
 

 

Warszawa, 22 sierpnia 2022 roku 

 
Komunikat dotyczący rejestracji zawodników i członków sztabu do rozgrywek w sezonie 2022/2023 

 
PlusLiga, TAURON Liga 
I liga kobiet, TAURON 1.Liga 
II liga kobiet i II liga mężczyzn 
WZPS, WR PZPS 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że można rozpoczynać rejestrację zawodników i członków sztabu na sezon 
rozgrywkowy 2022/2023 w Ogólnopolskim Systemie Ewidencji Klubów i Zawodników przez stronę 
www.pzps-rejestracja.pl.  

Potwierdzenie przez PZPS formularzy F02 w systemie nastąpi po wpłacie na numer konta Polskiego 
Związku Piłki Siatkowej:  
konto PL 24 1160 2202 0000 0002 1670 2252, 
konto walutowe EUR IBAN No: PL29 1160 2202 0000 0000 4936 1351 SWIFT: BIGBPLPW.  
W celu usprawnienia procesu, proszę przesyłać potwierdzenie przelewu na adresy: 
rwachowska@pzps.pl, zlekowska@pzps.pl    

 
Opłaty wnoszone do PZPS w sezonie 2022/2023 

  

Licencja 
zawodnicza/          

zawodnik 
własny 

Zmiana barw 
klubowych 
(transfer 

definitywny i 
wypożyczenie) 

zawodnik grający 
na podstawie 

certyfikatu FIVB trener fizjoterapeuta 

PlusLiga, 
TAURON 

Liga 
 

150 zł 
 

2250 zł* 
 

500 Euro 
 

150 zł 
 

150 zł 

I Liga 
Kobiet, 

TAURON 
1.Liga 100 zł 630 zł 300 Euro 150 zł 150 zł 

II Liga 70 zł 270 zł 125 Euro** 150 zł 150 zł 

*Nie dotyczy zmiany barw klubowych pomiędzy klubami PlusLigi i Tauron Ligi (wtedy 150 zł); 

**W przypadku potwierdzenia licencji dla zawodnika zagranicznego, który przybył w okresie 

od 24 lutego 2022 roku do 24 maja 2022 roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z 

terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego 

państwa, klub wpłaca 5% (pięć procent) opłaty przeznaczonej dla PZPS (6,25 Euro). 

 

Korzystając z okazji, przypominamy: 

1. o obowiązku zamieszczania załączników potwierdzających uprawnienia do wykonywania zawodu 

przez trenerów, lekarzy i fizjoterapeutów w ich profilach,  

http://www.pzps-rejestracja.pl/
mailto:rwachowska@pzps.pl
mailto:zlekowska@pzps.pl


   

2. o dodawaniu zdjęć profilowych zawodników i członków sztabu (bez tego nie będzie można 

wygenerować F02), 

3. każdy wniosek o zmianę terminu meczu (dotyczy rozgrywek I ligi kobiet, II ligi kobiet i II ligi 

mężczyzn) musi być przesłany na 7 dni przed pierwotnym terminem meczu do Pionu Rozgrywek 

PZPS wraz ze zgodą zespołu przeciwnego oraz właściwą opłatą, jeżeli obowiązuje (300 zł II liga, 

500 zł I liga), 

4. 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, II i kwalifikatorowi wynosi 200,00 zł (dwieście złotych), chyba 

że zmiana wynika z § 26 ust. 6 Przepisów Sportowo - Organizacyjnych. 

5. gospodarz meczu ma obowiązek informowania w formie elektronicznej (e-mail) zespołu gości, 

wyznaczonych sędziów i PZPS o miejscu i terminie meczu (w rozgrywkach ligowych na 5 dni przed 

terminem spotkania, w innych rozgrywkach krajowych w terminie uzgodnionym przez PZPS, ale 

nie później niż 5 dni przed terminem spotkania), 

6. gospodarz meczu ma obowiązek przesyłać protokoły meczowe pierwszego dnia roboczego po jego 

zakończeniu na adres biura PZPS (dotyczy rozgrywek I ligi kobiet, II ligi kobiet i II ligi mężczyzn oraz 

wstępnych rund Pucharu Polski), 

7. gospodarz meczu ma obowiązek zapewnić opiekę medyczną - lekarza medycyny, ratownika 

medycznego, pielęgniarkę lub ratownika (za ratownika uważa się osoby legitymując się 

zaświadczeniem o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu 

tytułu ratownika - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19.03.2007 r. Dz. U. nr 60 z 2007 r. poz. 408.), 

szczegółowe informacje znajdują się w § 69 PSO PZPS, 

8. gospodarz zawodów jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia uczestników 

zgodnie z przepisami odpowiadającymi rodzajowi imprezy,  

9. zawodniczki i zawodnicy we wszystkich kategoriach wiekowych, biorących udział w rozgrywkach 

piłki siatkowej, zobowiązani są do posiadania w sezonie 2022/2023, aktualnych – w rozumieniu § 

39 ust. 2 Przepisów Sportowo – Organizacyjnych PZPS – wydanych w ramach badań lekarskich, 

orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we 

współzawodnictwie sportowym. 

 

 
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Pionem Rozgrywek 22 462 82 43/24 

Róża Wachowska rwachowska@pzps.pl +48605209339 

Zuzanna Lekowska zlekowska@pzps.pl +48665360027 

 
 
 

 
 

Zuzanna Lekowska 
Zastępca Dyrektora Pionu Rozgrywek Krajowych i Międzynarodowych 
Polski Związek Piłki Siatkowej 
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