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K O M U N I K A T   O R G A N I Z A C Y J N Y  NR 1  
S E Z O N    2 0 10 / 2 0 11

TABELA OPŁAT SKŁADEK CZŁONKOWSKICH I ZGŁOSZEŃ DO ROZGRYWEK 
CENTRALNYCH

I.  Opłata Członkowska 

1. Składka członkowska wpłacana jest przez kluby do dnia  31 stycznia 2011r., do 
właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej, za drużynę w najwyższej lidze – 
według stanu na dzień 1 stycznia 2011r., oddzielnie dla kobiet i mężczyzn:

PlusLiga, PlusLiga 
Kobiet 

2000 zł

I liga 1500 zł
II liga 800 zł
Pozostałe kluby 300 zł

2. Wojewódzkie Związki  Piłki  Siatkowej wpłacają na konto PZPS 50% kwoty składek 
członkowskich klubów PlusLigi, PlusLigi Kobiet, I i II ligi, jako składkę WZPS do PZPS 
do dnia 31 marca  2011r.

3. WZPS, na terenie których nie działają  kluby PlusLigi,  PlusLigi  Kobiet,  I  lub II  ligi,  
wpłacają do PZPS składkę członkowską w wysokości  300 zł do dnia  31 marca 
2011r.  

II. Zgłoszenia do rozgrywek centralnych

Rozgrywki Wpłata Termin

 I liga Formularz MP – 1 
1500 zł Do dnia 20 lipca 2010r.

II liga Formularz MP – 1 
1000 zł Do dnia 20 lipca 2010r.

Puchar Polski Formularz PP – 1– bez 
opłaty                 Do dnia20 lipca 2010r.

Opłat za zgłoszenie do rozgrywek centralnych nie ponoszą kluby PlusLigi 
i PlusLigi Kobiet.
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   Uwaga! Formularz MP – 1  i  PP – 1 musi być potwierdzony we 
właściwym WZPS   .  

K O M U N I K A T   O R G A N I Z A C Y J N Y  NR 2  
s e z o n    2 0 10 / 2 0 11

Dotyczy  opłat  regulaminowych  oraz  wymagań  szczególnych  w  sezonie  
2010/2011.

III. Opłaty za wydanie licencji

1. Licencja dla Klubu 200zł

2. Licencja dla trenera 100zł

3.      Opłaty za wydanie licencji wpłacane są jednorazowo przy ubieganiu się o licencję.

IV. Wycofanie drużyny

1. Z rozgrywek ligowych i Pucharu Polski po zgłoszeniu się 

a)   30 dni i więcej przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych  w 
danej klasie i grupie lub PP

2500 zł i degradacja 
drużyny do 
rozgrywek 

wojewódzkich

b)    Mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem rozgrywek w danej 
klasie i grupie i w trakcie trwania tych rozgrywek lub PP

5000 zł i degradacja 
drużyny  do 
rozgrywek 

wojewódzkich

c) Brak przesłanego zgłoszenia do Pucharu Polski (Formularz PP – 
1) – dotyczy PlusLigi, PlusLigi Kobiet i I ligi.

2500 zł

2. Z rozgrywek młodzieżowych (od etapu wojewódzkiego)

a)    Po zgłoszeniu drużyny 14 dni i więcej przed rozpoczęciem 
rozgrywek 200 zł

b)    Mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem i w trakcie trwania 600 zł

3. Z rozgrywek o II ligę 

a)   Po zgłoszeniu drużyny 14 dni i więcej przed rozpoczęciem 
rozgrywek

300 zł

b)   Mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem i w trakcie trwania 600 zł
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V.Potwierdzenie ważności Licencji

1. Potwierdzenie ważności Licencji zawodniczej (opłata 
manipulacyjna) 

PlusLiga, PlusLiga 
Kobiet 

, I liga  - 100 zł
II liga - 70 zł

2. Potwierdzenie ważności licencji zawodniczej w 
województwie                                          Wysokość opłat 
ustalają Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej

Maks. 50 zł

VI. Certyfikaty

1. Osoby przebywające na ławce rezerwowych podczas meczów 
ligowych:  trenerzy,  masażysta,  lekarz  (dotyczy  PlusLigi, 
PlusLigi Kobiet) mają obowiązek posiadać certyfikat, 

