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ORGANIZACJA I FINANSOWANIE SPORTU WĘDKARSKIEGO 

 W POLSKIM ZWIĄZKU WĘDKARSKIM 

 

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Wykonując ustalenia zawarte w rozdziale C, ust. II Uchwały XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów 

Polskiego Związku Wędkarskiego, a także  na podstawie § 6,  § 7 pkt. 11, 13, 14, 19 Statutu PZW z 

dnia 15 marca 2017 r. zgodnie z kompetencjami zawartymi w § 30 pkt.10  

i 14 Statutu PZW z dnia 15 marca 2017 r. ustala się co następuje: 

1. Polski Związek Wędkarski (zwany dalej PZW) wykonuje zadania w zakresie sportu 

wędkarskiego poprzez: 

a) Organizowanie współzawodnictwa sportowego członków PZW w dyscyplinach: 

• wędkarstwo spławikowe, 

• wędkarstwo spinningowe, 

• wędkarstwo muchowe, 

• wędkarstwo rzutowe, 

• wędkarstwo morskie – surfcasting, 

• wędkarstwo podlodowe, 

• wędkarstwo spławikowym osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, 

• wędkarstwo feederowe, 

• wędkarstwo karpiowe; 

b) Określanie reguł współzawodnictwa sportowego w poszczególnych dyscyplinach 

wędkarskich; 

c) Powoływanie kadr PZW w poszczególnych dyscyplinach do uczestnictwa  

w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym; 

d) Określanie zasad funkcjonowania Wędkarskich Klubów Sportowych (zwanych dalej 

Klubami) we współzawodnictwie sportowym; 

e) Określanie praw i obowiązków zawodników i trenerów; 

f) Przyznawanie licencji sędziów dyscyplin wędkarskich i dyscypliny rzutowej; 

g) Określanie trybu i zasad rozstrzygania sporów powstałych w związku  z naruszeniem 

ustalonych reguł współzawodnictwa sportowego, powoływanie organów orzekających. 

2. Współzawodnictwo sportowe ma na celu: 

a) Wyłanianie mistrzów Kół PZW, Okręgów PZW, Mistrzów Polski PZW w poszczególnych 

dyscyplinach i kategoriach; 

b) Ustalanie składów kadr PZW, spośród których powoływani są reprezentanci PZW na 

mistrzostwa Świata i Europy; 

c) Podnoszenie poziomu osiąganych wyników sportowych przez członków PZW w kraju  

 i zagranicą. 
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II.  ORGANIZACJA SPORTU WĘDKARSKIEGO 

1. Sportem wędkarskim na szczeblu krajowym kieruje Zarząd Główny PZW przy pomocy 

Głównego Kapitanatu Sportowego PZW (GKS). Obsługę techniczno-administracyjną wykonuje 

Zespół Sportu i Młodzieży funkcjonujący w strukturze biura Zarządu Głównego PZW. 

2. Sportem wędkarskim na szczeblu Okręgu kieruje Zarząd Okręgu przy pomocy Okręgowego 

Kapitanatu Sportowego.  

3. Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego są regulaminem zawodów rangi Mistrzostw Polski 

PZW (MP), Klubowych Mistrzostw Polski PZW (KMP),Grand Prix Polski PZW (GPP), Pucharu 

Polski PZW (PP) Drużynowych Mistrzostw Ploski (DMP) oraz zawodów, które są kwalifikacjami 

do MP, a także zawodów towarzyskich ujętych w corocznym kalendarzu imprez sportowych 

GKS. 

4. Inne zawody rozgrywane w Kołach PZW, Klubach i Okręgach PZW mogą stosować zapisy 

ZOSW w całości lub modyfikować poszczególne punkty w celu dostosowania ich do swoich 

potrzeb, a wszystkie zmiany muszą zostać zapisane w regulaminach zawodów oraz 

zatwierdzone przez odpowiednie dla danego charakteru zawodów władze. Regulaminy 

zawodów muszą zostać udostępnione wszystkim zainteresowanym udziałem w zawodach. 

5. Udział w zawodach jest dobrowolny i oznacza akceptację regulaminu zawodów. 

6. Klub zrzesza członków PZW. Klub może powstać w strukturach PZW lub poza PZW. Klub działa 

w oparciu o „Regulamin Wędkarskiego Klubu Sportowego” . 

7. Członkami i reprezentantami Klubów mogą być zawodnicy z różnych Okręgów PZW. W 

przypadku klubów funkcjonujących w strukturach PZW decyzje o członkostwie podejmuje 

Zarząd Okręgu. 

8. Organizatorami poszczególnych rodzajów zawodów są: 

a) w zawodach mistrzowskich w Kołach PZW, Klubach, Okręgach PZW - odpowiednie 

zarządy tych jednostek; 

b) w zawodach Międzynarodowych, MP PZW, KMP PZW, GPP, PP, DMP – Zarząd Główny 

PZW poprzez GKS, który może zlecić organizację zawodów Kołom PZW, Klubom, 

Okręgom PZW oraz osobom prawnym, podmiotom nie posiadającym osobowości 

prawnej we współpracy z jednostką PZW posiadającą osobowość prawną. 

9. W Kołach PZW, Klubach i Okręgach PZW dopuszcza się rozgrywanie dwóch tur zawodów 

mistrzowskich jednego dnia.  

10. Dopuszcza się możliwość wyłaniania mistrzów w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej 

(klubowej) z cyklu zawodów.  

