
KOMUNIKAT  

DOTYCZĄCY OPŁAT LICENCYJNYCH ZAWODNIKÓW, TRENERÓW I SĘDZIÓW PŁYWANIA 

NA ROK 2017 I CYKL OLIMPIJSKI 2017-2020 

 

 Świętokrzyski Okręgowy Związek Pływacki informuje o przyjęciu przez Zarząd 

Polskiego Związku Pływackiego taryfikatora opłat na 2017r. (w załączeniu). 

 Zarząd PZP przyjął również uchwały dotyczące wysokości i trybu uiszczania odpłat za 

licencje trenerskie, zawodnicze i sędziowskie (w załączeniu treści uchwał). 

 

 Należy zwrócić uwagę na nowe rozwiązania dotyczące terminów wnoszenia opłat. 

 

I. Licencje zawodnicze 

Przedłużenie ważności licencji zawodniczych musi nastąpić do dnia 31 marca 2017r Brak 

statusu „AKTYWNY” w systemie SEL po tym terminie spowoduje „przeniesienie” zawodnika 

do bazy zawodników nieaktywnych a jego ponowna aktywacja wymagać będzie wniesienia 

opłaty jak w przypadku zawodnika nowo rejestrowanego.  

Szczegóły: 

– przedłużenie ważności licencji – zawodnik wpłaca do kluby kwotę 15 zł, klub dokonuje 

przelewu na rachunek OZP w wysokości 10 zł. OZP aktywuje zawodnika przekazując do PZP 

kwotę 5 zł. 

- wyrobienie nowej licencji -  zawodnik wpłaca do kluby kwotę 25 zł , klub dokonuje przelewu 

na rachunek OZP w wysokości 20 zł. OZP aktywuje zawodnika przekazując do PZP kwotę 10 

zł. 

 

Procedura, sposób wpłat i rachunek bankowy – jak dotychczas. 

  

 

II. Licencje trenerskie 

Wszelkie formalności w zakresie licencji trenerskich prowadzi biuro PZP. 

Przedłużenie ważności licencji trenerskich musi nastąpić do dnia 31 marca 2017r. - opłata       

w wysokości 60 zł w cyklu olimpijskim 2017 – 2020. 

Brak przedłużenia ważności licencji w tym terminie spowoduje konieczność dokonania 

opłaty jak w przypadku wyrobienia nowej licencji w wysokości 80 zł). 

 

III. Licencje sędziowskiej 

Wszelkie formalności w zakresie licencji sędziowskich klasy związkowej i międzynarodowej 

prowadzi biuro PZP a pozostałych klas prowadzi OZP. 

Przedłużenie ważności licencji sędziowskich musi nastąpić do dnia 31 marca 2017r - opłata    

w wysokości 40 zł. w cyklu olimpijskim 2017 – 2020. 

Brak przedłużenia ważności licencji w tym terminie spowoduje konieczność dokonania 

opłaty jak w przypadku wyrobienia nowej licencji w wysokości 50 zł). 



 

Opłat za przedłużenie ważności licencji sędziowskich należy dokonywać na rachunek ŚOZP,     

w tytule przelewu należy wpisać : imię, nazwisko i tytuł przelewu - „opłata za licencję 

sędziowską 2017/2020” 

Dane do przelewu : Świętokrzyski Okręgowy Związek Pływacki 25-701 Kielce, ul. Krakowska 72 

nr rachunku 37 1240 5035 1111 0010 4957 0822 

 

 

Uwaga: termin 31 marca 2017r jest terminem ostatecznym na przedłużenie ważności 

licencji ale zawodnik, trener i sędzia nie posiadający aktualnej licencji nie może 

uczestniczyć w zawodach organizowanych przez PZP i jego organizacje członkowskie.  

 

 

 

 

 

 