2. Termin uzyskania certyfikatu – na 14 dni przed rozpoczęciem 
rozgrywek w danej klasie i grupie

3. Certyfikat uzyskują osoby zgłoszone przez kluby na formularzu 
nr 2 (wykaz imienny) danych rozgrywek

150 zł

5. Certyfikaty dla trenerów bez spełnienia określonych przez 
Wydział Szkolenia PZPS wymagań (np. udziału w 
kursokonferencji licencyjnej) 

3000 zł

VII. Certyfikaty dla sędziów szczebla centralnego

1.     Certyfikaty dla sędziów szczebla centralnego 150 zł
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VIII. Opłaty administracyjne do PZPS za potwierdzenie ważności licencji  dla 
zawodników po zmianie barw klubowych

1. potwierdzenie ważności licencji  dla zawodników po zmianie 
barw klubowych do klubu PlusLigi, PlusLigi Kobiet (nie dotyczy 
zbk pomiędzy klubami PlusLigi, PlusLigi Kobiet )

2. potwierdzenie ważności licencji dla zawodników do 23 r.ż. po 
zmianie barw klubowych do klubu PlusLigi, PlusLigi Kobiet , 
gdy zawodnik wcześniej nie występował w rozgrywkach 
centralnych 

5000 zł,

1500 zł

3.  potwierdzenie ważności licencji dla zawodników po zmianie 
barw klubowych do klubu I ligi 

3500zł

4.  potwierdzenie ważności licencji dla zawodników po zmianie 
barw klubowych do klubu II ligi

1200 zł

5. potwierdzenie ważności licencji dla zawodników po zmianie 
barw klubowych w województwie  - wysokość opłat ustalają 
WZPS

Maks. 500 zł

6. potwierdzenie ważności licencji dla zawodników grających na 
certyfikacie PZPS (transfer czasowy)

25% odpowiednich 
kwot z pkt. 1-4

7. potwierdzenie ważności licencji dla zawodników nie posiadających 
obywatelstwa polskiego do klubu PlusLigi, PlusLigi Kobiet , grających 
na certyfikacie FIVB . Kwota 2000 CHF ( kluby akademickie i szkolne 
1000 CHF) po wpłaceniu przez klub do PZPS zostanie przekazana do 
FIVB. Przy rejestracji zawodnika należy załączyć dowód wpłaty, która 
zostanie przekazana na konto FIVB. W przypadku potwierdzenia 
licencji dla zawodnika nie posiadającego polskiego obywatelstwa, 
który w klubie będzie grał od drugiej rundy zasadniczej klub wpłaca 
50% opłaty przeznaczonej dla PZPS.
7.A.  FIVB zastrzega sobie możliwość zmiany kwoty pobieranej za 
potwierdzenie zawodnika grającego na podstawie Certyfikatu FIVB w 
sytuacjach objętych tokiem indywidualnego postępowania.

5000zł
+ 2000 CHF

kluby szkolne oraz 
akademickie wpłacają 

1000 CHF
lub kwota podana 

przez FIVB na 
podstawie pkt.7A.

8. potwierdzenie ważności licencji dla zawodników nie 
posiadających obywatelstwa polskiego do klubu I ligi, 
grających na certyfikacie FIVB .

 W przypadku potwierdzenia licencji dla zawodnika zagranicznego, 
który w klubie będzie grał od drugiej rundy zasadniczej klub wpłaca 
50% opłaty przeznaczonej dla PZPS

3500zł

9. potwierdzenie ważności licencji dla zawodników nie 
posiadających obywatelstwa polskiego do klubu II ligi, 
grających na certyfikacie FIVB 

W przypadku potwierdzenia licencji dla zawodnika zagranicznego, 
który w klubie będzie grał od drugiej rundy zasadniczej klub wpłaca 
50% opłaty przeznaczonej dla PZPS

1200zł

10. Opłaty za grę na certyfikacie FIVB w ligach wojewódzkich 
określają WZPS-y, ale nie wyższą niż 500zł. 

Maks. 500zł

11. 10 % opłat wymienionych w punktach 1,2,3,4,6 kluby 
wpłacają bezpośrednio do WZPS, do którego należy klub, z 
którego zawodnik odchodzi

12. Z opłat do PZPS zwolnione będą kluby rejestrujące zawodnika 
zagranicznego, który ze  swoją drużyną narodową był na 

w ostatnim sezonie 
rozgrywek
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miejscach 1 –3 na ostatnich Mistrzostwach  kontynentów, 
Świata, Igrzyskach Olimpijskich.