11. Wszystkie zawody wędkarskie rozgrywane są na żywej rybie. 

12. We wszystkich ZOSW anuluje się brzmienie, w którym występują słowa „ posiadający licencję 

sportowca”. Wszystkie licencje klubowe i indywidualne na uprawnianie sportowych dyscyplin 

wędkarskich tracą ważność z dniem 31 grudnia 2022 roku. 

13. Organizator ma prawo dopuścić do startu zawodników, którzy nie ukończyli 18 lat, ale obowią-

zuje pisemna zgoda opiekuna prawnego dołączona do zgłoszenia oraz obecność opiekuna w 

czasie trwania zawodów. 

13.  Zawodnik jest zakwalifikowany do kategorii wiekowej w danym roku kalendarzowym gdy: 

a. kategoria wiekowa posiada górną granicę wieku i zawodnik do dnia 1 stycznia danego roku 

nie przekroczył podanej granicy wieku, 
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b. kategoria wiekowa posiada dolną granicę wieku i zawodnik do dnia 31 grudnia danego 

roku przekroczy podaną granicę wieku. 

14.  Prawo startu w zawodach o Mistrzostwo Koła PZW mają wszyscy członkowie Koła PZW. 

15. Prawo startu w zawodach o Mistrzostwo Klubu mają wszyscy członkowie Klubu. 

16.  W Mistrzostwach Okręgu uczestniczą aktualni Mistrzowie Kół PZW, uprawnieni członkowie Kół 

i Klubów – członkowie danego Okręgu PZW. 

17. Liczbę uczestników Mistrzostw Okręgu PZW określa Okręgowy Kapitanat Sportowy PZW. 

18.  W mistrzostwach może startować bez konieczności udziału w eliminacjach aktualny Mistrz 

Okręgu PZW oraz członkowie kadry Okręgu PZW – członkowie danego Okręgu. 

19.  W zawodach organizowanych na każdym szczeblu w PZW mogą startować zaproszeni zawod-

nicy z zagranicznych związków wędkarskich. 

20.  Wymogiem zgłoszenia zawodnika do zawodów MP, GPP, KMP, PP, DMP jest wypełnienie i 

dostarczenie wraz z kartą zgłoszenia oświadczenia o stanie zdrowia (wg wzoru załącznik nr 1). 

We wszystkich ZOSW, w których występuje sformułowanie “badania lekarskie” zastępuje się 

sformułowaniem “oświadczeniem o stanie zdrowia”. 

21.  Na zawody wymienione w kalendarzu imprez krajowych GKS (KMP, GPP, PP, DMP) zgłoszenie 

drużyny i zawodników indywidualnych należy przesłać nie później niż na 15 dni przed terminem 

imprezy. 

22.  W przypadku MP do zgłoszenia zawodników dołącza się protokół z zawodów eliminacyjnych 

najpóźniej na 7 dni przed terminem imprezy. Zgłoszenia do zawodów mistrzowskich przesłane 

bez protokołów zawodów eliminacyjnych nie będą honorowane. 

23.  Zadania w zakresie sportu wędkarskiego mogą być organizowane w Kołach, Okręgach, 

powołanych Wędkarskich Klubach Sportowych oraz poprzez osoby prawne lub podmioty nie 

posiadające osobowości prawnej we współpracy z jednostką PZW posiadającą osobowość 

prawną. 

24.  Szczegółowe zasady organizowania sportu wędkarskiego w poszczególnych dyscyplinach 

zawarte są w „Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego” (zwane dalej ZOSW) oraz w co 

rocznej Informacji GKS (wytyczne dotyczące organizacji sportu). 

 

III.  FINANSOWANIE SPORTU WĘDKARSKIEGO 

1. Finansowanie zadań w zakresie sportu na szczeblu Zarządu Głównego PZW odbywa się z 

Funduszu Sportu Wędkarskiego gromadzonego na wyodrębnionym rachunku bankowym 

obsługiwanym przez Biuro Zarządu Głównego PZW. 

2. Fundusz Sportu Wędkarskiego tworzy się z następujących źródeł: 

a) Odpisów ze składki członkowskiej ogólnozwiązkowej w wysokości określonej przez 

Krajowy Zjazd Delegatów PZW; 

b) Wpływów z tytułu organizacji zawodów sportowych; 

c) Umów sponsorskich; 

d) Wpłat zagranicznych związków wędkarskich oraz federacji; 

e) Wpłat Okręgów i Kół na konkretne reprezentacje PZW do Zarządu Głównego; 

f) Wpłat dobrowolnych.  

3. Z Funduszu Sportu Wędkarskiego finansowane są: 

a) Udział reprezentacji PZW w zawodach międzynarodowych; 

b) Wyposażenie kadr PZW w stroje sportowe; 
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c) Mistrzostwa Polski PZW w zakresie określonym w ZOSW; 

d) Udział trenerów kadry PZW w imprezach z cyklu Grand Prix Polski PZW  

i Mistrzostwach Polski PZW według ustaleń GKS; 

e) Obsługa komisji (GKS, Główne Kolegium Sędziowskie); 

f) Składki z tytułu przynależności do międzynarodowych organizacji sportowych. 

4. Środki finansowe niewykorzystane w danym roku, jako rezerwa przechodzą na lata następne. 

Środki uwalniane są na podstawie uchwały ZG PZW. 

5. Finansowanie zadań w zakresie sportu w Okręgu odbywa się z Funduszu Sportu 

Wędkarskiego gromadzonego na wyodrębnionym rachunku bankowym obsługiwanym przez 

Zarząd Okręgu. 

