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I Opłata członkowska 
 
Składka członkowska za sezon 2022 /2023 zostanie wpłacona przez kluby do dnia 31 stycznia 

2022 roku, do Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej, za drużynę w najwyższej lidze, według 

stanu na dzień 1 stycznia 2023 roku, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn: 

 

LIGA OPŁATA 

PlusLiga, LSK 2 000 zł 

I liga 1 500 zł 

II liga 800 zł 

Pozostałe kluby DZPS 300 zł 

 

II Zgłoszenia do rozgrywek wojewódzkich 
 

LIGA OPŁATA TERMIN ZGŁOSZENIA TERMIN WPŁATY 

III liga mężczyzn  600 zł Do dnia 04 września 2022 Do dnia 04 września 2022 

III liga kobiet  600 zł Do dnia 04 września 2022 Do dnia 04 września 2022 

Pierwszy zespół 
młodzieżowy (poza 
młodzik/młodziczk) 

100 zł Do dnia 04 września 2022 Do dnia 04 września 2022 

Drugi zespół 
młodzieżowy (poza 
młodzik/młodziczk) 

100 zł Do dnia 04 września 2022 Do dnia 04 września 2022 

Trzeci zespół 
młodzieżowy (poza 
młodzik/młodziczk) 

Bez opłat  Do dnia 04 września 2022  Nie dotyczy 

Młodziczki / 
młodzicy 

150 zł Do dnia 14 sierpnia 2022 Do dnia 04 września 2022 

Zniżka dla klubów III Ligi posiadających zespoły młodzieżowe 

Jeden  zespół - 100 zł   

Dwa zespoły - 200 zł   

Trzy i więcej 
zespoły 

- 300 zł   

Opłata za nieterminowe zgłoszenie do rozgrywek + 50 % 

  



 

 

III Wycofanie drużyny 
 

1. Z rozgrywek   po zgłoszeniu się: 

•  Przed rozpoczęciem rozgrywek    w danej klasie i grupie 400 zł 

• Przed rozpoczęciem rozgrywek    w kategorii 
młodzik/młodziczka 

 400 zł 

• W trakcie rozgrywek do półfinału włącznie oraz w fazie 
zasadniczej 

700 zł 

• W trakcie rozgrywek do półfinału włącznie oraz w fazie 
zasadniczej  w kategorii młodzik/młodziczka 

400 zł 

• W trakcie rozgrywek w fazie finałowej 1 000 zł 

• W trakcie rozgrywek w fazie finałowej w kategorii młodzik/ 
młodziczka 

600 zł 

 
2. Z rozgrywek młodzieżowych (od etapu wojewódzkiego): 

1. Po zgłoszeniu drużyny 14 dni i więcej przed rozpoczęciem rozgrywek 200 zł 

2. 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 

• Potwierdzenie ważności licencji zawodniczej w PZPS 

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

• Potwierdzenie ważności licencji zawodniczej w DZPS   

seniorzy/seniorki         III liga 
50zł 

• Potwierdzenie ważności licencji zawodniczej w DZPS   

juniorzy/juniorki 
30 zł 

• Potwierdzenie ważności licencji zawodniczej w DZPS    

junior młodszy/juniorka młodsza 
20 zł 

• Potwierdzenie ważności licencji zawodniczej w DZPS   

młodzicy/młodziczki 
20 zł 

 

V Licencje 

a) Licencja klubowa (opłata jednorazowa) 200 zł 

b) Opłata administracyjna za zmiany w treści licencji 

klubowej 
30 zł 

c) Licencja zawodnicza – rejestracja zawodnika (po raz 

pierwszy) seniorzy/seniorki 
50 zł 

d) Licencja zawodnicza – rejestracja zawodnika (po raz 

pierwszy) juniorzy/juniorki 
30 zł 

e) Licencja zawodnicza – rejestracja zawodnika (po raz 

pierwszy) junior młodszy/juniorka młodsza 
20 zł 

f) Licencja zawodnicza – rejestracja zawodnika (po raz 

pierwszy) minisiatkówka 
20 zł 

g) Licencja zawodnicza – rejestracja zawodnika (po raz 

pierwszy) młodzik/młodziczka 
bezpłatnie 



 

 

h) Licencja trenerska (wydana po raz pierwszy) 50 zł 

i) Osoby przebywające na ławce rezerwowych podczas 

meczów ligowych: trenerzy, fizjoterapeuta, lekarz mają 

obowiązek posiadać licencje (zgłoszenie w F-02), 

 

 

