
REGULAMIN 

PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI NA UPRAWIANIE 

SPORTOWYCH DYSCYPLIN WĘDKARSKICH 

 

§ 1 

1. Główny Kapitanat Sportowy ustala zasady przyznawania i pozbawiania licencji na uprawianie 

sportowych dyscyplin w wędkarstwie: 

➢ spławikowym; 

➢ spinningowym; 

➢ muchowym; 

➢ rzutowym; 

➢ morskim – surfcasting; 

➢ podlodowym; 

➢ spławikowym osób z niepełnosprawnością narządu ruchu; 

➢ feederowym; 

➢ karpiowym. 

2. Członkom PZW oraz Klubom licencje na uprawianie dyscyplin wędkarskich przyznaje Zarząd 

Główny Polskiego Związku Wędkarskiego (ZG PZW). 

3. Warunkiem przyznania licencji jest: 

➢ Złożenie wniosku według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i/lub 4 oraz załącznika nr 

3 (w przypadku osób niepełnoletnich); 

➢ Złożenie oświadczenia o stanie zdrowia (wg wzoru załącznik nr 1); 

➢ Dokonanie opłaty licencyjnej w wysokości ustalanej przez GKS i opublikowanej w 

„Informacji GKS na dany rok”. 

4. Członek PZW, Klub przesyłają wymagane do licencji dokumenty na kolejny rok do Zespołu 

Sportu i Młodzieży biura ZG PZW w terminie do 31 grudnia bieżącego roku drogą 

elektroniczną na adres mailowy: sportpzw@zgpzw.pl.  

5. Licencja przyznawana jest na okres jednego roku. 

 

§ 2 

1. Rejestr przyznanych licencji prowadzi (zgodnie z RODO) Zespół Sportu i Młodzieży biura ZG 

PZW.  

2. Rejestr licencji zawiera: 

➢ Nazwę dyscypliny wędkarskiej; 

➢ Dane posiadacza licencji (imię i nazwisko, nazwę Klubu); 

➢ Datę urodzenia (w przypadku członka PZW); 

➢ Adres (w przypadku Klubu) 

➢ Numer licencji; 

➢ Rok obowiązywania licencji; 

➢ Dane kontaktowe (telefon, mail). 

 

§ 3 

1. Polski Związek Wędkarski może odmówić przyznania licencji, jeżeli członek PZW lub Klub 

ubiegający się o przyznanie licencji nie spełnia warunków określonych w § 1.  

2. Licencji na uprawianie danej dyscypliny wędkarskiej nie może uzyskać zawodnik, który w danej 

dyscyplinie został ukarany prawomocną karą nagany lub wyższą karą przez sądy koleżeńskie 

PZW.  



3. Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia. 

 

§ 4 

1. Polski Związek Wędkarski może pozbawić zawodnika licencji w przypadku: 

➢ Nieuzasadnionej odmowy uczestnictwa w reprezentacji kraju; 

➢ Odmowy lub zaprzestania udziału w procesie szkoleniowym i we współzawodnictwie 

 sportowym; 

➢ Rażącego nieprzestrzegania ZOSW; 

➢ Przekroczenia przepisów antydopingowych. 

2. Jeżeli przyczyny pozbawienia licencji wymienione w ust.1 stanowią również przyczyny 

wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, decyzja o pozbawieniu licencji może być wydana po 

zakończeniu tego postępowania i wydaniu orzeczenia ostatecznego. 

3. Pozbawienie zawodnika licencji wymaga uzasadnienia. 

 

§ 5 

Organem odwoławczym w sprawach przyznawania i pozbawiania licencji jest Zarząd Główny 

Polskiego Związku Wędkarskiego. 

 

§ 6 

Główny Kapitanat Sportowy za pośrednictwem Zespołu Sportu i Młodzieży biura ZG PZW 

prowadzi odrębne ewidencje prawomocnych decyzji o odmowie przyznania i o pozbawieniu 

licencji. 

 