6. Fundusz Sportu Wędkarskiego na poziomie Okręgu tworzy się z następujących źródeł: 

a) Kwoty wynikającej z zapisów preliminarza budżetowego zatwierdzonego uchwałą przez 

Zarząd Okręgu;  

b) Wpływów z tytułu organizacji zawodów sportowych; 

c) Umów sponsorskich; 

d) Dobrowolnych wpłat. 

7. Z Funduszu Sportu Wędkarskiego na poziomie Okręgu w ramach możliwości finansowane są: 

a) Udział reprezentantów Okręgu w Mistrzostwach Polski PZW i zawodach z cyklu Grand 

Prix Polski PZW, Pucharu Polski PZW, Klubowych Mistrzostw Polski PZW  

i Drużynowych Mistrzostw Polski PZW; 

b) Mistrzostwa Okręgu, zawody z cyklu Grand Prix Okręgu; 

c) Obsługa okręgowego kapitanatu sportowego (OKS) oraz okręgowego kolegium 

sędziowskiego. 

8. Za udział w zawodach o Mistrzostwo Koła PZW i Klubu mogą być pobierane opłaty startowe. 

9. Za udział w zawodach o Mistrzostwo Okręgu PZW koszty uczestnictwa swoich zawodników 

pokrywają Kluby i Koła PZW w ramach swoich możliwości finansowych. 

10. Za udział w zawodach o MP PZW koszty uczestnictwa swoich zawodników pokrywają Okręgi 

PZW w ramach swoich możliwości finansowych. 

11. Za udział w zawodach o KMP koszty uczestnictwa swoich zawodników pokrywają Kluby w 

ramach swoich możliwości finansowych. 

12. Koszty udziału w zawodach GPP, PP ponoszą startujący zawodnicy lub ich Kluby lub Okręgi 

PZW w ramach swoich możliwości finansowych. 

13. Za udział w zawodach towarzyskich koszty ponoszą uczestnicy lub organizatorzy zgodnie z 

ustaleniami. 

 

IV. TYTUŁY i NAGRODY  

1. Zwycięzcy zawodów mistrzowskich otrzymują odpowiednio tytuły Mistrzów Koła PZW, Klubu, 

Okręgu PZW i Polski PZW. 

2. Zdobywcy 2 i 3 miejsca otrzymują odpowiednio tytuły I i II wicemistrza. 

3. We wszystkich zawodach mistrzowskich przyjmuje się zasadę wyróżniania zdobywców  

od 1 do 3 miejsca pucharami i medalami oraz od 1 do 6 miejsca dyplomami. 

4. W zawodach o Mistrzostwo Okręgu PZW, MP PZW, KMP PZW i podsumowaniu rocznego 

cyklu zawodów GPP, PP, DMP wyróżnieniami honorowymi są: puchar, medal, dyplom. 
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5. W zawodach mistrzowskich i ogólnopolskich dopuszcza się dodatkowe wyróżnianie 

zwycięzców sektorów lub tur zawodów. 

6. Przy wyróżnianiu zwycięzców (miejsca 1-3) Mistrzostw Okręgu PZW w klasyfikacji drużynowej 

oraz KMP PZW medale otrzymują wszyscy zawodnicy drużyny, dyplom otrzymuje Klub lub 

Okręg PZW.  

7. We wszystkich zawodach organizator i sponsorzy mogą fundować nagrody. 

8. Zwycięzcy rocznej klasyfikacji GPP, PP, DMP w każdej kategorii, którzy zajęli miejsca 1-3 

otrzymują pamiątkowe puchary. 

9. Wręczenie wyróżnień w klasyfikacjach rocznych, powinno zostać dokonane uroczyście 

podczas ceremonii zakończenia ostatnich zawodów z cyklu GPP, PP w danej kategorii. 

 

V. TRENERZY i OSOBY AKREDYTOWANE 

1. Trenerem jest osoba zgłoszona w oficjalnej karcie zgłoszenia do zawodów będąca członkiem 

PZW. 

2. Osoba akredytowana musi zostać zgłoszona do organizatora przed terminem zawodów. 

Organizator ma obowiązek powiadomienia sędziego głównego o osobach akredytowanych.  

3. Każdy zawodnik oraz drużyna ma prawo zgłosić trenera.  

4. Trener ma prawo udzielać zawodnikowi porad oraz innej pomocy, na które zezwalają przepisy 

ZOSW. 

5. Trenerzy oraz osoby akredytowane nie mogą utrudniać sędziom w wykonywaniu ich 

obowiązków.  

6. Trener ma prawo zwrócić się do sędziego o podania przepisu, który reguluje sprawę 

konfliktową. 

7. Opiekunowie niepełnoletnich zawodników wyposażeni w identyfikatory mają prawo do 

przebywania na stanowisku zawodnika. 

 

VI. PROTESTY 

1. W trakcie zawodów zawodnik, trener lub kierownik ma prawo złożyć protest do Głównej 

Komisji Sędziowskiej w przypadku: 

a) swoich zastrzeżeń odnośnie decyzji sędziego; 

b) naruszenia przepisów Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego; 

c) pomyłki w klasyfikacji, w ciągu 15 minut od publikacji nieoficjalnych wyników. 

2. Protest może być zgłoszony członkowi Głównej Komisji Sędziowskiej najpóźniej do 15 minut 

od chwili powstania sporu lub stwierdzenia nieprawidłowości, który musi zostać wpisany do 

karty startowej zawodnika. Protest jest wolny od kaucji. 

3. Protesty rozpatruje Główna Komisja Sędziowska i o podjętej decyzji informuje zainteresowane 

osoby. 