13. Kluby, które zatrudniają tego samego zawodnika 
zagranicznego drugi sezon płacą do PZPS 50% ustalonej 
stawki, zaś jeżeli zatrudniają tego samego zawodnika 
zagranicznego trzeci sezon wpłacają opłatę w wysokości 
opłaty za potwierdzenie ważności licencji zawodnika 
krajowego.

14. Klub, którego zawodnik/zawodniczka jest członkiem 
reprezentacji Polski uczestniczącym w przygotowaniach do IO, 
MŚ, ME otrzymuje po 10% zniżki za każdego zawodnika od 
sumy łącznej opłat administracyjnych za potwierdzanie licencji 
zawodniczych. 

IX. Opłaty ewidencyjne za zarejestrowanie i wyrejestrowanie zawodników

     – wysokość opłat ustalają WZPS( nie dotyczy certyfikatów) Maks. 100 zł

     – przy potwierdzaniu ważności licencji dla zawodników/czek 
grających na certyfikacie PZPS w rozgrywkach szczebla 
centralnego, WZPS-y mogą pobierać inne opłaty niż te 
określone w Komunikacie Organizacyjnym PZPS

Maks. 100 zł
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XI. Opłata administracyjna za wydanie zgody PZPS na 
certyfikacie FIVB dla zawodnika polskiego do klubu 

zagranicznego- dotyczy zawodników, którzy grają na 
Certyfikacie FIVB conajmniej od sezonu 2005/2006 i kontynuują 

grę w klubie zagranicznym

Równowartość w PLN 
2000 EURO

1. Dla zawodników powyżej 35 roku oraz zawodniczek powyżej 
33 r.ż. 

Równowartość w PLN 
100 EURO
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X. Stawki ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika

1. Reprezentacja Polski seniorów „ A” 80 000 zł

2. Kadra Polski seniorów „A” + Kadra Polski „B” 50 000 zł

3. PlusLiga, PlusLiga Kobiet 40 000 zł

4. I liga 30 000 zł

5. Reprezentacja Polski juniorów 30 000zł

6. Reprezentacja Polski kadetów 16 000 zł

7. II liga 15 000 zł

8. Kategoria juniorów, kadetów (poza Reprezentacją i Kadrą 
Polski juniorów i kadetów, kadrą wojewódzka zgłoszoną na 
TNO oraz uczniów SMS) i młodzików

Maks. 10000zł 
( junior)

Maks.5000zł (kadet)
Maks.3000(młodzik)

9. Pozostali zawodnicy wg regulaminów WZPS Maks. 6 000 zł
 10.  Ekwiwalent za wyszkolenie dotyczący zawodników kadry Wojewódzkiej oraz uczniów 
SMS,  określony  jest  w  Regulaminie  zmiany  Barw  Klubowych  w  kategoriach 
młodzieżowych.

11.Za zawodnika reprezentacji  Polski seniorów uważa się takiego, który w roku 2008 i 
2009 reprezentował barwy kraju więcej niż w 50% meczów reprezentacji (decyduje wpis 
do protokołu meczu).

12. Za zawodnika kadry Polski seniorów ( punkt 2) uważa się takiego, który w roku 2008 i 
2009 uczestniczył w więcej niż w 50% dni akcji szkoleniowych danej grupy szkolenia (na 
podstawie  rozliczenia akcji szkoleniowych).

