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Zmiany w Ogólnopolskim Systemie Ewidencji Klubów i Zawodników (wersja 2.3.1) 
 pzps-rejestracja.pl wdrożone na szkoleniu Operatorów WZPS –  

Warszawa - 30.08.2018 

 Wiele poniższych zmian zostało wywołane wprowadzeniem rozporządzenia RODO w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W naszym odczuciu Operatorzy WZPS w pierwszej kolejności 
winni zadbać o obowiązkowe przedsezonowe działania klubów w zakresie: 

- uzupełnienia danych sztabów (trenerzy, fizjo, lekarze) - (email, zdjęcie, numer telefonu)  
- uzupełnienia i weryfikacji adresów mailowych przez zawodników klubu /operatorów klubowych i ich obowiązkowe 
logowanie do systemu, celem uzupełnienia brakujących danych (między innymi email, zdjęcie, numer telefonu)  
- przesłania do klubów krótkiej informacji na temat wymuszenia załączenia foto wraz z opisem formatu załączonego 
zdjęcia (zdjęcie ma format zunifikowany z europejskimi i światowymi systemami rejestracji zawodników).  
- poinformowania klubów o obowiązkowym zamieszczeniu deklaracji członkowskiej w systemie rejestracji PZPS 
młodocianych zawodników poniżej 18 roku życia. Oznacza to tyle, że w trybie natychmiastowym należy pozyskać skan 
tych dokumentów od klubów w których grają zawodnicy poniżej 18 roku życia. Wzór deklaracji członkowskiej 
zamieszczony jest w systemie w dziale pliki do pobrania (nowa pozycja w menu systemu).  
- przygotowania pisma w kierowanego do klubów, w którym zaleca się wymuszenie zalogowania się zawodników do 
systemu. Cel takiej akcji to weryfikacja adresów mailowych ale przede wszystkim akceptacja klauzul i scedowanie na 
zawodników uzupełnienia danych obligatoryjnych. W piśmie proszę zawrzeć również informacje odnośnie uzupełnienia 
danych obligatoryjnych.  

ZMIANY W SYSTEMIE 

1. OBLIGATORYJNOŚĆ DANYCH KONTAKTOWYCH CZŁONKÓW SZTABÓW 

Zgodnie z wejściem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) zmianie uległy niektóre funkcje 
systemu rejestracji zawodników. Zmiany w systemie rejestracji zostały również podyktowane unifikacją polskiego 
systemu rejestracji do europejskiego i światowego. System wymusza uzupełnienie adresu email, telefonu i zdjęcia 
użytkownika w formacie jpg (jpeg) o wymiarach 590px x 710px (pikseli). W związku z tym prosimy, aby na zdjęciu 
była skadrowana twarz użytkownika. W nowej wersji programu został przygotowany edytor foto, który pomoże 
zapisać zdjęcie w pożądanym formacie. Więcej w punkcie 12 tego dokumentu.  

Dane te są sprawdzane na etapie dodawania użytkowników do sztabu zespołu i akceptacji formularza F02. 

UWAGA: Trenerzy, Kierownicy, Fizjoterapeuci, Lekarze, którzy nie posiadają poniższych uzupełnionych danych 
zostają automatycznie usunięci ze sztabów zespołów. 
Dane obligatoryjne to: EMAIL, NUMER TELEFONU, ZDJĘCIE 

2. BLOKOWANIE OPERACJI DLA ZAWODNIKA ZE ZNACZNIKIEM ITC 

Co oznacza znacznik ITC ? 
 
International Transfer Certificate - czyli status zawodnika z polskiej federacji - macierzystej, który aktualnie gra 
zagranicą. Oznacza to jednoznacznie, że zawodnik gra aktualnie za granicą i nie może grać w zespołach polskich. 
Przy zmianie znacznika ITC na TAK, zawodnik jest automatycznie usuwany ze składów zespołów w których gra. 
Kontrola poprawności znacznika jest wykonywana także przy propozycji transferu, dodania do zespołu i 
zatwierdzania F02. Zmiana znacznika ITC jest możliwa tylko przez Operatora PZPS. 
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3. KONTROLA TRANSFERÓW ZAWODNIKÓW ZAGRANICZNYCH NA 

CERTYFIKACIE FIVB 

Zawodnicy z ustawionym znacznikiem certyfikat FIVB i federacją macierzystą inną niż Polska, czyli zawodnicy 
zagraniczni nie podlegają transferom. Kontrola znacznika jest wykonywana przy zgłaszaniu propozycji transferu i 
jego zatwierdzaniu. 