4. Od decyzji Głównej Komisji Sędziowskiej przysługuje odwołanie do sędziego głównego w 

ciągu 30 minut od momentu poinformowania zainteresowanego zawodnika lub jego trenera  w 

formie pisemnej, ustnie lub telefonicznie. Odwołanie jest możliwe po dokonaniu wpłaty 

wadium. 

5. Wysokość wadium jest ustalana co roku i publikowana w Informacji GKS na dany rok.  
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6. Organizator jest zobowiązany zapewnić możliwość dokonania wpłaty wadium w miejscu 

rozgrywania zawodów, biurze zawodów, a także uzyskania pokwitowania oraz bezzwłocznego 

zwrotu kwoty w przypadku uznania zgłoszonego odwołania. 
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WZORCOWY REGULAMIN 

WĘDKARSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO PZW 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Wędkarski Klub Sportowy…………………………………………………………………                                                              
.                                             (nazwa Klubu) 

 zwany dalej Klubem, tworzony jest na podstawie § 7 pkt 11, 14 oraz  § 30 pkt.10 i 14 Statutu 

Polskiego Związku Wędkarskiego z dn. 15.03.2017r. skupia członków PZW, pragnących 

dobrowolnie uprawiać sport wędkarski. 

 

2. Klub zarejestrowano uchwałą nr ......... Zarządu Okręgu PZW z dnia..............................   

3. Siedzibą władz Klubu jest 

.............................................................................................................................. 

(dokładny adres) 

4. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

5. Klub może tworzyć sekcje w poszczególnych dyscyplinach wędkarskich. 

 

II. Cele i środki działania Klubu 

1. Celem Klubu jest organizowanie i przeprowadzanie współzawodnictwa sportowego 

w dyscyplinach wędkarskich według zasad stosowanych w Polskim Związku Wędkarskim. 

2. Klub realizuje swoje cele poprzez: 

a) Doskonalenie umiejętności zawodników w zakresie wędkarstwa sportowego, 

b) Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi Klubami PZW i jednostkami   

  organizacyjnymi PZW, 

c) Czynny udział zawodników Klubu w zawodach na terenie kraju i za granicą, 

d) Tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i wiedzy wędkarskiej, 

e) Pozyskiwanie sponsorów, 

f) Inspirowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska wodnego. 

 

III. Członkowie Klubu 

1. Członkiem Klubu może być każdy członek PZW oraz członek uczestnik PZW, pragnący 

dobrowolnie uprawiać sport wędkarski, zainteresowany udziałem w sportowym 

współzawodnictwie wędkarskim lub będący sympatykiem tego współzawodnictwa. 

2. Przyjęcie do Klubu następuje w drodze złożenia do Zarządu Klubu pisemnej deklaracji 

członkowskiej i decyzji Zarządu Klubu potwierdzającej przyjęcie w poczet członków. 

3. Członek Klubu może w danej dyscyplinie wędkarskiej należeć i reprezentować wyłącznie 

jeden Klub - dotyczy również Klubów i organizacji zagranicznych. 

4. Członek Klubu ma prawo: 

a) Wybierać i być wybieranym do władz Klubu i organu kontrolnego Komisji Rewizyjnej 

Klubu (KR),  

b) Uczestniczyć w pracach Klubu, 

c) Reprezentować Klub w zawodach i innych imprezach w Okręgu, w kraju i za granicą, 

d) Korzystać z urządzeń i sprzętu Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu, 
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e) Poddawać ocenie działalność Klubu, zgłaszać wnioski i postulaty do Zarządu Klubu, 

f) Być wyróżnianym za szczególne i wybitne osiągnięcia sportowe. 

5. Członek Klubu ma obowiązek: 

a) Brać czynny udział w realizacji celów i zadań Klubu oraz w walnych zebraniach Klubu, 

b) Przestrzegać regulaminu Klubu i uchwał władz Klubu, 

c) Dbać o należyty stan sprzętu i innych składników majątkowych, stanowiących 

wyposażenie Klubu, 

d) Kierować się zawsze zasadą koleżeństwa, godnie reprezentować Klub oraz przestrzegać 

zasad etyki wędkarskiej, 

e) Opłacać w terminie składkę członkowską Klubu. 

6. Członkostwo Klubu ustaje na skutek: 

a) Zgodnie z § 12 statutu PZW, 

b) Pisemnej rezygnacji członka Klubu, 

c) Uchwały Zarządu Klubu o skreśleniu lub wykluczeniu w przypadku:  

- nieprzestrzegania regulaminu i uchwał władz Klubu,  

- nieuczestniczenia w pracach Klubu, 

- działania na szkodę Klubu, 

7. Członek Klubu traci członkostwo w Klubie w przypadku wykluczenia z PZW lub zawieszenia w 

prawach członka przez sąd koleżeński PZW. 

 

IV. Władze i organy kontrolne Klubu 

1. Władzami Klubu są: 

a) Walne zebranie członków Klubu, 

b) Zarząd Klubu. 

2. Organem kontrolnym Klubu jest komisja rewizyjna Klubu. 

 

V. Walne zebranie członków Klubu 

1. Do kompetencji walnego zebrania członków Klubu należy: 

a) Wybór Prezesa Zarządu Klubu, członków Zarządu Klubu oraz komisji rewizyjnej Klubu, 

zgodnie z ordynacją wyborczą uchwaloną przez walne zebranie członków Klubu, 

b) Zatwierdzanie planu działania i rocznego budżetu Klubu, 

c) Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Klubu, w tym 

sprawozdań finansowych, 

d) Uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej Klubu, 

e) Dokonywanie corocznej oceny działalności zarządu i komisji rewizyjnej Klubu. 

