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I Opłata członkowska.
1. Składka członkowska za sezon 2019/2020 zostanie wpłacona przez kluby do dnia 31 stycznia
2020 roku, do właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej, za drużynę w najwyższej
lidze, według stanu na dzień 1 stycznia 2020 roku, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn:
LIGA
PlusLiga, LSK
I liga
II liga
Pozostałe kluby

OPŁATA
2 000 zł
1 500 zł
800 zł
300 zł

2. Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej wpłacą na konto PZPS 50% kwoty składek członkowskich
klubów PlusLigi, LSK , I i II ligi, jako składkę WZPS do PZPS do dnia 31 marca 2020 roku.
3. WZPS, na terenie których nie działają kluby PlusLigi, LSK, I lub II ligi, wpłacają do PZPS składkę
członkowską w wysokości 300 zł do dnia 31 marca 2020 roku.
II Zgłoszenia do rozgrywek centralnych.
LIGA

OPŁATA

TERMIN ZGŁOSZENIA

TERMIN WPŁATY

PlusLiga, LSK

Formularz MP-1, bez
Do dnia 15 czerwca 2019
opłat

Nie dotyczy

I liga

Formularz MP – 1,
1 500 zł

Do dnia 15 czerwca 2019

Do dnia 15 czerwca 2019

I liga – pozyskanie,
przyznanie

Formularz MP – 1,
21 500 zł

Do dnia 15 czerwca 2019

Do dnia 15 czerwca 2019

II liga

Formularz MP – 1,
1 000 zł

Do dnia 15 czerwca 2019

Do dnia 15 czerwca 2019

II liga – pozyskanie,
przyznanie

Formularz MP – 1,
11 000 zł

Do dnia 15 czerwca 2019

Do dnia 15 czerwca 2019

Puchar Polski

Formularz PP – 1,
bez opłat

Do dnia 15 czerwca 2019

Nie dotyczy

Formularze MP-1 oraz PP-1 muszą być potwierdzone we właściwym, wojewódzkim związku piłki
siatkowej.
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III 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
b)

2 500 zł i degradacja
drużyny do rozgrywek
wojewódzkich

5 000 zł i degradacja
Mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem rozgrywek w danej klasie i grupie i
drużyny do rozgrywek
w trakcie trwania tych rozgrywek lub PP
wojewódzkich

c) Brak przesłanego zgłoszenia do Pucharu Polski (Formularz PP – 1) –
dotyczy PlusLigi, LSK, I ligi mężczyzn – obowiązkowy udział w PP

2 500 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

IV Potwierdzenie ważności licencji.
a) Potwierdzenie ważności licencji zawodniczej w PZPS

PlusLiga, LSK – 150 zł
I liga - 100 zł
II liga - 70 zł

b) Potwierdzenie ważności licencji zawodniczej w województwie
wysokość opłat ustalają Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej

Maks. 50 zł
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V Licencje.

a)

b)

c)

Osoby przebywające na ławce rezerwowych podczas meczów
ligowych: trenerzy, fizjoterapeuta, lekarz mają obowiązek
posiadać licencje (zgłoszenie w F-02),
Licencje uzyskują osoby zgłoszone przez kluby na formularzu
F0-2 (wykaz imienny) danych rozgrywek,

Opłata za wydanie licencji dla trenerów, którzy nie
uczestniczyli w wymaganych kursokonferencjach.

