
KOMUNIKAT WGID z dnia 12.08.2022 
KALENDARZ PRZYGOTOWAŃ  DO SEZONU 2022/2023 

 
Informacja: 

Wszelkiego rodzaju formularze wymienione w niniejszym komunikacie należy wypełnić maszynowo 
(komputerowo) i przesłać do Biura KPZPS przez adres e-mail: biuro@kpzps.pl  Formularze wypełnione 
odręcznie, przesłane w formie zdjęcia itp. nie będą uznawane za złożone poprawnie i nie zostaną przyjęte. 
Wpłaty opłat należy dokonywać na konto KPZPS o numerze 07 8144 0005 2001 0011 9933 0001. 
 

1. Zgłoszenia zespołów.  
 

Zgłoszenie do rozgrywek o Mistrzostwo Województwa Kujawsko-Pomorskiego we wszystkich klasach 
rozgrywkowych za wyjątkiem minisiatkówki na formularzu zgłoszeniowym MW – 1 kompletnie 
wypełnionym zgodnie z poleceniami.        do 09.09.2022 
 
Zgłoszenie do Kujawsko – Pomorskiej Ligi Minisiatkówki o Puchar Kujawiaka i Pomorzanki, Kinder Joy  
of Moving na formularzu zgłoszeniowym załącznik nr 1 zrzeszeni oraz nr 2 niezrzeszeni kompletnie 
wypełnionym zgodnie z poleceniami . Kategorie: dwójki, trójki i czwórki  IV kwartał 2022* 
 *  dokładny termin zostanie ogłoszony Komunikatem Komisji Minisiatkówki KPZPS 
 
Wszystkie formularze dostępne są do pobrania na stronie internetowej www.kpzps.pl  
Opłata za złożenie wyżej wymienionych formularzy po terminie wynosi 150% opłaty podstawowej i może 
skutkować nie dopuszczeniem zespołów do rozgrywek! O dopuszczeniu do rozgrywek klubu, który nie 
dopełnił odpowiednich formalności w przewidzianych terminach decyduje każdorazowo WGiD.   
 

2. Uzyskanie licencji klubowej.        do 16.09.2022 
Przesłanie wniosku o przyznanie licencji klubowej załącznik nr 3 wraz ze wszystkimi niezbędnymi 
załącznikami opisanymi we wniosku. Punkt 2 nie dotyczy klubów uczestniczących w rozgrywkach szczebla 
centralnego (II Liga, I Liga, ekstraklasa). Kluby rozgrywek szczebla centralnego przesyłają kopię licencji 
nadanej przez PZPS. 
 
Nie uzyskanie licencji klubowej skutkuje niedopuszczeniem do rozgrywek wszystkich zespołów klubu. 
Opłata za złożenie wniosku po terminie wynosi 150% opłaty podstawowej. 
 
3. Licencje/certyfikaty dla zawodników.       do 16.09.2022 
    Licencje/certyfikaty dla zawodników  minisiatkówki    IV kwartał 2022* 
*  dokładny termin zostanie ogłoszony Komunikatem Komisji Minisiatkówki KPZPS 
 
Kluby zobowiązane są zarejestrować zawodników potwierdzić ważność licencji zawodniczej  do 
swoich zespołów za pośrednictwem strony internetowej www.pzps-rejestracja.pl w  OSEKiZ 
(Ogólnopolski System Ewidencji Klubów i Zawodników), wygenerować z tego systemu formularz 
F-02. Zatwierdzony przez KPZPS wydruk formularza F-02 należy przedłożyć w dniu meczu podczas 
weryfikacji. Zatwierdzenia formularza dokonuje KPZPS po uiszczeniu przez klub wymaganych 
opłat. Stawki opłat ogłoszone zostaną w Komunikacie Organizacyjnym nr 1 na sezon 2022/2023.  
Procedura rejestracji zawodników oraz system OSEKiZ będzie omawiana na spotkaniu 
organizacyjno-szkoleniowym przedstawicieli klubów przed sezonem. 
 
4. Spotkanie organizacyjno-szkoleniowe przedstawicieli klubów przed sezonem  
 
Miejsce i godzina spotkania zostanie ogłoszona osobnym komunikatem. Udział w spotkaniu 
przygotowanego merytorycznie przedstawiciela klubu jest obowiązkowy. Nieobecność przedstawiciela 
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klubu z jakiegokolwiek powodu (poza wypadkami losowymi) skutkuje nałożeniem opłaty administracyjnej 
w wysokości 100,00 zł.        17.09.2022 
 
5. Konferencja licencyjna szkoleniowców przed sezonem 2022/2023. 
 
Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie formularza ewidencyjnego załącznik nr 4 oraz wpłata 
na konto KPZPS odpłatności za kursokonferencję. 
Trenerzy, którzy nie wezmą udziału w konferencji ponoszą opłatę za licencję  w wysokości 600,00 zł 
przewidzianą Komunikatem Organizacyjnym nr 1 na sezon 2022/2023. 
 
