Komunikat Komisji ds. licencji dotyczący klubów uczestniczących w rozgrywkach szczebla
centralnego w sezonie 2017/2018
Komisja ds. licencji klubowych informuje, że do dnia 15 czerwca 2017 roku do biura PZPS należy złożyć
wnioski o przyznanie licencji.
Do wniosku należy załączyć:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru albo ewidencji
właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego - zawierający informację o
sposobie reprezentacji, wystawiony nie później niż 90 dni przed datą złożenia wniosku,
poświadczony odpis statutu lub umowy spółki,
oświadczenie Klubu dotyczące niezalegania w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Zdrowotnych w stosunku do ZUS oraz oświadczenie Klubu dotyczące niezalegania w
podatkach w stosunku do Urzędu Skarbowego nieprzekraczających 90 dni na dzień składania
wniosku,
oświadczenie klubu o braku bezspornych zaległości finansowych przekraczających 90 dni, w
rozliczeniach klubu z zawodnikami, trenerami, PZPS, WZPS-ami, innymi klubami, wg stanu na
dzień składania wniosku,
pisemne zobowiązanie klubu sportowego do przestrzegania statutu i regulaminów PZPS oraz
CEV i FIVB podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu,
oświadczenie o poddaniu się rozstrzygnięciom Sądu Odwoławczego przy PZPS w przypadku
wystąpienia sporów o prawa majątkowe ze stosunków związanych z udziałem w rozgrywkach
szczebla centralnego,
wypełniony formularz dotyczący Warunków Obiektu Sportowego, na którym rozgrywane
będą zawody ligowe potwierdzony przez właściwy WZPS,
oświadczenie klubu o zapoznaniu swoich zawodników oraz sztabu szkoleniowego z listą
substancji i metod zabronionych zatwierdzoną przez Światową Organizację Antydopingową
(WADA),
oświadczenie klubu o zapoznaniu swoich zawodników, sztabu szkoleniowego oraz osób
upoważnionych przez Klub do podpisywania kontraktów z listą menedżerów
licencjonowanych PZPS.
kserokopii porozumienia z wierzycielem określającego zasady spłaty należności odłożonych w
czasie.

Wzory dokumentów, które należy złożyć dostępne są na stronie www.pzps.pl – Komisje – ds. licencji –
Regulamin wydawania licencji.
Równocześnie informuję, że w przypadku niezłożenia wniosku w terminie lub złożenia wniosku, który
nie spełnia wymogów formalnych, Klub zobowiązany jest do uiszczenia opłaty administracyjnej w
wysokości:
1) 5000 zł - kluby uczestniczące w rozgrywkach PLPS S.A.,
2) 2000 zł - kluby I ligi kobiet i mężczyzn,
3) 1000 zł - kluby II ligi kobiet i mężczyzn.
Opłatę należy wpłacić na konto PZPS przed terminem następnego posiedzenia Komisji i załączyć dowód
wpłaty do przesłanych dokumentów.
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