150 zł

w odrębnym komunikacie

Licencje trenerskie:
1. Prawo do prowadzenia zespołu w systemie rozgrywek PLS SA i PZPS posiadają wszyscy
trenerzy klasy II, I, M, (drugiej, pierwszej, mistrzowskiej), którzy uzyskali tytuł trenerski przed datą 23
sierpnia 2013 roku (data wejścia w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw
regulujących wykonywanie niektórych zawodów) oraz wszystkie osoby, które uzyskały wyżej
wymienione tytuły po zakończeniu kursów, które rozpoczęły się przed tą datą (tj. przed 23.08.2013).
2. Osoby posiadające tytuł instruktora sportu z piłki siatkowej oraz osoby, które rozpoczęły
kształcenie i uzyskały tytuł trenerski po 23.08.2013 r. wyrażający chęć pracy w systemie rozgrywek
PZPS powinni podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe do tytułu „Trenera Piłki Siatkowej PZPS” do
dnia 1 października 2020 r.
3. Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPS nr 288/2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku, PZPS wydaje
uprawnienia do prowadzenia zespołów w systemie rozgrywek PZPS osobom, które zdały pozytywnie
egzamin trenerski PZPS i uzyskały tytuł „Trenera Piłki Siatkowej PZPS”.
4. Spełnienie opisanych warunków stanowi podstawę do corocznego występowania o wydanie
licencji trenerskiej.
5. Każdy zespół zgłaszający trenera do F-02 ma obowiązek dołączyć do profilu w Ogólnopolskim
Systemie Ewidencji Klubów i Zawodników ww. użytkownika skan posiadanych uprawnień.
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Licencje fizjoterapeuty i lekarza:
1. Każdy zespół zgłaszający fizjoterapeutę i/lub lekarza do F-02 ma obowiązek dołączyć do profilu w
Ogólnopolskim Systemie Ewidencji Klubów i Zawodników ww. użytkownika skan uprawnień do
wykonywania zawodu.
VI Certyfikat sędziego szczebla centralnego.
a) Certyfikat sędziego szczebla centralnego

150 zł

VII Opłaty administracyjne do PZPS za potwierdzenie ważności licencji dla zawodników po zmianie
barw klubowych, stan na 1 czerwca 2019 roku.
Liga

Zmiana barw klubowych
(transfer definitywny)

Czasowa zmiana barw
klubowych (certyfikat)

3 000 zł

1700 zł

1.

potwierdzenie ważności licencji dla zawodników
po zmianie barw klubowych do klubu Plus Ligi, LSK
(nie dotyczy ZBK pomiędzy klubami Plus Ligi, LSK)

2.

potwierdzenie ważności licencji dla zawodników po 150 zł
zmianie barw klubowych pomiędzy klubami Plus
Ligi i LSK

150 zł

3.

potwierdzenie ważności licencji dla zawodników po 850 zł
zmianie barw klubowych do klubu I ligi

500 zł

4.

potwierdzenie ważności licencji dla zawodników po 350 zł
zmianie barw klubowych do klubu II ligi

200 zł

5.

potwierdzenie ważności licencji dla zawodników po Maks. 500 zł
zmianie barw klubowych w województwie wysokość opłat ustalają WZPS

6.

potwierdzenie ważności licencji do klubu Plus Ligi, Nie dotyczy
LSK Kobiet dla zawodników grających na
certyfikacie CEV/FIVB . Odpowiednia opłata
administracyjna dla CEV/FIVB po wpłaceniu przez
klub do PZPS zostanie przekazana do CEV/ FIVB. W
przypadku potwierdzenia licencji dla zawodnika
zagranicznego, który w klubie będzie grał od drugiej
rundy zasadniczej klub wpłaca 50% opłaty
przeznaczonej dla PZPS.

500 Euro + odpowiednia
opłata administracyjna do
CEV/FIVB

7.

potwierdzenie ważności licencji dla zawodników
zagranicznych do klubu I ligi, grających na

300 Euro + odpowiednia

Nie dotyczy
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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.

opłata administracyjna do
CEV/FIVB

8.

potwierdzenie ważności licencji dla zawodników
Nie dotyczy
zagranicznych 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.

125 Euro

9.

Opłaty za grę na certyfikacie CEV/FIVB w ligach
wojewódzkich

0 Euro

Nie dotyczy

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

VIII Opłaty ewidencyjne za zarejestrowanie i wyrejestrowanie zawodników.
1. wysokość opłat ustalają WZPS (nie dotyczy certyfikatów)

Maks. 100 zł

2. przy potwierdzaniu ważności licencji dla zawodników/czek
grających na certyfikacie PZPS w rozgrywkach szczebla centralnego,

Maks. 100 zł

Maks. 500 zł przy transferze
3. przy potwierdzaniu ważności licencji dla zawodników/czek objętych
definitywnym
w sezonie 2017/2018 i 2018/2019 szkoleniem w Kadrach
Maks. 250 zł przy czasowej zmianie
Wojewódzkich,
barw klubowych

IX Opłata administracyjna za potwierdzenie certyfikatu FIVB dla Zawodnika Krajowego do klubu
zagranicznego, podlegającego regulacjom CEV.
Zgodnie z kalkulatorem CEV dostępnym na stronie: http://transfers.cev.lu/Calculator.aspx .
X Opłata administracyjna za potwierdzenie certyfikatu FIVB dla Zawodnika Krajowego do klubu
zagranicznego, nie podlegającego regulacjom CEV.
1. Reprezentanci Polski (zgłoszeni na oficjalnym formularzu CEV i/lub
FIVB w ostatnim i bieżącym sezonie)
2.