13.  Za zawodnika PlusLigi, PlusLigi Kobiet, I, II ligi uważa się takiego, który w sezonie 
poprzedzającym przejście do następnego klubu rozegrał w danej lidze co najmniej 50% 
spotkań mistrzowskich(decyduje wpis do protokołu potwierdzający wejście na parkiet). 
Jeżeli zawodnik rozegrał mniej niż 50% spotkań traktowany jest jako zawodnik ligi niższej 
o jeden szczebel.
14. Zawodnik, który w roku zmiany barw klubowych nie ukończył 19 lat (zawodniczka – 
18 lat) i był (była) na liście reprezentacji / kadry Polski w 2009r., jest zaliczany (zaliczana)  
do  uczestnictwa  odpowiednio  w:  reprezentacji  /  kadrze  narodowej  a  nie  PlusLidze, 
PlusLidze Kobiet, I lub II lidze, z wyjątkiem, gdy rozegrał ( rozegrała) w lidze więcej niż  
50% spotkań  –  wtedy  poziom sportowy  zawodnika   (  zawodniczki  )  jest  zaliczany  do 
odpowiedniej ligi.
15. Dla zawodników/zawodniczek biorących udział w rozgrywkach PlusLigi, PlusLigi Kobiet 
do stawek ekwiwalentu za wyszkolenie zgodnie z Regulaminem PlusLigi, PlusLigi Kobiet 
dodatkowo nalicza się:

a. Ekwiwalent  za  przygotowanie  zawodnika  do  gry  w  PlusLidze,  PlusLidze 
Kobiet – bez opłaty

b. Ekwiwalent  za  promocję  zawodnika  do  23  r.ż.w  w  PlusLidze,  PlusLidze 
Kobiet  –  20 000  zł.  Ekwiwalent  ten  ulega  podwyższeniu  o  następujące 
kwoty  w  przypadku  zdobycia  w  danym sezonie  wraz  z  Klubem złotego, 
srebrnego lub brązowego medalu Mistrzostw Polski:

i. za zdobycie złotego medalu – 6000 zł.
ii. za zdobycie srebrnego medalu – 4000 zł. 
iii. za zdobycie brązowego medalu – 2000 zł.
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2. Zniżki obowiązujące podczas kontynuacji gry w tym samym klubie zagranicznym: 
• Po I sezonie – 25%
• Po II sezonach – 50%
• Po III sezonach i każdym następnym – 75%

Z uzyskanej  kwoty złotówkowej PZPS przekaże 10% do właściwego WZPS, do którego 
należy klub.

XII. Opłata administracyjna za wydanie zgody PZPS na certyfikacie FIVB dla 
zawodnika polskiego do klubu zagranicznego- w latach, kiedy jesteśmy w pierwszej 

dwunastce rankingu światowego.(Zgodnie z regulaminem FIVB)
1.  Reprezentanci  Polski  (  osiemnastka  zgłoszona  na  Ligę 
Światową,  Grand  Prix,  Mistrzostwa  Europy,  Mistrzostwa  Świata, 
Igrzyska Olimpijskie), (zawodnicy, którzy w roku poprzedzającym 
wydanie zgody przez PZPS reprezentowali barwy kraju w więcej 
niż 50% meczów reprezentacji Polski/decyduje wpis do protokołu 
meczowego potwierdzający udział w 12 meczowej/

3000 EURO

2.  Zawodnicy,  którzy  w  sezonie  poprzedzającym  zmianę  barw 
klubowych grali w PlusLidze, PlusLidze Kobiet
Zawodnicy  do  23  r.ż.,  za  których  przysługiwałaby  opłata  za 
wypromowanie określona w pkt.X.15 b

2500 EURO

2500 euro + 
równowartość 20000 
zł, które PZPS 
przekaże do klubu

3.  Zawodnicy  ,  którzy  w sezonie  poprzedzającym zmianę  barw 
klubowych grali w I lidze 2000 EURO

4.  Zawodnicy  ,  którzy  w sezonie  poprzedzającym zmianę  barw 
klubowych grali w II lidze 500 EURO

5. Zawodnicy , którzy ukończyli 35 rok życia
    Zawodniczki, które ukończyły 33 rok życia

100 EURO

6.Zniżki obowiązujące podczas kontynuacji gry w tym samym klubie zagranicznym: 
• Po I sezonie – 25%

• Po II sezonach – 50%
• Po III sezonach i każdym następnym – 75%

7. Powyższe opłaty nie dotyczą zawodników, którzy grają na Certyfikacie FIVB conajmniej 
od sezonu 2005/2006 i kontynuują grę w klubie zagranicznym. Jeżeli zawodnik rozegrał po 
powrocie z certyfikatu FIVB sezon w lidze polskiej obowiązują go zasady jak w pkt.XII.
8. Z uzyskanej kwoty opłat zamieszczonych w pkt.XII PZPS przekaże 10% do właściwego 
WZPS

