
Załącznik do uchwały nr 05/02/2020  

z dnia 17 luty 2020 r. 

 

Zasady rozliczania zawodów i imprez wędkarskich organizowanych 
w Okręgu PZW Zielona Góra  

 

Wszystkie zawody i imprezy wędkarskie organizowane w Okręgu PZW Zielona Góra, których płatnikiem za poniesione 
koszty organizacyjne jest Polski Związek Wędkarski Okręg Zielona Góra będą rozliczane na podstawie następujących zasad. 

1. Zasady dotyczą zawodów i imprez wędkarskich organizowanych na szczeblu Okręgu, Rejonu, Koła, Klubu Wędkar-
skiego, Szkółki Wędkarskiej, z wyłączeniem: 

a) Zawodów Złota Rybka, zawodów międzynarodowych organizowanych przez Okręg 

b) Zawodów i imprez wędkarskich z okazji Dnia Dziecka organizowanych przez Rejony, Koła, Kluby Wędkarskie 

c) Wszystkich zawodów i imprez wędkarskich organizowanych przez Szkółki Wędkarskie 

2. Koła PZW, Rejony, Kluby Wędkarskie po zakończeniu zawodów jako organizatorzy sporządzają protokół, z którego 
jasno wynika; 

 kto jest organizatorem zawodów 

 rodzaj zawodów 

 data, miejsce, kategoria rozgrywanych zawodów 

 ilość startujących zawodników, drużyn 

 kto został nagrodzony, jakimi nagrodami, jakiej wartości oraz, że potwierdzony został odbiór nagrody 

Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 

3. Koła PZW, Rejony, Kluby Wędkarskie protokoły o których mowa w zał. nr 1 wraz z fakturami za zakupione nagrody, 
puchary, medale dołączają do miesięcznych raportów finansowych przekazywanych do zespołu finansowo-księ-
gowego biura ZO. 

4. Organizatorzy zawodów, imprez wędkarskich na szczeblu Okręgu sporządzają protokół zawodów stanowiący za-
łącznik nr 2 

5. Organizatorzy zawodów, imprez wędkarskich na szczeblu Okręgu sporządzają protokół rozliczenia zawodów wraz 
z wszystkimi załącznikami, który przekazują w terminie 14 dni od daty organizacji zawodów do zespołu finansowo-
księgowego biura ZO. 

Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 wraz wykazem nr 1 

6. Na szczeblu Okręgu organizator zawodów nagrody zakupuje na podstawie regulaminu zawodów, który określa 
ilość i wartość nagród, u dostawcy zgodnie z zawartą umową na podstawie noty księgowej  
i rozlicza na załączniku nr 3 

Dostawca nagród w ramach udzielonego rabatu przekazuje organizatorowi zawodów nagrody dodatkowe, a or-
ganizator zawodów rozlicza je na wykazie nr 1 załącznika nr 3 

7. Organizatorzy zawodów, imprez wędkarskich na szczeblu Okręgu nie wymienionych w punkcie 1a, 1b, 1c obo-
wiązkowo zobowiązani są do dopilnowania potwierdzenia odbioru zakupionych nagród, pucharów i medali przez 
uczestników na z zał. nr 2 i wykazie nr 1. 

8. Organizatorzy zawodów i imprez wędkarskich wymienionych w punkcie 1a, 1b, 1c, sporządzają protokół zgodnie 
z załącznikiem nr 2  i zostają zwolnieni z obowiązku potwierdzania odbioru nagród przez uczestników na piśmie 
z uwagi na masowość i specyficzny charakter zawodów. 

9. Rozliczenie końcowe zawodów i imprez wędkarskich wymienionych w  pkt. 7  organizator przekazuje protokół z 
załącznikami w terminie do 1 miesiąca od daty organizowanych zawodów zespołowi finansowo-księgowemu biura 
ZO. 

 

Zasady obowiązują od dnia 1 stycznia 2020 r. 

 
 
 
 


