
KOMUNIKAT  

POLSKIEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO  

W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LICENCJE  

NA 2023 ROK  

  

 

W dniu 7 grudnia 2022 r. Zarząd Polskiego Związku Bokserskiego podjął uchwałę w sprawie 

ustalenia wysokości i terminów opłat za licencje na rok 2023. 

 

Zarząd postanawia ustalić następujące opłaty: 

 

1. Opłata wpisowa: 

Wysokość opłaty wpisowej klubu sportowego występującego o przyjęcie w poczet członków PZB 

wynosi 1000 zł. (jeden tysiąc PLN). Opłata winna być wniesiona wraz ze złożeniem wniosku. 

  

2. Opłata licencyjna okręgowa: 

Wysokość rocznej składki dla Okręgowych Związków Bokserskich wynosi 600 zł.  

Termin wniesienia opłaty upływa z dniem 31.03.2023 r. 

 

3. Opłata licencyjna klubowa: 

Wysokość rocznej składki licencyjnej klubowej wynosi 400 zł. Ostateczny termin wniesienia 

opłaty upływa z dniem 31.03.2023 r., jednak nie później niż przed rozpoczęciem pierwszego 

startu w 2023 roku. 

 

4. Opłaty licencyjne trenerskie: 

Wysokość rocznej składki licencyjnej trenerskiej wynosi 150 zł. Ostateczny termin wniesienia 

opłaty upływa z dniem 31.03.2023 r., jednak nie później niż przed rozpoczęciem pierwszego 

startu w 2023 roku, w którym trener weźmie udział. Opłaty dotyczą wszystkich trenerów bez 

względu na ich uprawnienia tj.: 

- Instruktor 

- Trener II kl. 

- Trener I kl. 

- Trener kl. Mistrzowskiej 

- Trener z uprawnieniami IBA. 

 

5. Opłaty licencyjne sędziowskie: 

Wysokość rocznej opłaty licencyjnej sędziowskiej wynosi 150 zł. Ostateczny termin wniesienia 

opłaty upływa z dniem 31.03.2023 r., jednak nie później niż przed rozpoczęciem pierwszej 

imprezy sportowej, na którą sędzia zostanie delegowany. Opłaty dotyczą wszystkich sędziów bez 

względu na ich uprawnienia tj.: 

− sędzia główny (supervisor) 

- związkowy 

- okręgowy 

 

− delegat sportowy (ITO) 

- związkowy 

- okręgowy 



− sędzia ringowy/punktowy 

- kandydat 

- okręgowy 

- związkowy 

- międzynarodowy 

 

6. Opłaty licencyjne zawodnicze: 

 

Zawodnikom kategorii wiekowej U-12 licencje wyrabia macierzysty Okręgowy Związek 

Bokserski. 

 

Wysokość opłat dla pozostałych grup wynosi (licencje przyznaje PZB): 

 

- Młodzicy/Młodziczki - 50 zł 

- Kadeci/Kadetki - 50zł 

- Junior/Juniorka – 100zł 

- Senior/Seniorka – 150zł 

 

Ostateczny termin wniesienia opłaty z dniem 31.03.2023 r. jednak nie później niż przed 

rozpoczęciem pierwszego startu w 2023 roku. 

 

Opóźnienie w dokonaniu którejkolwiek z opłat licencyjnych skutkuje koniecznością uiszczenia 

dodatkowej opłaty w wysokości 50 PLN za każdą licencję, której dotyczy niedotrzymanie terminu 

zapłaty.  Brak licencji skutkuje pozbawieniem uczestnictwa we wszystkich zawodach sportowych 

organizowanych w Polskim Związku Bokserskim.  

 

Ostateczny termin opłat nie obowiązuje osób i klubów, które ubiegają się o wydanie licencji w 

trakcie roku kalendarzowego. 

 

7. Zawodnicy oraz trenerzy niezrzeszeni: 

 

Zawodnicy i trenerzy niebędący członkami żadnego z klubów zrzeszonych w Polskim Związku 

Bokserskim podlegają opłacie licencyjnej w wysokości dwukrotności opłaty podstawowej. 

 

Zawodnicy niestowarzyszeni w żadnym klubie podlegają opłacie startowej na imprezach 

centralnych Polskiego Związku Bokserskiego w wysokości dwukrotności opłaty podstawowej. 

 

 


