
 

Uchwała nr 44/2021 

Zarządu Okręgu PZW w Katowicach  

z dnia 24.06.2021 r. 

 

w sprawie: zasad przyznawania przez OKS i OKW zanętowego i innych świadczeń 

związanych z organizacją zawodów w 2021 roku 

 

Na podstawie § 47 pkt 16 i 19 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. 

 

Zarząd Okręgu PZW w Katowicach  

uchwala: 

 

§ 1 

Ustala zasady przyznawania przez OKS i OKW stawek zanętowego i innych świadczeń 

związanych z organizacją zawodów  w  2021  roku,  w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik 

do niniejszej uchwały. 

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza Okręgowemu Kapitanatowi Sportowemu. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

§ 4 

Traci moc załącznik do uchwały nr 29/2021 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach  

z dnia 18.02.2021 r. 
 

§ 5 

Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG PZW nr 97 z dnia 

25.01.2013 r. 

 

 

 

    Wiceprezes ZO ds. Sportu                                                                       Sekretarz ZO 

 

        Bogusław Kossowski                                                                      Mirosław Winiarski 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do uchwały nr 44/2021  

Zarządu Okręgu PZW w Katowicach  

z dnia 24.06.2021 r. 

 

 

I.  Stawki „zanętow ego”  

Zawody spinningowe i muchowe 
1. Ustala się następujące stawki podstawowe „zanętowego” (na zakup przynęt 

sztucznych, drobnego sprzętu, materiałów do wykonania przynęt sztucznych) dla 

zawodników reprezentujących Okręg PZW w Katowicach na zawodach wędkarskich: 

 zawody Grand Prix Polski do 40 zł na turę - wypłacane z funduszy OKW, 

 Mistrzostwa Polski do 40 zł na turę -wypłacane z funduszu sportu. 

2. Zasady przyznawania kwot wymienionych w pkt. 1: 

 za zawody bez względu na zajęte miejsca zawodnik otrzymuje stawkę podstawową, 

 za  miejsca od pierwszego do trzeciego w  klasyfikacji  końcowej  Mistrzostw  Polski     

- 200%  stawki podstawowej (niezależnie od miejsc zajętych w sektorach) 

Zawody spławikowe 
Ustala się następujące stawki zanętowego dla zawodników reprezentujących Okręg PZW              

w Katowicach na zawodach wędkarskich: 

 zawody Grand Prix Polski do 110 zł na turę i do 50 zł trening- wypłacane z funduszy 

OKW, 

 Mistrzostwa Polski do 110 zł na turę i do 50 zł na trening-wypłacane z funduszu sportu, 

 zawody międzynarodowe Katowice-Halle do 50 zł na turę-wypłacane z funduszu sportu. 

Zawody podlodowe 
Ustala się następujące stawki zanętowego dla zawodników reprezentujących Okręg PZW                

w Katowicach na Mistrzostwach Polski do 80 zł na turę zawodów- wypłacane z funduszy 

OKW. 

Zawody feederowe 
Ustala się następujące stawki zanętowego dla zawodników reprezentujących Okręg PZW                  

w Katowicach na zawodach wędkarskich: 

 zawody Grand Prix Polski do 80 zł na turę zawodów- wypłacane z funduszy OKW, 

 Mistrzostwa Polski  do 80 zł na turę-wypłacane z funduszu sportu. 

Zawody rzutowe 
Ustala się jednorazową roczną stawkę na zakup drobnego sprzętu dla reprezentantów Okręgu 

PZW w Katowicach na Mistrzostwach Polski w kwocie do 150 zł dla zawodnika - wypłacane                 

z funduszu sportu. 

II. Stawki sędziow skie  

1. Ustala się następujące stawki ryczałtowe netto za sędziowanie zawodów okręgowych: 

 sędzia stanowiskowy  do 100 zł  za turę-wypłacane z funduszu sportu, 

 sędzia sektorowy i sternik łodzi do 110 zł za turę-wypłacane z funduszu sportu, 

 sędzia komisji głównej do 120 zł za turę-wypłacane z funduszu sportu. 

2. Sędziowie zawodów karpiowych – opłaty ze startowego na podstawie umowy. 

3. Sędziom przysługuje zwrot kosztów podróży na podstawie delegacji w wysokości  ½  stawki 

za km. 

III. Budowa stanowisk 

 stanowiska nie taśmowane –2,00 zł (netto) za stanowisko-wypłacane z funduszu sportu 

 stanowiska taśmowane (zawody ogólnopolskie) – 7,00 zł (netto) za stanowisko                         



 

- wypłacane z funduszu sportu. 

IV. Finansowanie startu w Mistrzostwach Polski z funduszu sportu 

1. Mistrzom okręgu pokrywa się koszty: 

 opłaty startowej, 

 zanęt, 

 wyżywienia i zakwaterowania dla zawodnika i jego trenera (osobo/dzień wg. stawek 

ryczałtów delegacyjnych w wysokości: dieta 30 zł + ryczałt nocleg 45 zł = 75 zł), 

 podróży. 

2. Członkom kadry PZW pokrywa się koszty opłaty startowej. 

3. Innym uprawnionym do startu członkom OKW Katowice pokrywa się ½ kwoty opłaty 

startowej. 

4. Zawodnikom  którzy  w  Mistrzostwach  Polski  zajęli  miejsca  od pierwszego do 

trzeciego zwracane  są  koszty udziału w mistrzostwach tak jak mistrzom Okręgu (patrz 

punkt 1). 

Uwaga!:Wysokość stawek i odpłatności oraz innych kosztów uzależnia się od możliwości 

budżetowych działu sportu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