XIII. Piłki
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PlusLiga, PlusLiga Kobiet
Baraże  o  miejsce  w  PlusLidze,  PlusLidze  Kobiet 
będą rozgrywane piłkami:
MIKASA  MVA  200  (gdy  gospodarzem  jest  zespół 
PlusLigi, PlusLigi Kobiet)
MOLTEN V5M 5000 ( gdy gospodarzem jest zespół I 
ligi)

- MIKASA MVA 200

I liga  kobiet i mężczyzn,
baraże o wejście do I ligi
Puchar Polski Mężczyzn

- MOLTEN V5M 5000

Puchar Polski Kobiet: - MOLTEN V5M 5000

PP od momentu udziału zespołów  PlusLigi, PlusLigi 
Kobiet będzie rozgrywany piłkami: 
 MIKASA MVA 200  (gdy  gospodarzem jest  zespół 
PlusLigi, PlusLigi Kobiet)
MOLTEN V5M 5000 ( gdy gospodarzem jest zespół I 
ligi)

- MIKASA MVA 200

Mistrzostwa Polski w kategoriach młodzieżowych – 
od 1/8 Finałów MP.

- MOLTEN V5M 5000

II liga kobiet i mężczyzn oraz zawody o wejście do II 
ligi

- MOLTEN V5M 5000

Pozostałe rozgrywki -Wg ustaleń WZPS

1.   Obowiązek zabezpieczenia piłek do gry i rozgrzewki ma organizator 

zawodów.

W przypadku  chęci  dokupienia  piłek  MOLTEN  V5M  5000  można  złożyć 

zamówienie  do  firmy SMJ  Sport  ,  ul.  Dzielna  11,  01-023  Warszawa, 

Tel/fax 0-22 838 33 42, 838 31 65, 838 33 52

, 
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XIV. Kary regulaminowe

1. Oddanie 1 meczu walkowerem – 50% kwoty PZPS 
przekaże do klubu poszkodowanego

PlusLiga,  PlusLiga 
Kobiet, I liga – 5000 

zł
II liga – 3000 zł

2. Wniesienie protestu do PZPS 
I liga – 5000 zł
II liga – 3000 zł

3. Uchybienia dotyczące braków w wyposażeniu hali 
sportowej na której rozgrywany jest mecz – każde 
wpisane do protokółu 

4.

100 zł

5. Spóźnione nadsyłanie wyników, protokółów zawodów 
oraz innych dokumentów wymienionych w 
regulaminach i komunikatach 

300 zł

6. Gra zawodnika nieuprawnionego lub wpisanie do 
protokołu zawodnika nieuprawnionego

5000 zł + walkower 
dla zespołu 

przeciwnego

7. Zmiana terminu meczu (nie przełożonego z urzędu lub 
zwolnionego z opłat)

I liga – 500zł
II liga – 300zł

8. Brak powiadomienia obsady sędziowskiej o terminie 
meczu (sędzia główny, sędzia pierwszy i drugi) 1000 zł

9. Brak powiadomienia obsady sędziowskiej pomocniczej 
(sekretarz, sędziowie liniowi) 300 zł

10. Brak zapewnienia bezpieczeństwa podczas zawodów 1000 zł
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                        XV.    STAWKI SĘDZIOWSKIE W SEZONIE 
2010/2011

• W  przypadku  zmiany  terminu  meczu  I  lub  II  ligi  na  wniosek  Klubu  na  dzień  od 
poniedziałku  do  piątku  włącznie,  ryczałt  za  sędziowanie  wypłacany  sędziemu  I  i  II 
wzrasta o kwotę 100,00 zł. Zmiana ta nie dotyczy sędziowania spotkania w tygodniu w 
terminie wyznaczonym z urzędu przez Wydział Rozgrywek PZPS.