Termin, forma i miejsce konferencji licencyjnej zostanie podane Klubom w terminie późniejszym 
poprzez pocztę e-mail.  
  
6. Ogłoszenie Regulaminu, terminarza rozgrywek oraz Komunikatu Organizacyjnego nr 1 na sezon 
2022/2023.  
 
- Ostateczny terminarz i system rozgrywek we wszystkich kategoriach rozgrywek prowadzonych 
przez KPZPS zostanie ogłoszony w formie komunikatu WGiD  do dnia 30.09.2022 
 
- Regulamin Rozgrywek oraz  Komunikat Organizacyjny nr 1 na sezon 2022/2023 zostanie 
ogłoszony w formie Uchwały Zarządu KPZPS do dnia 11.09.2022 
    
7. Rozpoczęcie rozgrywek  
 
Rozpoczęcie rozgrywek w sezonie 2022/2023 nastąpi od dnia   01.10.2022   
Rozpoczęcie rozgrywek Kujawsko – Pomorskiej Ligi Minisiatkówki   IV kwartał 2022* 
*  dokładny termin zostanie ogłoszony Komunikatem Komisji Minisiatkówki KPZPS 

 
8. Licencje sztabu szkoleniowego   
  
Uprawnia do przebywania w czasie meczu na ławce swojego zespołu oraz uczestniczenia w rozgrzewce. 
Dotyczy trenera, lekarza, pielęgniarki/rza , ratownika medycznego, masażysty. Złożenie wniosków 
załącznik nr 5 oraz wpłata regulaminowa.  

do 30.09.2022.   
9. Zdjęcie do licencji trenerskiej 
 
Tylko dla zainteresowanych szkoleniowców po przesłaniu zdjęcia w rozdzielczości 300 dpi, daty 
urodzenia, nr i daty ostatniej wydanej licencji. Opłata za wydanie licencji trenerskiej w formie  

 
10. Uzupełnienie formularza zgłoszeniowego     do 18.09.2022 
Przesłanie informacji z nazwą pod, którą zespół będzie występował w rozgrywkach. W przypadku braku 
podania przez klub nazwy pod, którą zespół ma występować w rozgrywkach WGiD zapisze do rozgrywek 
zespół pod nazwą składającą się ze: skrótu formy organizacyjnej klubu (np. KS, SKS, UKS itp.) + nazwa 
klubu + miejscowość siedziby klubu.   
Każdorazowa nazwy klubu/zespołu po 18.09.2022 bez względu na jej powód jest płatna zgodnie  
z Komunikatem Organizacyjnym nr 1 na sezon 2022/2023.  
 
11. Uwagi końcowe  
KPZPS zastrzega sobie prawo do zmiany terminów podanych w niniejszym Komunikacie.  
W przypadku, gdyby sytuacja epidemiologiczna kraju uległa pogorszeniu lub Rząd wprowadziłby 
obostrzenia/zakazy w zakresie organizacji rozgrywek sportowych w związku z epidemią COVID-19 
 WGiD KPZPS posiada prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych środków, aby dostosować się do zaleceń 



odpowiednich władz. Środki te obejmują przede wszystkim zmianę dat zawartych w niniejszym 
Komunikacie, prawo do zawieszenia, skrócenia, przerwania lub anulowania wybranych meczów, kolejek,  
części lub całości rozgrywek w dowolnej kategorii rozgrywek organizowanych przez KPZPS w sezonie 
sportowym 2022/2023. 
 
W przypadku jakiekolwiek zmiany spowodowanej przez sytuację, o której mowa powyżej  przez  zostanie 
wydany nowy komunikat, którego postanowienia są wiążące oraz anulują odpowiednie postanowienia 
poprzedniego komunikatu.   
 
 
12. Kontakt  
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do treści niniejszego komunikatu oraz 
dotyczących udziału w rozgrywkach prosimy kontaktować się z Wydziałem Gier i Dyscypliny KPZPS 
lub Biurem KPZPS poprzez adres e-mail: biuro@kpzps.pl   
 
 

Marcin Jagodziński 
Przewodniczący  
WGiD KPZPS 
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