział VII 
[Przepisy przejściowe i końcowe] 

 
§ 85 

Z dniem wejścia w życie niniejszych Przepisów tracą moc Przepisy Polskiego Związku Rugby z dnia 
31.08.2016 r. 

§ 86 
Prawo interpretacji niniejszych przepisów oraz rozstrzygania w kwestiach wątpliwych bądź 
nieuregulowanych przysługuje Zarządowi PZR. 

§ 87 
Niniejsze Przepisy zostały zatwierdzone przez Zarząd PZR w dniu 14.01.2017r. Aktualizację 
zatwierdzono 17.09.2021r. 


