
INSTRUKCJA DLA OKRĘGOWYCH ZWIĄZKÓW BOKSRESKICH I KLUBÓW  

(zarejestrowanych w poprzednim systemie licencyjnym) 

 

Na stronie www.pzb.com.pl w zakładce licencje i akredytacje wyświetli się okno startowe. 

 

Należy tu wprowadzić login i hasło. 

Przy pierwszym logowania poproszeni zostaniemy o ustalenie własnego hasła. 

Po zmianie hasła otworzy się okno z polami do uzupełnienia. 

Aby wpisać dane należy kliknąć NOWY WNIOSEK 

 

 

 

http://www.pzb.com.pl/


Do uzupełnienia są dwie zakładki – „DANE PODSTAWOWE” i „ADRSY E-MAIL” 

Dane podstawowe 

 

 

 

 

 

 



Adresy E-mail 

 

 

Szczególnie prosimy o uzupełnienie pola z adresem email – system opłat nie zaakceptuje płatności 

bez podania adresu email, gdzie przesyłane jest potwierdzenie transakcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Po uzupełnieniu danych wysyłamy wniosek klikając „WYŚLIJ WNIOSEK” 

 

 

Płatność za licencję w oknie ROZLICZENIA w zakładce NALEŻNOŚCI poprze przycisk ZAPŁAĆ 

 

 



Klikając „Zapłać” przekierowani zostaniemy do panelu płatności elektronicznej. 

 

Docelowo znajdować się tu będzie również pole wyboru dotyczące rodzaju dokumentu 

potwierdzającego płatność, jaki będziecie mogli Państwo otrzymać.  

Do wyboru będzie Paragon lub Faktura VAT. Do zakończenia prac nad tą funkcjonalnością, osoby 

wymagające takich potwierdzeń proszę o kontakt na adres sorga@pzb.com.pl z określeniem jaki 

dokument będzie potrzebny. 

 

Po zaksięgowaniu wpłaty, e-milem otrzymacie Państwo potwierdzenie. W każdej chwil można 

aktualizować swoje dane poprze okno NOWY WNIOSEK 

mailto:sorga@pzb.com.pl


UWAGA! AKCEPTACJA WNIOSKÓW 

Jako Okręgowe Związki Bokserskie będziecie Państwo otrzymywali do akceptacji wnioski licencyjne 

składane przez: kluby, sędziów, supervisorów, delegatów, zawodników niezrzeszonych. 

Jako Kluby będziecie Państwo otrzymywali do akceptacji wnioski licencyjne składane przez 

zawodników. 

Każdorazowo na podany prze Państwa adres email, przyjdzie informacja o wpłynięciu takiego 

wniosku. 

 

 

 

Po kliknięciu linka „Pokaż wniosek rekrutacyjny” przekierowani zostaniemy do systemu licencyjnego, 

gdzie po zalogowaniu zobaczymy wnioski do zaakceptowania. 

 

 

 



Klikając PODGLĄD 

 

a następnie pokaż WNIOSEK REKRUTACYJNY przejdziemy do okna akceptacji wniosków. 

 

 

Proszę o sprawdzenie danych oraz dołączonych dokumentów. 

Ważne, aby zaznaczone były zgody RODO oraz dołączone zaświadczenia lekarskie. 

Po zaakceptowaniu lub odrzuceniu, osoba przesyłająca wniosek otrzymuje powiadomienie email.  

Informacje o systemie rejestracji dla Zawodników i Trenerów, znajdują się w osobnej instrukcji. 