2. Uchwały walnego zebrania członków Klubu są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów w pierwszym terminie w obecności co najmniej ½ liczby członków, a w 

drugim terminie niezależnie od liczby obecnych na zebraniu. 

3. Walne zebranie członków Klubu zwołuje zarząd Klubu co najmniej raz w roku. 

4. Walne zebranie członków Klubu sprawozdawczo-wyborcze odbywa się co cztery lata 

w terminach uzgodnionych z zarządem Okręgu PZW. 

5. Terminie i miejscu walnego zebrania zarząd Klubu powiadamia członków z wyprzedzeniem 21 

dniowym przed terminem zebrania. 
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VI. Zarząd Klubu 

1. Zarząd Klubu liczy od 3 do 7 członków wraz z prezesem wybranym w trybie odrębnym. 

2. Na pierwszym posiedzeniu zarządu, które powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 7 dni   od 

dnia wyborów członkowie zarządu wybierają spośród siebie, na wniosek prezesa: 

a) wiceprezesa, 

b) sekretarza, 

c) skarbnika, 

d) do trzech członków zarządu. 

3. Zarząd Klubu odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale. 

4. W okresie między posiedzeniami zarządu pracą Klubu kieruje, jak również reprezentuje Klub 

na zewnątrz prezes lub wyznaczony przez niego jeden z członków zarządu. 

5. Do zakresu działania i kompetencji zarządu Klubu należy: 

a) Realizacja uchwał walnego zebrania członków Klubu, 

b) Kierowanie bieżącą działalnością Klubu, 

c) Zwoływanie walnych zebrań członków Klubu, 

d) Reprezentowanie Klubu na zewnątrz, 

e) Organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych, 

f) Zarządzanie powierzonymi Klubowi majątkowymi środkami rzeczowymi i finansowymi 

oraz wykonywanie w tym zakresie pełnomocnictw zarządu Okręgu PZW, 

g) Przygotowywanie planu pracy i projektu preliminarza przychodów i wydatków Klubu, 

h) Opracowywanie rocznych sprawozdań finansowych i przekazywanie ich do 

sprawozdawczości zbiorczej macierzystego Okręgu, 

i) Szkolenie młodzieży, 

j) Opracowywanie regulaminów pracy wewnątrz Klubu i podejmowanie uchwał w sprawach 

członkowskich, 

k) Zawieranie umów ze sponsorami z upoważnienia zarządu Okręgu PZW, powoływanie 

trenera i kierowników reprezentacji Klubu biorących udział w zawodach sportowych, 

l) Wykonywanie innych zadań związanych z działalnością Klubu. 

 

VII. Komisja rewizyjna Klubu 

1. Komisja rewizyjna Klubu składa się z 3 do 5 członków wybranych przez walne zebranie 

członków Klubu, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę. 

2. Do zakresu działania komisji rewizyjnej Klubu należy: 

a) Kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej Klubu, 

b) Występowanie z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu Klubu, 

c) Składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym zebraniu członków Klubu 

i występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla członków ustępującego 

zarządu Klubu. 

3. Komisja rewizyjna może kontrolować działalność Klubu w każdym czasie, jednak nie rzadziej 

niż raz w roku. 

4. Upoważniony przedstawiciel komisji rewizyjnej Klubu ma prawo uczestniczenia z głosem 

doradczym w posiedzeniach zarządu Klubu. 
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5. W sprawach nadzwyczajnych komisja rewizyjna może zażądać zwołania nadzwyczajnego 

walnego zebrania członków Klubu. 

6. Działalność Klubu może być poddana kontroli Okręgowej komisji rewizyjnej. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Rewizyjną Klubu rażących nieprawidłowości lub 

nadużyć należy niezwłocznie powiadomić Okręgową komisje rewizyjną oraz Zarząd Okręgu. 

 

VIII. Fundusze Klubu 

1. Fundusze Klubu składają się z: 

a) Wpisowego i składek członkowskich Klubu, 

b) Wpłat sympatyków wędkarstwa, 

c) Umów sponsorskich,  

d) Środków finansowych przyznanych przez Zarządy Kół i Okręgów prawomocnymi 

uchwałami, 

e) Innych dochodów z działalności Klubu, stanowiących w całości przychody statutowe. 

2. Gospodarka finansowa Klubu prowadzona jest na podstawie corocznie uchwalanego budżetu, 

a dokumentowanie przychodów i wydatków oraz ich ewidencja księgowa prowadzona jest 

zgodnie z przepisami obowiązującymi w PZW. 

3. W przypadku likwidacji Klubu, którą poprzedza uchwała zarządu Okręgu PZW o jego 

rozwiązaniu, wszystkie aktywa i pasywa Klubu podlegają przeniesieniu do bilansu 

macierzystego Okręgu PZW. 

 

IX. Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy  Statutu 

Polskiego Związku Wędkarskiego oraz uchwały podjęte przez Zarząd Główny PZW i macierzysty 

Zarząd Okręgu PZW. 
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Załącznik nr 1 

 
Oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do  

udziału we współzawodnictwie Sportu Wędkarskiego  
 
Oświadczam, że jestem świadom/ma ryzyka i niebezpieczeństw mogących zaistnieć podczas 
Zawodów Wędkarskich w sezonie ………………(rok), a w szczególności: 

• ryzyka wypadku, 

• odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci) 

• szkód i strat o charakterze majątkowych. 
 