Zawodnicy/czki, którzy w sezonie poprzedzającym wydanie
Certyfikatu FIVB grali w PlusLidze, LSK

5 000 EURO
2 500 EURO
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3.

Zawodnicy/czki, którzy w sezonie poprzedzający wydanie
Certyfikatu FIVB grali w I lidze

2 000 EURO

4. Zawodnicy/czki, którzy w sezonie poprzedzającym wydanie
Certyfikatu FIVB grali w II lidze

500 EURO

5.

100 EURO

III liga i pozostałe

6. Zawodnicy/czki, którzy ukończyli 40. rok życia

bez opłat

XI Piłki.
PlusLiga, LSK,
rozgrywki o udział w Plus Lidze i LSK
I liga kobiet i
Puchar Polski Kobiet Puchar Polski Mężczyzn- organizowany
przez PZPS
I liga mężczyzn

Puchar Polski od momentu udziału zespołów PlusLigi, LSK i I ligi
mężczyzn

MIKASA V200W
MOLTEN V5M 5000

MIKASA V200W
MIKASA V200W, gdy gospodarzem jest
zespół PlusLigi, LSK, I ligi mężczyzn oraz w
finale
MOLTEN V5M 5000, gdy gospodarzem
jest zespół I ligi kobiet

Od ¼ Mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych

MOLTEN V5M 5000

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

MOLTEN V5M 5000

Pozostałe rozgrywki

Według ustaleń WZPS

Obowiązek zabezpieczenia piłek do gry i do rozgrzewki ma Organizator zawodów.
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XII Opłaty i kary regulaminowe.

1.

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

2.

Wniesienie protestu do PZPS

3.

Uchybienia dotyczące braków w wyposażeniu hali sportowej,
na której rozgrywany jest mecz – każde wpisane do
protokołu

4.

Spóźnione nadsyłanie wyników, protokołów zawodów oraz
innych dokumentów wymienionych w regulaminach i
komunikatach

5.

Gra zawodnika nieuprawnionego lub wpisanie do protokołu
zawodnika nieuprawnionego

6.

Zmiana terminu meczu (nie przełożonego z urzędu lub
zwolnionego z opłat). Zmiana terminu z soboty na niedzielę
(jeden weekend) oraz w święta państwowe nie podlega
opłacie. Jeżeli zmiana terminu meczu (w trakcie trwania
sezonu) wynika z decyzji PZPS, to inny termin, proponowany
przez klub, nie podlega opłacie
Brak powiadomienia obsady sędziowskiej o terminie meczu
(sędzia główny, sędzia pierwszy i drugi) lub brak
powiadomienia przeciwnika o terminie meczu

7.

8.

9.

10.
11.

Brak powiadomienia obsady sędziowskiej pomocniczej
(sekretarz, sędziowie liniowi) – płatne do WZPS
Brak powiadomienia PZPS o zmianie terminu meczu i
rozegranie meczu w innym terminie niż wyznaczony bez
uzyskania zgody Wydziału Rozgrywek PZPS
Brak zapewnienia opieki medycznej podczas zawodów
Zmiana nazwy zespołu, pod którą występuje Klub, w trakcie
trwania sezonu

PlusLiga, LSK, I liga – 5 000 zł
II liga – 3 000 zł
I liga – 5 000 zł
II liga i pozostałe – 3 000 zł

100 zł

300 zł

5000 zł + walkower dla zespołu
przeciwnego

I liga – 500 zł
II liga – 300 zł

1 000 zł

500 zł

I liga – 700 zł
II liga – 500 zł
Do 1 000 zł
1000 zł
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XIII Obsada pomocnicza w rozgrywkach, osoby prowadzące zespół.
Obsada pomocnicza w rozgrywkach:
I liga
II liga
rozgrywki młodzieżowe

sędzia sekretarz, dwóch sędziów liniowych,
sędzia sekretarz, dwóch sędziów liniowych,
zgodnie z komunikatem dot. danych rozgrywek

Osoby prowadzące zespół (maksymalny skład):
•
•
•
•

trener
dwóch asystentów trenera
fizjoterapeuta
lekarz

XIV Stawki sędziowskie w rozgrywkach szczebla centralnego.
1. Sędziowie I i II:

ROZGRYWKI

Plusliga, LSK, zawody o udział w
Pluslidze i LSK, półfinał i finał
Pucharu Polski kobiet i mężczyzn

STAWKA ZA
POJEDYNCZY
MECZ
Ustala PLS S.A.