Podczas operacji zamknięcia sezonu wszyscy zawodnicy spełniający powyższe kryteria są automatycznie odłączani 
od zespołów i klubów w których grali w poprzednim sezonie. Uwaga: dodano kontrolę zmiany znacznika FIVB - 
jeśli dla danego zawodnika zostaje zmieniony znacznik "certyfikat FIVB" zostaje wysłane powiadomienie na 
adresy mailowe skonfigurowane w Menu->Konfiguracja->Parametry. 

4. TRANSFER MEDYCZNY 

Do procesu transferowego dodano znacznik "medyczny" pozwalający przy zgłaszaniu propozycji i edycji transferu 
oznaczyć transfer spoza okienka transferowego realizowany z powodów medycznych. 
W momencie wywołania opcji „Złóż propozycje transferu / wypożyczenia” - w dolnej części okna ukazuje się 
znacznik TRANSFER MEDYCZNY. Aby zawodnik był wytransferowany z tym statusem należy zaznaczyć tę opcję. 
Informacja ta jest zamieszczona na formularzu F02 i oznaczona jest jako transfer medyczny (trans. med.). 

5. TERMIN REALIZACJI TRANSFERU 

Zmieniony został scenariusz realizacji transferów. Aktualnie data rozpoczęcia transferu/wypożyczenia 
deklarowana przy składaniu propozycji transferu jest tylko datą proponowaną. Ostatecznym terminem realizacji 
transferu/rozpoczęcia wypożyczenia, jest data momentu zatwierdzenia akcji przez docelowy WZPS/PZPS. Oznacza 
to, że transfer/wypożyczenie rozpoczyna się w momencie kiedy zostaje zaakceptowany przez WZPS/PZPS. 

6. USTAWIENIA DRUKOWANIA DANYCH NA F02 

 Z uwagi na ochronę danych osobowych w parametrach konfiguracyjnych dodano 3 nowe parametry 
globalne dla całego systemu odnoszące się do pozycji w Formularzu F-02. 
 
Czy drukować PESEL ? 
Czy drukować datę urodzenia ? 
Czy drukować licencję ? 

Włączenie/wyłączenie parametru skutkuje drukowaniem lub nie odpowiedniej kolumny danych (PESEL/DATA 
URODZENIA/NUMER LICENCJI) na F02. 
 
Opcja możliwa jest do zmiany przez operatora PZPS. 

7. OBLIGATORYJNOŚĆ DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ 

 Wprowadzono obowiązek wprowadzenia do systemu skanu deklaracji członkowskiej zawodnika. Osoby 
uprawnione do edycji zawodnika (operator klubu, zawodnik) mogą wprowadzić deklarację tylko raz - nie mogą jej 
już edytować w późniejszym czasie. 

 Zmiany deklaracji członkowskiej może dokonać tylko operator WZPS lub PZPS z odpowiednimi 
uprawnieniami. 

UWAGA: Wprowadzenie deklaracji członkowskiej jest wymagane do zarejestrowania F02, zgłoszenia i 
zaakceptowania F02 dla zawodników poniżej 18 roku życia, którzy nie mieli jeszcze transferów i wypożyczeń. 
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Jak wprowadzić deklarację członkowską zawodnika ? 
 
W karcie EDYCJI ZAWODNIKA wybieramy zakładkę DANE ZAWODNIKA i na samym dole karty znajdziecie Państwo 
wiersz z możliwością wprowadzenia reklamacji zawodnika. Maksymalny rozmiar pliku deklaracji: 2 megabajty 
(2Mb).  Dozwolone typy plików skanów: jpg, jpeg. 
 Ze względu na fakt, że deklaracja członkowska może przekroczyć 1 stronę, w najnowszej wersji 
dopuszczono możliwość załączenia pliku pdf.  
Wzór deklaracji członkowskiej jest do pobrania w sekcji pliki do pobrania. 
 
Przy zmianie barw klubowych skan deklaracji członkowskiej przechodzi do zakładki w profilu zawodnika. 