W sezonie rozgrywkowym 2010/2011 sędzia główny będzie wyznaczany na:
• mecze ligowe - 4 razy w rundzie zasadniczej 
• wszystkie mecze rundy play off w meczach decydujących o awansie i spadku
• turnieje młodzieżowe, turnieje o II ligę, turnieje mistrzów grup II ligi, turnieje barażowe o 

I ligę
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kategoria rozgrywek

funkcja sędziego

od 1 września do 31 grudnia 2010 r. od 1 stycznia 2011 r.
stawka za 
pojedynczy 

mecz

stawka turniejowa stawka za 
pojedynczy 

mecz

stawka turniejowa

1. dzień
2. dzień i 
kolejne

1. dzień
2. dzień i 
kolejne

• seniorskie MŚ lub ME • World Grand Prix
• Liga Światowa • PlusLiga
• Liga Mistrzów / Mistrzyń • baraże o PlusLigę
• turnieje kwalifikacyjne do IO • pozostałe puchary europejskie CEV
Sędzia sekretarz / liniowy 
(międzynarodowe)

180 zł 270 zł
180 zł 270 zł

Sędzia sekretarz / liniowy 
(PlusLiga)

150 zł 225 zł

Sędzia Główny 625 zł 910 zł 455 zł 700 zł 1 000 zł 500 zł
• PlusLiga Kobiet • zawody barażowe o PlusLigę Kobiet
•ćwierćfinał, półfinał i finał Pucharu Polski K i M • pozostałe  i zawody międzynarod. org. przez PZPS
Sędzia sekretarz / liniowy 125 zł 185 zł 150 zł 220 zł
Sędzia Główny 625 zł 910 zł 455 zł 700 zł 1 000 zł 500 zł
• I liga K i M
• baraże o I ligę K i M • turnieje finałowe II lig K i M
Sędzia I / II 625 zł 910 zł 455 zł 700 zł 1 000 zł 500 zł
Sędzia sekretarz / liniowy 115 zł 170 zł 140 zł 210 zł
Sędzia Główny 625 zł 910 zł 455 zł 700 zł 1 000 zł 500 zł
• II liga K i M • rundy wstępne Pucharu Polski K i M

• zawody międzynarodowe org. przez WZPS
• pozostałe zawody szczebla centralnego w tym 
turnieje i baraże o II ligę

Sędzia I / II 425 zł 640 zł 330 zł 500 zł 750 zł 400 zł
Sędzia sekretarz / liniowy 105 zł 160 zł 130 zł 200 zł
Sędzia Główny 450 zł 675 zł 350 zł 500 zł 750 zł 400 zł
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XVI. STAWKI SĘDZIOWSKIE W ROZGRYWKACH MŁODZIEŻOWYCH

ZARZĄDZENIE NR .9.0
MINISTRA SPORTU

I TURYSTYKI
w  sprawie  wprowadzenia  Programu  szkolenia  i  współzawodnictwa  sportowego 
młodzieży uzdolnionej w 2010 roku. Założenia organizacyjne i finansowe zadań z
Funduszu  Rozwoju  Kultury  Fizycznej  dotyczących  sportu  młodzieżowego 
prowadzonych przez Departament Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego
oraz Departament Sportu Powszechnego
Na podstawie § 1 ust.  2 i  3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.  w sprawie  
szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz.U. Nr 216, poz. 1602 oraz z 2008 r. Nr 24, poz. 
146)  oraz  w  związku  z  §  5  pkt  9-16  rozporządzenia  Ministra  Sportu  z  dnia  10  lipca  2006  r.  w  sprawie 
dofinansowywania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 134, poz. 944 oraz Nr 178, 
poz.1318) zarządza się, co następuje.
Wprowadza  się  „Program  szkolenia  i  współzawodnictwa  sportowego  młodzieży  uzdolnionej  w  2010  roku''. 
Założenia  organizacyjne  i  finansowe  zadań  z  Funduszu  Rozwoju  Kultury  Fizycznej  dotyczących  sportu 
młodzieżowego prowadzonych przez Departament Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego oraz Departament 
Sportu Powszechnego stanowiący załącznik do zarządzenia.