STAWKA TURNIEJOWA
PIERWSZY DZIEŃ

Ustala PLS S.A.

DRUGI DZIEŃ I
KOLEJNE
Ustala PLS S.A.

Mecze ćwierćfinałowe Pucharu
Polski kobiet i mężczyzn

900 zł

I liga kobiet i mężczyzn

700 zł

1 000 zł

500 zł

II liga kobiet i mężczyzn,
Turnieje półfinałowe i finałowe
mistrzów II ligi kobiet i mężczyzn,
Rundy wstępne Pucharu Polski
kobiet i mężczyzn,
Pozostałe zawody
międzynarodowe organizowane
przez PZPS/WZPS,
Pozostałe zawody szczebla
centralnego, w tym turnieje i
baraże o I i II ligę kobiet i mężczyzn

500 zł

750 zł

400 zł
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2. Sędziowie Główni i Kwalifikatorzy:

ROZGRYWKI

STAWKA ZA
POJEDYNCZY
MECZ

STAWKA TURNIEJOWA
PIERWSZY DZIEŃ

DRUGI DZIEŃ I
KOLEJNE

Plusliga, LSK, zawody o udział w
Pluslidze i LSK, półfinał i finał
Pucharu Polski kobiet i mężczyzn

700 zł

1 000 zł

500 zł

Mecze ćwierćfinałowe Pucharu
Polski kobiet i mężczyzn

700 zł

1 000 zł

500 zł

I liga kobiet i mężczyzn

700 zł

1 000 zł

500 zł

< 100 km 300 zł
101-150 km 400
zł
151-200 km 450
zł
201-250 km 500
zł
251-300 km 550
zł
> 300 km 600 zł

< 100 km 450 zł
101-200 km 600
zł
201-300 km 700
zł
> 300 km 800 zł

400 zł

II liga kobiet i mężczyzn,
Turnieje półfinałowe i finałowe
mistrzów II ligi kobiet i mężczyzn,
Rundy wstępne Pucharu Polski
kobiet i mężczyzn,
Pozostałe zawody
międzynarodowe organizowane
przez PZPS/WZPS,
Pozostałe zawody szczebla
centralnego, w tym turnieje i
baraże o I i II ligę kobiet i mężczyzn

3. Obsada pomocnicza – sędziowie liniowi i sekretarze:

ROZGRYWKI

Plusliga,
Zawody o udział w Pluslidze,
Seniorskie MŚ i ME,
Liga Narodów Kobiet i Mężczyzn,
Turnieje kwalifikacyjne do IO,
Puchary europejskie

STAWKA ZA
POJEDYNCZY
MECZ

180 zł

STAWKA TURNIEJOWA
PIERWSZY DZIEŃ

DRUGI DZIEŃ I
KOLEJNE

270 zł
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LSK,
Zawody o udział w LSK,
Mecze ¼, ½ i finał Pucharu Polski
kobiet i mężczyzn
I liga kobiet i mężczyzn
II liga kobiet i mężczyzn,
Turnieje półfinałowe i finałowe
mistrzów II ligi kobiet i mężczyzn,
Rundy wstępne Pucharu Polski
kobiet i mężczyzn,
Pozostałe zawody
międzynarodowe organizowane
przez PZPS/WZPS,
Pozostałe zawody szczebla
centralnego, w tym turnieje i
baraże o I i II ligę kobiet i mężczyzn