 

8. EKSPORT TABELI UŻYTKOWNIKÓW 

Dla operatora PZPS w sekcji Użytkownicy utworzono nową funkcjonalność - eksport tabeli użytkowników. 
Do tabeli użytkowników dodano możliwość wyeksportowania danych do formatu CSV według filtrów i kolumn 
wybranych w widoku. 
Uwaga - opcja eksportu zważywszy na bardzo dużą ilość danych może potrwać bardzo długo !!! 
Eksport danych umożliwia swobodny import adresów email między innymi do systemów mailingowych celem 
masowej wysyłki informacji. Operatorzy WZPS mogą zgłosić się z prośbą do Operatora PZPS, jeśli zajdzie potrzeba 
pozyskania grupy danych, do których mają prawo administracyjne wynikające między innymi z rozporządzenia 
RODO.  

9. ZNACZNIK AMATORSKI KLUB SPORTOWY 

Do statusu klubu dodano znacznik Amatorski Klub Sportowy. Zmiana znacznika skutkuje zmienionym algorytmem 
kalkulacji opłat za transfer i certyfikat na formularzu F02. 

Jeśli formularz F02 jest przygotowywany dla ligi zawodowej oraz system wykrył, że jest to pierwszy formularz F02 
po transferze lub wypożyczeniu zawodnika oraz że poprzednie F02 zawodnika było przygotowane dla klubu ze 
znacznikiem AKS, to naliczana jest opłata według pozycji cennika "transfer z AKS" lub "wypożyczenie z AKS" dla 
danej ligi. Uwaga opłata ta jest pobierana do kalkulacji tylko jeśli jest wyższa o opłaty za "transfer z ligi 
niezawodowej z cennika". 

UWAGA: operator PZPS winien uzupełnić do 3 września 2018 roku, cennik dla każdej ligi o kwoty wymienionych 
opłaty. 

10. ZNACZNIK ABSOLWENT SMS 

Do edycji danych zawodnika dodano znacznik "Absolwent SMS". Edycja znacznika należy do kompetencji 
operatora PZPS. Znacznik skutkuje pojawieniem się na widoku edycji opłat F02 odpowiedniej etykietki przy 
zawodniku. Ewentualne dodatkowe opłaty związane z transferem lub wypożyczeniem powinny zostać naliczone 
przez operatora PZPS z uwagi na brak jednolitych reguł cennika dla takiego przypadku. 

11. OBLIGATORYJNOŚĆ FORMATU ZDJĘCIA UŻYTKOWNIKA 

Z uwagi na konieczność utrzymania poprawnego formatowania wydruków wprowadzono kontrolę formatu zdjęć 
użytkowników wgrywanych do systemu. Aktualnie wgrywane zdjęcie musi mieć wielkość 590x710px i format jpg.  

Dotychczasowe zdjęcia pozostają bez zmian. Nowo wgrywane muszą być przygotowane tylko w tym formacie. 

UWAGA: Dla członków sztabów wgranie poprawnego zdjęcia jest warunkiem koniecznym dodania do sztabu 
zespołu. System sprawdza, czy zdjęcie członka sztabu zostało wysłane na serwer. W przypadku braku fotografii 
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członek sztabu zespołu zostaje usunięty z formularza F02 i nie można go dodać. W przypadków zawodników nie 
ma kontroli posiadania fotografii przy generowaniu formularza F02. Kontrola posiadania zdjęcia zostanie 
włączona w sezonie 2019/2020, dlatego sugeruje się operatorom klubowym zamieszczenie zdjęcia już w tym 
sezonie.  
 
Format zdjęcia użytkownika: plik jpg o wymiarach 590px x 710px (pikseli). W związku z tym prosimy, aby na 
zdjęciu była skadrowana twarz użytkownika. 
 

12. NOWA FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU – EDYTOR FOTO  
 W systemie przygotowano narzędzie do kadrowania zdjęć załączanych przez użytkowników.  
 
Aby wykadrować zdjęcie należy:  
 
- Wgrać je na serwer za pomocą klawisza „wybierz plik”. 
- Użyć żółtej ramki i przeciągnąć ją za pomocą strzałek (krzyżaka) w obszar na zdjęciu gdzie znajduje się twarz.  
- Zmniejszyć lub zwiększyć obszar na zdjęciu za pomocą kwadratów w żółtej ramce zamieszczonych w narożach.  
 