 

j) Licencje uzyskują osoby zgłoszone przez kluby na 

formularzu F0-2 (wykaz imienny) danych rozgrywek, 

100zł 

k) Opłata za wydanie licencji dla trenerów, którzy nie 

uczestniczyli w wymaganych kursokonferencjach. 
PZPS w odrębnym 
Komunikacie 
DZPS  - 800 zł 

 
Licencje trenerskie: 
1. Prawo do prowadzenia zespołu w systemie rozgrywek PLPS 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 są zobligowani  podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe do tytułu „Trenera 
Piłki Siatkowej PZPS”. Brak takich uprawnień, będzie bezwarunkowo skutkował brakiem 
licencji, a co za tym idzie brakiem możliwości prowadzenia zespołu we wszystkich rozgrywkach 
PZPS i DZPS w sezonie 2022/2023 i kolejnych. Wyjątek mogą stanowić osoby, które uzyskały 
uprawnienia w podmiotach, które w okresie 23.08.2013 – 15.02.2016 dostały zgodę PZPS na 
prowadzenie kursu trenerskiego II Klasy  wg „Programu kształcenia na stopień trenera II klasy”.  



 

 

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. 
 
 
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 
 
a) Certyfikat sędziego szczebla centralnego 150 zł 

b) Certyfikat sędziego wojewódzkiego DZPS 50 zł 

c) Licencja sędziowska 30 zł 

  



 

 

 
 

VII Opłaty administracyjne do DZPS za potwierdzenie ważności licencji dla 
zawodników po zmianie barw klubowych, stan na 1 czerwca 2022 roku 

 

 
Zmiana barw klubowych 

(wypożyczenie lub transfer definitywny) 

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

 

250 zł 

2. potwierdzenie ważności licencji dla zawodników 
po zmianie barw klubowych do klubu I ligi 

 
70  zł 

3. potwierdzenie ważności licencji dla zawodników 
po zmianie barw klubowych do klubu II ligi 

 
30 zł 

4. potwierdzenie ważności licencji dla zawodników 
po zmianie barw klubowych do klubu III Ligi  DZPS 
(seniorzy) 

80 zł 

6. potwierdzenie ważności licencji dla zawodników 
młodzieżowych w ramach DZPS 

 
50 zł 

 

  



 

 

 
VIII Opłaty ewidencyjne za zarejestrowanie i wyrejestrowanie zawodników. 
 

1.wysokość opłat 100 

2. wysokość opłat za zawodników/czek grających na 

certyfikacie PZPS w rozgrywkach szczebla centralnego, 
100 

3. wysokość opłat za zawodników/czki objętych w sezonie                   

2020/2021 i 2021/2022  szkoleniem w Kadrach 

Wojewódzkich, 

 500 zł przy transferze 
definitywnym 

250 zł przy czasowej 

zmianie barw 

klubowych 

 
IX Maksymalne stawki ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika 
 
Zgodnie z Regulaminem Ekwiwalentu za wyszkolenie PZPS 
 
X Piłki 
 
W rozgrywkach w DZPS 
Obowiązek zabezpieczenia piłek do gry i do rozgrzewki 
ma Organizator zawodów. 

MOLTEN V5M 5000 
 

 
  



 

 

XI Opłaty i kary regulaminowe 
 

Oddanie 1 meczu walkowerem  (50% DZPS przekaże do 
klubu poszkodowanego) 

 
500 zł 

Zmiana terminu, godziny lub miejsca rozpoczęcia meczu 
bez zgody klubów i WGiD 

500 Z 

Gra na Sali niezweryfikowanej 
300 zł 
+walkower dla zespołu 
przeciwnego 

Wniesienie protestu do DZPS 
500 zł 
 

Wadium przy odwołaniu do Walnego Zgromadzenia 2000 zł 

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

100 zł 

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

200 z 

Gra zawodnika nieuprawnionego lub wpisanie do 
protokołu zawodnika nieuprawnionego 

500 zł 
+walkower dla zespołu 
przeciwnego 
 

Zmiana terminu meczu w okresie do 7 dni przed 
wyznaczonym terminem (nie przełożonego z urzędu lub 
zwolnionego z opłat). Zmiana terminu z soboty na 
niedzielę (jeden weekend) oraz w święta państwowe nie 
podlega opłacie. 

100 zł 

Zmiana terminu meczu w okresie mniej niż 7 dni przed 
wyznaczonym terminem (nie przełożonego z urzędu lub 
zwolnionego z opłat). 

