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TARYFIKATOR OPŁAT 
POLSKIEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO 

obowiązujący w 2019 roku 

 

 

Lp. Tytuł płatności 
Kwota  

w PLN 
Uwagi 

1.  Opłata wpisowa dla nowych Członków PZP 200,- 
Pobierana przy rejestracji 

wraz ze składką członkowską 

2.  Roczna składka członkowska 300,-  Płatność do 31 marca * 

3.  

Za wydanie nowej licencji zawodniczej ważnej 

do końca roku kalendarzowego 
40,-  

Przedłużenie licencji zawodniczej na rok 

kalendarzowy 
30,-  Płatność do 31 marca */ ** 

4.  
Za wydanie lub przedłużenie licencji trenerskiej 

ważnej do końca cyklu olimpijskiego 2020 
80,-  

5.  

Za wydanie lub przedłużenie licencji 

sędziowskiej ważnej do końca cyklu 

olimpijskiego 2020 

50,-  

6.  
Opłata startowa od zgłoszonego startu 

 
15,- 

Dotyczy zawodników 
pływania startujących w 

Mistrzostwach Polski we 

wszystkich kategoriach 

wiekowych, 

Międzywojewódzkich 

Drużynowych Mistrzostwach 

Młodzików 13 lat (2 runda)  

oraz Grand Prix Polski 

7.  

Opłata startowa od zgłoszonego zawodnika do 

zawodów 

----------------------------------------------------- 

Opłata startowa od zgłoszonej sztafety do 

zawodów 

100,- 

----------- 

50,- 

Dotyczy zawodników w 

pływaniu na wodach 

otwartych startujących w 

Mistrzostwach Polski we 

wszystkich kategoriach 

wiekowych oraz Grand Prix 

Polski 

8. Opłata startowa od zgłoszonego startu  15 ,- 

Dotyczy zawodników  w 

skokach do wody 

startujących w Mistrzostwach 

Polski we wszystkich 

kategoriach wiekowych oraz 

Grand Prix Polski 

9. 
Opłata startowa od zgłoszonego zawodnika do 

zawodów 
140,- 

Dotyczy zawodników  w 

pływaniu synchronicznym 

startujących w Mistrzostwach 

Polski we wszystkich 

kategoriach wiekowych oraz 

Grand Prix Polski 
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10. 

Opłata od zgłoszonego  klubu: 

----------------------------------------------------- 

- zespoły występujące w Ekstraklasie w sezonie 

2018/2019 w kategorii senior 

----------------------------------------------------- 

- pozostałe zespoły występujące w pierwszej 

lidze i drużyna, która ewentualnie awansowała 

do Ekstraklasy oraz 

zespoły występujące w kategoriach: 

młodzieżowiec, junior, junior młodszy  

 

 

200,- 

 

-------------- 

 

100,- 

 

 

Dotyczy  klubów Piłki 

Wodnej biorących udział w 

rozgrywkach mistrzowskich 

11. 

Opłata startowa od zgłoszonego zawodnika do 

zawodów – Pucharu Polski Masters 

----------------------------------------------------- 

Opłata startowa od zgłoszonego zawodnika do 

zawodów - Mistrzostw Polski Masters 

10,- 

------------- 

15,- 

Dotyczy  zawodników 

Masters startujących we 

wszystkich kategoriach 

wiekowych w Pucharze 

Polski oraz Mistrzostwach 

Polski Masters 

12. 
Opłata startowa w Lidze Szkół Mistrzostwa 

Sportowego 
2000,-  

13. Opłata za nie wystartowanie w konkurencji 
50,- 

100,- 

w eliminacjach/serie na czas  

w półfinale/finale *** 

14. 
Wadium wpłacane przy wnoszeniu protestów 

podczas zawodów  
300,- w zawodach PZP 

15. 
Za wyznaczenie komisji sędziowskiej na 

zawody nieujęte w kalendarzu PZP i OZP 
Kwota ustalana przez OZP 

 

 

 

Wyjaśnienie: 
*-  W zawodach organizowanych przez Związek, prawo startu mają zawodnicy posiadający aktualną,          

aktywną w systemie SEL, licencje zawodnika PZP.   

Brak wpłaty składki członkowskiej klubu oraz wpłaty za przedłużenie ważności licencji zawodnika, 

skutkuje brakiem aktywności w systemie SEL licencji zawodnika PZP.  

 

** - W przypadku nie przedłużenia licencji w określonym terminie traci ona ważność. Przywrócenie 

ważności nastąpi po wpłaceniu kwoty w wysokości jak dla nowej licencji 40 zł. 

 

*** - z wyłączeniem zawodników rezerwowych. 

 

 
 