W związku z moim uczestnictwem w Zawodach Wędkarskich przyjmuję na siebie pełną 
odpowiedzialność z tego tytułu. 
 
Jednocześnie zrzekam się wszelkich roszczeń w stosunku do organizatora zawodów. 
 
Oświadczam, że znam swój stan zdrowia, który umożliwia mi udział w Zawodach Wędkarskich. 
Potwierdzam, że nie występują w moim przypadku przeciwwskazania zdrowotne do udziału w w/w 
Zawodach. 
 
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję przepisy i regulaminy ZOSW PZW obowiązujące w 
czasie Zawodów.  
Zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich tych zasad, a nadto poleceń i decyzji osób 
funkcyjnych. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Związek Wędkarski z 
siedzibą w Warszawie ul. Twarda 42 w celu organizacji i przeprowadzenia Zawodów Wędkarskich. 
 
Imię i Nazwisko zawodnika:  
 
….....................................................................................................................…....... 
 
Adres: ........................................................................................................................ 
 
Tel: …................................................... e-mail: ......................................................... 
 
Osoba do kontaktu w razie wypadku:  
 
................................................................................................................................... 
Tel. ..................................................... 
 
Wszelkie oświadczenia zawarte w tym formularzu są prawdziwe, co potwierdzam własnoręcznym 
podpisem. 
 
 

……………………………………. ……………………………………. 
Data / miejscowość, podpis zawodnika lub rodzica/opiekuna prawnego 

(w przypadku osoby niepełnoletniej) 
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Załącznik nr 2 

Zgoda Rodziców (Prawnych Opiekunów) 
Na Udział W Zawodach Wędkarskich Dzieci I Młodzieży   

Polskiego Związku Wędkarskiego 
 
 

Klauzula zgody danych osobowych 
 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz zgodę na upublicznienie 
jego wizerunku  
 
………….…………………………………………………………..……………………………………………………… 
                                         Imię i nazwisko/rok urodzenia   
 

………………………………………………………………………………………………...…………………………… 
                                                          Nazwa okręgu  
 
W celu realizacji zadań statutowych Polskiego Związku Wędkarskiego, czyli organizacji zawodów wędkarskich 
wg Kalendarza Imprez Sportowych Zawody te są rejestrowane w Kalendarzu imprez, którego 
administratorem danych jest Polski Związek Wędkarski z siedzibą w Warszawie ul. Twarda 42  
 
Celem przetwarzania danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, rok urodzenia, Okręg PZW, Klub, Koło 
PZW, szkółka wędkarska, jest udział w zawodach wędkarskich. Dane w systemie będą przetwarzane przez 
jeden sezon (rok) zawodów wędkarskich. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia udział 
dziecka w zawodach. 

 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zawodach wędkarskich w sezonie (roku)………… 

i Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło w okręgowych 
zawodach wędkarskich.  

 
 

……..….................................................................................................... 
Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka 

 
 

Zgoda na publikację wizerunku i upublicznienie danych 
 

1. Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku  mojego dziecka oraz na bezpłatne wykorzystanie  
i upublicznienie tego wizerunku i danych mojego dziecka na potrzeby budowania pozytywnego wizerunku 
Administratora  w przestrzeni publicznej i w mediach, poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w przestrzeni 
publicznej. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo ani terytorialnie.  
Czas  przetwarzania określa się do momentu wycofania zgody. 
 

2. Wyrażam zgodę na używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie materiałów 
fotograficznych i filmowych zawierających wizerunek i wypowiedzi dziecka, jakąkolwiek techniką, na 
wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej lub dźwiękowej) wyłącznie na 
potrzeby  budowania pozytywnego wizerunku  Administratora  w przestrzeni publicznej i w mediach, 
niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo,  ani terytorialnie. Czas przetwarzania 
określa się do momentu wycofania zgody. 
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3. Wyrażam zgodę, aby wizerunek mojego dziecka mógł być użyty w różnego rodzaju formach 
elektronicznego i poligraficznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z 
wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie 
filmowe i dźwiękowe z udziałem mojego dziecka mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane 
do innych materiałów powstających na potrzeby wydarzenia bez obowiązku akceptacji produktu 
końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty, ulotki, billboardy, inne 
drukowane materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, radiowe, materiały prasowe, 
rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej oraz w Internecie.  Czas przetwarzania określa się 
do momentu wycofania zgody. 

4. Niniejsze zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku, nie uprawnia do przekazania tej zgody na osobę 

trzecią lub jakąkolwiek firmę czy instytucję, za wyjątkiem podmiotów zaangażowanych w realizacji 

„Współzawodnictwa”. 

5. Niniejszą zgodę będzie posiadać Polski Związek Wędkarski z siedzibą w Warszawie ul. Twarda 42 w celu 

organizacji i przeprowadzenia Zawodów Wędkarskich. 

 
….................................................................................................... 

Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka 
 

 
Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana dziecka danych osobowych jest: Polski Związek Wędkarski z siedzibą w 

Warszawie ul. Twarda 42 w celu organizacji i przeprowadzenia Zawodów Wędkarskich. 

2) Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Polskiego 

Związku Wędkarskiego na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oso-

bowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

3) odbiorcami Pani/Pana dziecka danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie regulaminów oraz przepisów prawa, 

4) Pani/Pana dziecka dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgod-

nie z instrukcją kancelaryjną, 

5) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora  dostępu do treści swoich danych oraz możliwości 

ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a 

także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobro-

wolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową udziału w zawodach. 

