Uchwała Zarządu PZP, kadencja 2016-2020

Uchwała nr 134/2018
Zarządu
Polskiego Związku Pływackiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie wysokości i trybu opłacania zawodniczych składek licencyjnych w 2019 r.
w Polskim Związku Pływackim.
Na podstawie § 39 pkt 12 Statutu Polskiego Związku Pływackiego uchwala się, co następuje:
Wysokości opłat za licencje zawodnicze PZP

1.
2.

§ 1.
Opłata za wyrobienie nowej licencji zawodniczej, ważnej do końca roku kalendarzowego, wynosi
40 zł.
Opłata za przedłużenie ważności licencji zawodniczej, ważnej do końca roku kalendarzowego,
wynosi:
1) w przypadku dokonania do dnia 31 marca – 30 zł;
2) w przypadku dokonania po dniu 31 marca – 40 zł.
Terminy i tryb wnoszenia opłat
§ 2.

1.
1)
2)
3)

Wyrobienie nowej licencji zawodniczej:
nową licencję zawodniczą można wyrobić w dowolnym terminie;
zawodnik dokonuje opłaty w wysokości określonej w § 1 ust. 1 w macierzystym klubie;
klub dokonuje opłaty gotówką lub przelewem na rachunek Okręgowego Związku Pływackiego
(OZP) przekazując równocześnie Administratorowi SEL w OZP nazwiska zawodników, za
których dokonano opłaty i wysokość kwoty (40 zł od jednej nowej licencji). Administrator SEL
w OZP odnotowuje wpłatę w systemie SEL;
4) w przypadku klubów będących członkami zwyczajnymi PZP i niebędących członkami OZP klub
dokonuje opłaty gotówką lub przelewem na rachunek PZP, przekazując równocześnie
Administratorowi SEL w PZP nazwiska zawodników, za których dokonano opłaty i wysokość
kwoty (40 zł od jednej nowej licencji). Administrator SEL w PZP odnotowuje wpłatę w systemie
SEL.
2. Przedłużenie ważności licencji zawodniczej:
1) przedłużenia ważności licencji zawodniczej dokonuje się w terminie do 31 marca, z
zastrzeżeniem § 4 ust. 1;
2) zawodnik dokonuje opłaty w wysokości określonej w § 1 ust. 2 w macierzystym klubie;
3) klub dokonuje opłaty gotówką lub przelewem na rachunek OZP przekazując równocześnie
Administratorowi SEL w OZP nazwiska zawodników, za których dokonano opłaty
i wysokości kwot (30 zł od jednej licencji) w terminie do 31 marca. Administrator SEL
w OZP niezwłocznie odnotowuje wpłatę w systemie SEL;
4) w przypadku klubów będących członkami zwyczajnymi PZP i niebędących członkami OZP
klub dokonuje opłaty gotówką lub przelewem na rachunek PZP, przekazując równocześnie
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Administratorowi SEL w PZP nazwiska zawodników, za których dokonano opłaty
i wysokości kwot (30 zł od jednej licencji) w terminie do 31 marca. Administrator SEL
w PZP niezwłocznie odnotowuje wpłatę w systemie SEL
§ 3.
1. OZP dokonuje zbiorczych przelewów na rachunek PZP w wysokości opłaty od każdego
zawodnika:
- 25 zł za wyrobienie nowej licencji,
- 20 zł za przedłużenie ważności licencji opłaconej do dnia 31 marca, a po tym terminie 25 zł.
2. OZP równocześnie przekazuje drogą elektroniczną Administratorowi SEL w PZP nazwiska
zawodników, ich przynależność klubową i wysokość opłaty od każdego zawodnika.
3. Przelewy zbiorcze OZP dokonuje na rachunek PZP w następujących terminach:
1) do dnia 28 lutego – opłaty wniesione w miesiącach styczeń – luty,
2) do dnia 30 kwietnia – opłaty wniesione w miesiącach marzec – kwiecień,
3) do dnia 31 sierpnia – opłaty wniesione w miesiącach maj – sierpień,
4) do dnia 30 grudnia – opłaty wniesione w miesiącach wrzesień – grudzień.
2. W przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 3 klub dokonuje zbiorczych
przelewów na rachunek PZP, równocześnie przekazując drogą elektroniczną Administratorowi
SEL w PZP nazwiska zawodników, ich przynależność klubową i wysokość opłaty od każdego
zawodnika (40 zł za wyrobienie nowej licencji, 30 zł za przedłużenie ważności licencji opłaconej
do dnia 31 marca, a po tym terminie 40 zł) w następujących terminach:
1) do dnia 28 lutego – opłaty wniesione w miesiącach styczeń – luty,
2) do dnia 30 kwietnia – opłaty wniesione w miesiącach marzec – kwiecień,
3) do dnia 31 sierpnia – opłaty wniesione w miesiącach maj – sierpień,
4) do dnia 30 grudnia – opłaty wniesione w miesiącach wrzesień – grudzień.
Utrata ważności licencji i warunki przedłużania
§ 4.
1. W przypadku nieprzedłużenia ważności licencji w terminie określonym w § 1 ust. 2 pkt 1
(brak odnotowania wpłaty opłaty w systemie SEL) jej ważność zostaje zawieszona do czasu
uiszczenia opłaty w wysokości określonej w § 1 ust. 2 pkt 2, a zawodnik traci uprawnienia
do startu w zawodach organizowanych przez PZP i jego członków na czas zawieszenia ważności
licencji.
2. Zmiana barw klubowych w trakcie roku kalendarzowego powoduje utratę ważności
dotychczasowej licencji i wymaga wyrobienie nowej licencji zawodniczej, ważnej do końca roku
kalendarzowego oraz wniesienia opłaty w wysokości określonej w § 1 ust. 1.
Przepisy końcowe
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
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