200 zł 

Brak powiadomienia obsady sędziowskiej o terminie 
meczu lub brak powiadomienia przeciwnika o terminie 
meczu 

200 zł 

Brak zapewnienia opieki medycznej podczas zawodów. 
 

100 zł 

Zmiana nazwy zespołu, pod którą występuje Klub, w 300 zł 



 

 

trakcie trwania sezonu 

Spóźniony wpis w Internecie o zawodach lub jego brak 100 zł 

Brak przesłania listy 10 osobowego trzonu przed 
rozpoczęciem rozgrywek 

300 zł 

Odmowa klubu dotycząca przeprowadzenia kolejnego 
etapu rozgrywek ( jako gospodarz) wynikającego z 
komunikatu organizacyjnego – do wykluczenia z 
rozgrywek włącznie 

500 zł 

Weryfikacja Sali do rozgrywek 100 zł 

Opracowanie nowej wersji komunikatu lub aneksu do 
niego powstałe z winy klubu lub na jego wniosek 

300 zł 

Wydanie duplikatu dokumentu (licencji, certyfikatu oraz 
zaświadczenia 

50 zł 

Zatwierdzenie F02 krócej niż 24 h przed meczem 50  zł 

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

a) trener  

b) dwóch asystentów trenera  

c) fizjoterapeuta 

d) lekarz  

  



 

 

 

  
XIII Stawki sędziowskie w rozgrywkach na terenie Dolnego Śląska. 
 
Rozgrywki Młodzieżowe 
 

 

 

ROZGRYWKI 

STAWKA ZA POJEDYNCZY MECZ 
STAWKA 

TURNIEJOWA 

Sędzia I i 

Sędzia II 

Sędzia Główny 

i Kwalifikator 

Obsada 

pomocnicza (sędzia 

liniowy, sekretarz) 

stawka jak za 

pojedynczy 

mecz  + za każdy 

kolejny 

Junior /  

Juniorka/ junior młodszy/ 

juniorka młodsza 

150 zł 150 zł 150 zł + 35 zł 

Młodzik/Młodziczka 130 zł 130 zł 130 zł + 35 zł 

 

Rozgrywki Seniorskie 
 

Forma 

zawodów 
Sędzia I i 

Sędzia II 
Sędzia Główny 

i Kwalifikator 

Obsada 

pomocnicza 

(sędzia liniowy, 

sekretarz) 

III Liga Mężczyzn 

pojedynczy 

mecz 220 zł 200 zł 170 zł 

stawka 

turniejowa 330 zł 300 zł 240 zł 

III Liga Kobiet, 

Pozostałe seniorskie zawody 

kobiet i mężczyzn organizowane 

przez DZPS lub na terenie 

województwa dolnośląskiego 

pojedynczy 

mecz 
210 zł 190 zł 170 zł 

stawka 

turniejowa 
320 zł 290 zł 230 zł 

Obsada pomocnicza na rozgrywki PZPS zgodnie z komunikatem PZPS 
 

Dodatkowe ustalenia: 

a) W przypadku zmiany terminu meczu w wojewódzkich rozgrywkach seniorskich na 

wniosek Klubu, na dzień od poniedziałku do piątku włącznie (z wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy), ryczałt za sędziowanie wypłacany sędziom  wzrasta o 

kwotę 50,00 zł, chyba że zmiana wynika z  Przepisów Sportowo - Organizacyjnych. 

b) 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. 

c) Na zawody seniorskie Sędzia Główny będzie powoływany dopiero na Turnieje 

Finałowe 

d) Koszty obsługi sędziowskiej w kategorii wiekowej młodzik (młodziczka) re-

fakturowane będą na rzecz DZPS. Rozliczenie składane będzie drogą elektroniczną na 

adres: dzps@sport.wroclaw.pl w systemie miesięcznym do 10 dnia każdego miesiąca 

za miesiąc ubiegły. Podstawą do wystawienia re-faktury na rzecz DZPS stanowią 

skany delegacji sędziowskich. Termin płatności faktury nie może być krótszy niż 14 

dni. Za termin zapłaty uznaje się datę, w której DZPS polecił swojemu bankowi przelać 

kwotę określoną na re-fakturze.  

e) Płatność sędziom za rozgrywki DZPS mogą być regulowane w dwojaki sposób: 

- Gotówkowo przed rozpoczęciem zawodów 

- Przelewowo za pośrednictwem biura DZPS.  

