
PKS PZP kadencja 2021-2024 

 
 

 
 

Komunikat Sędziowski 1/2022 
Prezydium Kolegium Sędziów PZP 

z dnia 07 stycznia 2022 r. 
 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZP nr 3/12/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości i trybu 

opłacania składek licencji sędziowskich na lata 2022-2024, PKS PZP uprzejmie informujemy, iż: 

I. Opłata za wyrobienie nowej licencji na lata 2022-2024 wynosi 80 zł (wysokość opłaty 

wyrobienia obowiązuje w całym okresie 3 - letnim). 

II. Opłata za przedłużenie ważności licencji na lata 2022-2024 wynosi 60 zł. 

III. Opłata za przedłużenie ważności licencji sędziego klasy związkowej i międzynarodowej 

w wysokości 60 zł obowiązuje do 31 marca 2022 r., po tym terminie wysokość opłaty, jak 

za wyrobienie nowej, tj. 80 zł (wysokość opłaty wyrobienia obowiązuje w całym okresie 

3 - letnim). Numer rachunku bankowego do wpłat za licencje sędziów klasy związkowej 

i międzynarodowej - 90 1020 1026 0000 1502 0015 2132 lub w kasie Polskiego Związku 

Pływackiego. 

W tytule przelewu prosimy o wpisanie w przypadku wpłaty grupowej: „licencje 2022-2024 

Sędziowie ZW._(nazwa okręgu)” lub 

w przypadku wpłaty pojedynczych osób: „licencje 2022-2024 Imię i Nazwisko, 

S.ZW._(nazwa okręgu)”.   

IV. Opłata za przedłużenie ważności licencji sędziów okręgowych klasy II i I w wysokości 60 zł 

obowiązuje do 31 marca 2022 r., po tym terminie wysokość opłaty, jak za wyrobienie 

nowej, tj. 80 zł (wysokość opłaty wyrobienia obowiązuje w całym okresie 3 - letnim). Opłaty 

za licencje sędziów okręgowych powinny być uiszczane na rachunki bankowe kont 

macierzystych Okręgowych Związków Pływackich.    

OZP są zobowiązane ostatecznie do dnia 15 kwietnia 2022 r. z każdej wpłaty za przedłużenie 

bądź wydanie nowej licencji przekazać na konto PZP opłatę w wysokości: 

- 30 zł (w przypadku wyrobienia nowej licencji), 

- 20 zł (w przypadku przedłużenia ważności licencji). 
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Załącznik do Komunikatu PKS PZP 1/2022 – Uchwała nr 3/12/2021 Zarządu Polskiego Związku Pływackiego 

z dnia 16 grudnia 2021 r. 


