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Uchwała nr 3/12/2021 

Zarządu  

Polskiego Związku Pływackiego 

z dnia 16 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie wysokości i trybu opłacania składek licencji sędziowskich na lata 2022-2024  

w Polskim Związku Pływackim 

 

Na podstawie § 39 pkt 12 Statutu Polskiego Związku Pływackiego uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Ustala się następujące wysokości opłat za licencje sędziowskie PZP: 

1) opłata za wyrobienie nowej licencji na lata 2022-2024 wynosi 80 zł, 

2) opłata za przedłużenie ważności licencji na lata 2022-2024 wynosi 60 zł. 

§ 2. 

1. Wszelkie formalności związane z ewidencjonowaniem, wydawaniem nowych i przedłużaniem ważności 

licencji sędziego klasy związkowej i międzynarodowej prowadzi Biuro PZP. 

2. Wszelkie formalności związane z ewidencjonowaniem, wydawaniem nowych i przedłużaniem ważności 

licencji pozostałych sędziów (okręgowych I-II klasa) prowadzą Okręgowe Związki Pływackie.  

§ 3. 

Określa się następujące terminy wnoszenia opłat licencyjnych: 

1) opłata za przedłużenie ważności licencji sędziego klasy związkowej i międzynarodowej winna być 

wpłacona na rachunek bankowy nr 90 1020 1026 0000 1502 0015 2132 lub w kasie Polskiego Związku 

Pływackiego w terminie do 31 marca 2022 roku; 
 

2) opłata za przedłużenie pozostałych licencji sędziowskich (okręgowych I-II klasa) winna być wpłacona  

na rachunek bankowy lub w kasie Okręgowych Związków Pływackich do dnia 31 marca 2022 roku; 

 

3) Okręgowe Związki Pływackie przekazują do Polskiego Związku Pływackiego opłatę w wysokości:  

- 30 zł (w przypadku wyrobienia nowej licencji), 

- 20 zł (w przypadku przedłużenia ważności licencji) 

w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 roku. 

§ 4. 

1. W przypadku braku przedłużenia ważności licencji w terminie określonym w § 3 pkt 1 i 2 traci  

ona ważność. 

2. Przedłużenie licencji, która utraciła ważność wymaga wniesienia opłaty w wysokości określonej  

w § 1 pkt 1. 
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§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

 

 

                                                                                                                    Prowadząca Zebranie 

   Protokolant Zebrania                                                                                     Prezes Zarządu 

                                                                                                           Polskiego Związku Pływackiego 

 

  

   Magdalena Grzesik           Otylia Jędrzejczak 

 

  

 