7) Pani/Pana dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 

Przyjmuję do wiadomości: 
 
 

….................................................................................................... 
Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka 
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PRZEPISY DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI DYSCYPLINARNEJ 
UCZESTNIKÓW ZAWODÓW SPORTOWYCH  

 
§ 1 

Zakres przepisów 

1. Niniejsze przepisy obowiązują członków PZW w zakresie sportu wędkarskiego i stanowią zbiór 

postanowień regulujących sprawy dyscyplinarne na zawodach MP, KMP, GPP, PP, DMP, 

eliminacji do GPP. 

§ 2 

Postępowanie dyscyplinarne 

1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się na wniosek sędziów, zawodników. 

2. Wniosek dyscyplinarny rozpatruje Prezydium GKS. 

3. Postępowanie wyjaśniające prowadzi rzecznik dyscyplinarny GKS. 

4. Strony postępowania wyjaśniającego są powiadamiane o sprawie i mają prawo do 

przedstawienia wszelkich dowodów w sprawie i zapoznania się z dowodami drugiej strony. 

5. Prezydium GKS wydaje orzeczenie w sprawie. 

 

§ 3 

Odwołanie 

1. Stronom przysługuje prawo odwołania się od orzeczenia Prezydium GKS do GKS w pełnym 

składzie.  

2. Odwołanie można składać mailem na adres: sportpzw@zgpzw.pl lub listem poleconym z 

potwierdzeniem odbioru w czasie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia (obowiązuje data 

stempla pocztowego).  

3. Strona odwołująca się od orzeczenia Prezydium GKS zobowiązana jest do uiszczenia kwoty 

kaucji określonej  w „Informacji GKS na dany rok kalendarzowy”. 

4. Orzeczenie GKS w pełnym składzie jest ostateczne. 

 

§ 4 

Wykroczenia podlegające karze dyscyplinarnej 

1. Nieprzestrzeganie przepisów zawartych w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego 

obowiązujących w PZW. 

2. Działanie na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego. 

 

§ 5 

Kary 

1. Stosuje się następujące kary: 

a) Ostrzeżenie -  pisemne zwrócenie uwagi na nieprawidłowości wynikające z § 4. Ponowne 

ostrzeżenie w ciągu roku skutkuje nałożeniem kary zawieszenia; 

b) Zawieszenie – okresowe ograniczenie praw lub przywilejów zawartych w Zasadach 

Organizacji Sportu Wędkarskiego. 

mailto:sportpzw
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§ 6 

Ewidencja i zawieszenie kar 

1. GKS prowadzi ewidencję nałożonych kar. 
2. W przypadkach szczególnych okoliczności łagodzących GKS ma prawo zawiesić wykonanie 

orzeczonej kary lub zmniejszyć jej wymiar. 

3. Po upływie 2 lat od zakończenia kary ulega ona wykreśleniu z ewidencji. 
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REGULAMIN ZMIANY CZŁONKOSTWA W KLUBIE 
 

§ 1 
1. Regulamin dotyczy członków PZW należących do Klubów biorących udział w rozgrywkach 

GPP, PP. 

2. Każdy zawodnik ma prawo do zmiany Klubu wędkarskiego (zwanego dalej Klubem). 

 

§ 2 

1. Zawodnik może być członkiem wielu Klubów, jednak w danej dyscyplinie wędkarskiej może 

reprezentować tylko jeden Klub. 
 

§3 

1. Zawodnik zamierzający zmienić Klub powinien uzyskać zgodę na odejście z macierzystego 

Klubu. Klub może odmówić zmiany członkostwa, uzasadniając swoją decyzję. Zgłoszenie do 

startu zawodnika w innym Klubie bez zgody dotychczasowego Klubu skutkuje zawieszeniem w 

startach na okres najbliższego roku kalendarzowego. 
2. Zawodnik może zmienić członkostwo w klubie tylko raz w trakcie sezonu sportowego 

w okresie od 1 listopada do 31 marca (w dyscyplinie podlodowej od 1 października do 15 
grudnia). 

3. Jeżeli zawodnik zmienił Klub lub drużynę wewnątrz Klubu i startuje w eliminacjach do GPP to 

po zakończonych eliminacjach nie może powrócić do Klubu/drużyny, z którego odszedł 

(obowiązuje w trakcie kolejnego sezonu rozgrywek GPP PZW). 

 

§ 4 

1. Okręgowy Kapitanat Sportowy zobowiązany jest do corocznego przekazywania wykazu 

zarejestrowanych Klubów i aktualizacji wykazu w formie elektronicznej do Zespołu Sportu i 

Młodzieży biura ZG PZW na adres mailowy: sportpzw@zgpzw.pl w ustalonym przez GKS 

terminie. 

2. Wykaz zarejestrowanych Klubów prowadzony przez Okręgi powinien zawierać: 

a) Nazwę Klubu; 

b) Adres siedziby Klubu; 

c) Imię i nazwisko prezesa Klubu;  

d) Mail i telefon do kontaktowej osoby w Klubie. 

 

mailto:sportpzw@zgpzw.pl
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KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW 

CZŁONKA KADRY PZW I REPREZENTANTA PZW 
 

§ 1 

1. Członkiem kadry PZW jest zawodnik powołany do składu kadry w określonej dyscyplinie 

wędkarskiej przez ZG PZW. 

2. Kadra powoływana jest na dany rok kalendarzowy. 
 

§ 2 

1. Reprezentantem PZW na Mistrzostwa Świata lub Europy w określonej dyscyplinie wędkarskiej 

jest zawodnik ze składu kadry PZW. 
 

