
KOMUNIKAT 

POLSKIEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO 

W SPRAWIE LICENCJI NA 2018 ROK 

 

1. Od dnia 01.01.2018r. każdy podmiot biorący udział  w zawodach pięściarskich (t.j. – zawodniczy, 

trenerzy, sędziowie, supervisorzy, delegaci techniczni – ITO, kluby, Okręgi) mają bezwzględny 

obowiązek posiadania aktualnych licencji. 

2. Wysokość obowiązujących opłat za licencje na rok 2018. 

- młodzik – licencję wyrabia macierzysty Okręgowy Związek Bokserski 

- kadet – o licencję wnioskuje klub – poprzez panel licencyjny PZB – licencja jest bezpłatna 

- junior – o licencję wnioskuje klub – poprzez panel licencyjny PZB – wysokość opłaty za licencję 

wynosi 50,- 

- senior – o licencję wnioskuje klub – poprzez panel licencyjny PZB – wysokość opłaty za licencję 

wynosi 100,-    

- trener – o licencję wnioskuje klub – poprzez panel licencyjny PZB – wysokość opłaty za licencję 

wynosi 100,- 

- sędzia – o licencję wnioskuje OZB – poprzez panel licencyjny PZB – wysokość opłaty za licencję 

wynosi 100,- 

- supervisor – o licencję wnioskuje OZB – poprzez panel licencyjny PZB – wysokość opłaty za licencję 

wynosi 100,- 

- delegat techniczny ITO – o licencję wnioskuje OZB – poprzez panel licencyjny PZB – wysokość 

opłaty za licencję wynosi 100,- 

Opłaty za licencję dokonuje osoba zainteresowana, lub OZB 

- klub – o licencję wnioskuje OZB – poprzez panel licencyjny PZB – wysokość opłaty za licencję wynosi 

300,- 

Opłaty dokonuje klub. 

- OZB – o licencję wnioskuje OZB – poprzez panel licencyjny PZB – wysokość opłaty za licencję 

wynosi 500,- 

Opłaty dokonuje OZB. 

3. Opłaty licencyjne – o których mowa w pkt. 2 – należy uiścić przed pierwszym udziałem w oficjalnych 

zawodach bokserskich. Jednakże nie później niż do 31.03.2018r. Opłaty można dokonać w sposób 

tradycyjny (wpłata bezpośrednio w PZB, lub przelew na konto PZB), albo za pośrednictwem Dotpay. 

4. Do wszystkich opłat licencyjnych, które zostaną dokonane po 31.03.2018r. – przez podmioty, które 

posiadały już wcześniej licencje – dolicza się dodatkową opłatę w wysokości 30,- 

 

                                                                                                               Biuro  

                                                                                       Polskiego Związku Bokserskiego  

 

 