Kluby, które chcą płacić przelewem, przed każdym sezonem muszą uzyskać zgodę 

WGiD DZPS. Biuro DZPS dla takiego klubu wystawia co miesiąc z góry fakturę 

za planowaną obsługę sędziowską w kolejnym miesiącu powiększoną o opłatę 

manipulacyjną w wysokości 50 zł miesięcznie.  

Termin płatności będzie do pierwszego każdego miesiąca, którego faktura 

dotyczy. Jeżeli klub nie ureguluje faktury w terminie zgoda na płatność 

przelewem zostanie cofnięta do końca sezonu i będzie zobligowany do płatności 

gotówką!!! 

Sędziowie wystawiają delegację lub fakturę VAT za zawody w których taki klub 

jest gospodarzem na DZPS i przesyłają podpisaną mailem na adres 

dzps@sport.wroclaw.pl do 3 dni od rozegrania zawodów. Płatność następuje 

niezwłocznie po otrzymaniu terminowo delegacji.  

 
 

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: 

mailto:dzps@sport.wroclaw.pl
mailto:dzps@sport.wroclaw.pl


 

 

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. 
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 0,8358 zł./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. 

  



 

 

 
XVI. Cennik opłat finansowych wnoszonych przez sędziów. 
 

1. Licencje i certyfikaty 
d) Certyfikat sędziego szczebla centralnego 150 zł 

e) Certyfikat sędziego wojewódzkiego DZPS 50 zł 

f) Licencja sędziowska 30 zł 

g) Wystawienie duplikatu certyfikatu 30 zł 

h) Wystawienie duplikatu licencji 30 zł 

 
2. Szkolenia i egzaminy 

a) Szkolenie przed sezonem – kursokonferencja (cena zależna od kosztów 
przeprowadzenia szkolenia – noclegi, sale wykładowe) 

60-300 zł 

b) Szkolenie przed sezonem – termin dodatkowy (identyczny jak szkolenie 
w terminie I w danym sezonie) 

60-300 zł 

c) Kurs podstawowy na sędziego piłki siatkowej 300 - 500 zł 

d) Egzamin eksternistyczny na sędziego piłki siatkowej 250 zł 

e) Egzamin poprawkowy teoretyczny (przepisy, protokół); 
w przypadku konieczności zdawania poprawki obu egzaminów 

45 zł 
70 zł 

f) Egzamin poprawkowy praktyczny (s.I., s.II.); w przypadku konieczności 
zdawania poprawki obu egzaminów upust 25%) 

45 zł 
70 zł 

 
3. Pozostałe 

Obsługa sędziów nie korzystających z Internetu 50 zł/ sezon 

 

4. Dodatkowe ustalenia: 

Wszystkie powyższe opłaty sędziowskie (z wyłączeniem certyfikatu sędziego szczebla 

centralnego) wnoszone są na konto bankowe DZPS, z wyraźnym zaznaczeniem, czego 

wpłata dotyczy np. „certyfikat sędziowski Imię i Nazwisko”. 

 

  



 

 

 

XVII KONTAKT 
 

1. Kontakt telefoniczny z biurem DZPS we Wrocławiu można uzyskać pod numerami: 
(0-71) 367 – 44 – 86    - ( fax. , automatyczna sekretarka) 
 Adres e-mail dzps@sport.wroclaw.pl  
 

➢ Prezes DZPS Przemysław Wojciech Rozdolski 608 466 960  
 

➢ V-ce Prezes do spraw organizacyjnych DZPS; oraz w sprawach związanych z 
Dolnośląską Federacją Sportu Grzegorz Jacyna 601 419 795 
 

➢ W sprawach organizacyjnych i we wszystkich przypadkach wymagających spotkania 
w Biurze DZPS:     
Sekretarz Zarządu DZPS – Tomasz Sobolewski 501 327 669; dzps@sport.wroclaw.pl   
 

➢ W sprawach rozgrywek, przynależności i zmiany barw klubowych: 
 Przewodniczący Wydziału Gier i Dyscypliny DZPS  Tomasz Sobolewski 501 327 669;   
wgid@dzps.pl 
 

➢ W sprawach sędziowskich: 
 Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego  Radosław Kaczor 510 013 464;   
 

➢ W sprawach obsad sędziowskich:                                                            
Przewodniczący Komisji Obsad  WS DZPS Mariusz Olszewski 693 451 741; 
obsady@sedziowie.dzps.pl 
 

➢ W sprawach rozliczeń DZPS z klubami, rachunki:                              
Małgorzata Pilis 609 911 437; dzps@sport.wroclaw.pl oraz w Biurze DZPS we 
poniedziałek - czwarteki w godz. 09.00 – 16.00 
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