5.5. Zasady opłacania sędziów na zawodach rozgrywanych w ramach SSM w 2010 
roku (oraz z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki) dotyczące:
• zawodów eliminacyjnych i finałowych OOM;
• zawodów wojewódzkich i międzywojewódzkich (młodzików, juniorów młodszych, juniorów);
• Igrzysk Młodzieży Szkolnej;
• innych zawodów dofinansowanych ze środków MSiT
1. Sędziowie zamiejscowi otrzymują:
• zwrot kosztów przejazdu - II klasa pociągu pospiesznego lub ekspresowego**,
• wyżywienie i zakwaterowanie
• ryczałt sędziowski - do 50 zł przy zawodach do 5 godzin,
- do 65 zł przy zawodach od 5 do 8 godzin,
- do 80 zł przy zawodach powyżej 8 godzin
2. Sędziowie miejscowi otrzymują:
• ryczałt sędziowski - do 50 zł przy zawodach do 5 godzin,
- do 65 zł przy zawodach od 5 do 8 godzin + obiad*
- do 80 zł przy zawodach powyżej 8 godzin + obiad*
3. Sędzia główny otrzymuje:
• zwrot kosztów przejazdu - II klasa pociągu pospiesznego lub ekspresowego**,
• wyżywienie i zakwaterowanie
• ryczałt sędziowski - do 75 zł przy zawodach do 5 godzin,
- do 100 zł przy zawodach od 5 do 8 godzin,
- do 150 zł przy zawodach powyżej 8 godzin

Uwagi:
• posiłek (obiad) dotyczy jedynie zawodów finałowych OOM, na zasadach ustalonych przez 
organizatora;
** zasady dokumentowania rozliczenia określa kierownik jednostki organizacyjnej sektora finansów  
publicznych;

Warszawa - grudzień 2009 r.

Sezon 2010/20111 Strona 13


	X. Stawki ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika
	1. Reprezentacja Polski seniorów „ A”
	2. Kadra Polski seniorów „A” + Kadra Polski „B”
	Maks. 10000zł ( junior)
	Maks. 6 000 zł
	5. Spóźnione nadsyłanie wyników, protokółów zawodów oraz innych dokumentów wymienionych w regulaminach i komunikatach 
	6. Gra zawodnika nieuprawnionego lub wpisanie do protokołu zawodnika nieuprawnionego
	7. Zmiana terminu meczu (nie przełożonego z urzędu lub zwolnionego z opłat)
	8. Brak powiadomienia obsady sędziowskiej o terminie meczu (sędzia główny, sędzia pierwszy i drugi)
	9. Brak powiadomienia obsady sędziowskiej pomocniczej (sekretarz, sędziowie liniowi)
	II. Zgłoszenia do rozgrywek centralnych
	Rozgrywki
	 I liga
	Formularz MP – 1       1500 zł


	III. Opłaty za wydanie licencji
	2. Licencja dla trenera
	IV. Wycofanie drużyny
	a)   30 dni i więcej przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych  w danej klasie i grupie lub PP
	b)    Mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem rozgrywek w danej klasie i grupie i w trakcie trwania tych rozgrywek lub PP
	c) Brak przesłanego zgłoszenia do Pucharu Polski (Formularz PP – 1) – dotyczy PlusLigi, PlusLigi Kobiet i I ligi.
	a)    Po zgłoszeniu drużyny 14 dni i więcej przed rozpoczęciem rozgrywek
	b)    Mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem i w trakcie trwania
	a)   Po zgłoszeniu drużyny 14 dni i więcej przed rozpoczęciem rozgrywek
	b)   Mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem i w trakcie trwania

	V.Potwierdzenie ważności Licencji
	VI. Certyfikaty
	5. Certyfikaty dla trenerów bez spełnienia określonych przez Wydział Szkolenia PZPS wymagań (np. udziału w kursokonferencji licencyjnej) 
	1.     Certyfikaty dla sędziów szczebla centralnego
	VIII. Opłaty administracyjne do PZPS za potwierdzenie ważności licencji  dla zawodników po zmianie barw klubowych
	     – wysokość opłat ustalają WZPS( nie dotyczy certyfikatów)
	     – przy potwierdzaniu ważności licencji dla zawodników/czek grających na certyfikacie PZPS w rozgrywkach szczebla centralnego, WZPS-y mogą pobierać inne opłaty niż te określone w Komunikacie Organizacyjnym PZPS