 Widok skadrowanego zdjęcia pokaże się poniżej w sekcji „Wykadrowane zdjęcie”.  Po przygotowaniu 
zdjęcia należy wysłać je na serwer czerwonym klawiszem „wyślij na serwer” zamieszczonym pod gotowym 
zdjęciem.  

 

13. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 Dodano dodatkowy mechanizm kontroli zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przy logowaniu 
użytkownika wymagana jest jego zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Historia akceptacji  zgód jest 
dostępna dla administratora w menu->Użytkownicy-> Zgody użytkowników. Dostęp do historii akceptacji zgód 
posiada operator PZPS. Zaleca się obowiązkowe logowanie użytkowników przed sezonem do systemu. Cel logowania 
między innymi to weryfikacja adresów mailowych, ale przede wszystkim akceptacja klauzul i scedowanie na 
zawodników uzupełnienia danych. Zawodnik po poprawnym zalogowaniu, nie otrzyma dostępu do systemu bez 
akceptacji klauzul.  

14. DODANO OPCJĘ FILTR PO KRYTERIUM KLUBU W TABELACH TRENERZY, 

LEKARZE, FIZJOTERAPEUCI. 

 Aby usprawnić działanie systemu rejestracji, możemy swobodnie filtrować dane po znaczniku klub. 

15. DODANO OPCJĘ FILTR W TABELI ZAWODNICY PO KRYTERIUM 

CERTYFIKAT FIVB. 

 Aby usprawnić działanie systemu rejestracji, możemy swobodnie filtrować dane po znaczniku certyfikat 
FIVB. 

 

16.OGRANICZENIA WIDOCZNOŚCI DANYCH 

 Z uwagi na wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) ograniczono zakresy 
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danych dostępnych dla poszczególnych grup użytkowników. Dla osób nieuprawnionych pozostawiono widoczne 
jedynie Imię i Nazwisko oraz Klub i ew. przynależność zawodnika do klubu i zespołów. 
 Trenerzy mają wgląd do wrażliwych danych zawodników tylko w zakresie klubu w którym pracują 
zawodnicy i trener. 

17. PLIKI DO POBRANIA 

 Dodano nową funkcjonalność pozwalającą umieszczać w systemie rejestracji plików do pobrania. Dostęp 
do pobrania plików mają wszyscy zalogowani użytkownicy. Uprawnienia do dodawania plików posiadają 
Operatorzy PZPS.  
 

18. PODWÓJNE WYWOŁANIE TRANSFERU / WYPOŻYCZENIA TEGO 
SAMEGO ZAWODNIKA Z TEGO SAMEGO KLUBU 

 
 W momencie gdy klub zgłosi transfer / wypożyczenie, system kontroluje ewentualne inne wystąpienia 
transferu/wypożyczenia dla tego samego zawodnika i nie pozwala na dublowanie akcji w ramach tego samego 
klubu. 

 

19. ZATWIERDZENIE TRANSFERU / WYPOŻYCZENIA W RAMACH 
WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA.  
 

Operator macierzystego WZPS-u może zatwierdzić transfer/wypożyczenie w ramach własnego województwa. 
Cały proces transferu/wypożyczenia nadal w powyższej sytuacji czeka na zatwierdzenie przez Operatora 
docelowego WZPS. 

20. MOŻLIWOŚĆ EKSPORTU DANYCH OPERATORÓW KLUBOWYCH.  

 
Dla operatora PZPS została dodana opcja znacznika eksportu do formatu csv w tabeli operatorów klubu. 

 
21. ZAMIESZCZONO W SEKCJI PLIKI DO POBRANIA PLIK WZÓR 
OŚWIADCZENIA  
 
 Plik załączony został opracowany przez Wydział Rozgrywek PZPS i jest wzorem oświadczenia rodziców i 

zawodnika.  
 
22. PYTANIA 
 Jeśli nasuwa się Państwu jakąś niejasność, odpowiemy na każde pytanie. W aspektach sportowych 
(przepisy, zasady działania systemu, procedury systemu) zachęcamy do kontaktu z Panem Mariuszem 
Nowakowskim – mnowakowski@pzps.pl 
  

 W kwestiach technicznych jesteśmy do dyspozycji Państwa pod adresem: pospiech@iplus.com.pl - 
Rafał Pośpiech, pod numerem telefonu 34-366-88-22.  
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