150 zł
220 zł

140 zł

210 zł

130 zł

200 zł

4. Sędziowie rezerwowi wyznaczani przez Wydział Sędziowski PZPS na zawody międzynarodowe
organizowane w ramach rozgrywek FIVB oraz CEV otrzymują zwrot kosztów przejazdu oraz
wynagrodzenie/per diem zgodnie z regulaminem rozgrywek ustalonym przez FIVB/CEV.
5. Dodatkowe ustalenia:
• W przypadku zmiany terminu meczu w rozgrywkach I oraz II ligi na wniosek Klubu, na
dzień od poniedziałku do piątku włącznie (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy),
ryczałt za sędziowanie wypłacany sędziemu I i II wzrasta o kwotę 100,00 zł, chyba że
zmiana wynika z § 26 ust. 6 Przepisów Sportowo - Organizacyjnych.
• Wszystkie stawki sędziowskie są kwotami netto w rozumieniu przepisów o podatku VAT,
chyba że płatnik faktury VAT za sędziowanie (nabywca) nie ma możliwości odliczenia
podatku VAT wskazanego na fakturze, wówczas stawka sędziowska jest kwotą brutto w
rozumieniu przepisów o podatku VAT.
XV Ryczałty i delegacje sędziowskie w rozgrywkach młodzieżowych szczebla centralnego, na które
nominacje sędziowskie ustala PZPS.
W rozgrywkach młodzieżowych szczebla centralnego, tj. od półfinału mistrzostw Polski oraz w
turniejach TNO i OOM stosuje się do rozliczeń z sędziami głównymi oraz I i II zasady określone w
„Katalogu kosztów w zakresie realizacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań
związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej oraz związanego z
organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych,
halowych i letnich” (załącznik nr 2 do decyzji nr 1 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 stycznia 2020
roku). Pozostali sędziowie rozliczani są według stawek wojewódzkich.
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1. Sędziom zamiejscowym przyznaje się:
a) Zwrot kosztów przejazdu,
b) Wyżywienie i zakwaterowanie,
c) Ryczałt sędziowski:
- 100 zł przy zawodach trwających do 5 godzin,
- 150 zł przy zawodach trwających od 5 do 8 godzin,
- 180 zł przy zawodach trwających powyżej 8 godzin.
2. Sędziom miejscowym przyznaje się:
a) Ryczałt sędziowski:
- 100 zł przy zawodach trwających do 5 godzin,
- 150 zł przy zawodach trwających od 5 do 8 godzin,
- 180 zł przy zawodach trwających powyżej 8 godzin.
b) Wyżywienie.
3. Sędziemu głównemu zamiejscowemu przyznaje się:
a) Zwrot kosztów przejazdu,
b) Wyżywienie i zakwaterowanie,
c) Ryczałt sędziowski:
- 180 zł przy zawodach trwających do 5 godzin,
- 200 zł przy zawodach trwających od 5 do 8 godzin,
- 250 zł przy zawodach trwających powyżej 8 godzin.
4. Sędziemu głównemu miejscowemu przyznaje się:
a) Ryczałt sędziowski:
- 180 zł przy zawodach trwających do 5 godzin,
- 200 zł przy zawodach trwających od 5 do 8 godzin,
- 250 zł przy zawodach trwających powyżej 8 godzin.
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b) Wyżywienie.
5. Postanowienia dodatkowe:
a) sędziowie pracujący powyżej 5 godzin dziennie mają prawo do dodatkowego posiłku na zasadach
określonych przez organizatora;
b) liczbę sędziów zamiejscowych należy ograniczyć do niezbędnego minimum;
c) W przypadku podróży środkiem publicznego transportu zbiorowego wysokość kwoty zwrotu
kosztów przejazdu powinna być udokumentowana biletami, rachunkami lub fakturami (w klasie
II/ekonomicznej z uwzględnieniem ulgi przysługującej delegowanemu), analogicznie do
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowe j jednostce sfery
budżetowej z tytułu podróży służbowych (Dz. U. poz. 167).
W przypadku podróży sędziów samochodem prywatnym wysokość kwoty zwrotu kosztów przejazdu
określana jest na następujących zasadach:
- do rozliczenia stosuje się stawkę 60 gr/km;
- podstawą rozliczenia jest najkrótsza trasa (z pominięciem dróg płatnych) między miejscem
zamieszkania sędziego a miejscem zawodów (tam i z powrotem);
- w przypadku wspólnej podróży dwóch lub więcej sędziów zwrot kosztów dotyczy tylko kierowcy.
d) Wydatki powinny być udokumentowane fakturami lub rachunkami.
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