§ 3 

1. Reprezentant PZW jest zobowiązany do godnego reprezentowania kraju i Związku. 

2. Reprezentant PZW jest zobowiązany w szczególności do: 

a) Udziału w Mistrzostwach Świata i Europy w swojej dyscyplinie 

b) Nie zamieszczania dodatkowych znaków i napisów na strojach reprezentacji PZW. 

c) Przestrzegania „Karty praw i obowiązków marketingowych członka kadry PZW”. 

3. Członek kadry PZW jest zobowiązany w szczególności do: 

a) Udziału w zawodach z cyklu GPP, PP; 

b) Przestrzegania postanowień Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego, uchwał Związku 

oraz decyzji kierownictwa i trenera. 

c) Przestrzegania postanowień organizatora zawodów. 

d) Przestrzegania „Karty praw i obowiązków marketingowych członka kadry PZW”. 
   

§ 4 

1. Reprezentant PZW ma prawo do: 

a) Merytorycznej opieki trenerskiej; 

b) Udziału w zgrupowaniach kadry PZW organizowanych przez trenera; 

c) Wyposażenia w ubiór reprezentanta PZW; 

 

§ 5 

Członkowie kadry i reprezentanci PZW  ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną  za niewykonanie 

obowiązków określonych w § 3 do usunięcia ze składu kadry PZW włącznie. 

 
 

O ś w i a d c z e n i e 
 

Ja, ...................................................................................., w związku z powołaniem mnie przez                                  
     ( imię i nazwisko) 

 
Polski Związek Wędkarski do kadry PZW, zobowiązuję się do przestrzegania postanowień niniejszej 
Karty. 
 
..............................................................             ............................................................. 
                      ( miejscowość i data)                                                 (podpis członka kadry PZW) 
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KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW MARKETINGOWYCH 

CZŁONKA KADRY PZW 
 

§ 1 

1. Użyte w Karcie wyrażenia oznaczają: 

a) sponsor PZW oznacza podmiot, który zawarł z Polskim Związkiem Wędkarskim umowę 

sponsorską, 

b)  ubiór reprezentacyjny oznacza odzież, w którą wyposażył go Polski Związek 

Wędkarski, 

c)  okres trwania zawodów oznacza: 

 Czas od momentu wyjazdu do momentu powrotu członka kadry PZW z zawodów 

zagranicznych na podstawie harmonogramu wyjazdu przedstawionego przez trenera 

również w przypadku zawodów międzynarodowych organizowanych w Polsce, 

d) działalność konkurencyjna – prezentowanie produktów lub usług o podobnych cechach 

i parametrach innej firmy niż wynikających z umowy sponsorskiej podpisanej przez Polski 

Związek Wędkarski. 

 

 § 2 

1. Członek kadry PZW udostępnia swój wizerunek Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu. PZW 

ma prawo do jego wykorzystania do celów marketingowych w mediach PZW. 

2. Członek kadry PZW jest zobowiązany do uczestnictwa w działaniach marketingowych PZW po 

uzgodnieniu z PZW zakresu i warunków tych działań.  

3. Członek kadry PZW podpisuje stosowne oświadczenie, które jest równoznaczne z wyrażeniem 

przez niego zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku, w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2000 r. Nr 80, poz.904, z 

późn.zm.) 

§ 3 

1. Reprezentant PZW ma obowiązek występowania w ubiorze reprezentacyjnym podczas 

zawodów międzynarodowych. 

2. Członek kadry PZW nie może udostępniać w celach marketingowych swojego wizerunku w 

stroju reprezentacji PZW podmiotom, z którymi PZW nie ma podpisanych stosownych umów. 

3. Członek kadry PZW może mieć zawarte umowy indywidualne ze sponsorami. W przypadku 

konfliktu interesów pierwszeństwo zobowiązań wynika z umów sponsorskich zawartych przez 

Polski Związek Wędkarski. 

§ 4 

1. Wykorzystywanie przez sponsora Polskiego Związku Wędkarskiego prawa do wizerunku 

członków kadry PZW zawiera umowa sponsorska. 
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2. Sponsor Polskiego Związku Wędkarskiego może dokonywać utrwalenia wizerunku członka 

kadry zgodnie z zawartą umową: 

a) W okresie trwania zawodów, 

b) W innym czasie po uzgodnieniu z GKS PZW. 

3. Polski Związek Wędkarski poinformuje członka kadry PZW o terminach działań medialnych z 

minimum 14-dniowym wyprzedzeniem. 

4. Członek kadry PZW ma obowiązek uczestniczyć w działaniach, o jakich mowa w pkt. 2b. 

§ 5 

1. W porozumieniu z Polskim Związkiem Wędkarskim mogą zostać ustalone warunki 

dodatkowych świadczeń członka kadry na rzecz PZW oraz sponsora PZW. 

2. Członek kadry PZW oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszej karty. 

 
 

O ś w i a d c z e n i e 
 
 

Ja, ................................................................., w związku z powołaniem mnie przez                          
(imię i nazwisko) 

Polski Związek Wędkarski do kadry PZW, będąc świadomy szczególnej roli, którą przyjdzie mi 

odegrać oraz mając na celu dobro polskiego wędkarstwa, zobowiązuję się w całym okresie 

powołania do tejże kadry, przestrzegać postanowień niniejszej karty. 

 
....................................................             ............................................................ 
                        (miejscowość i data)                                      (podpis członka kadry PZW) 
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KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW 

TRENERA KADRY PZW 

 

§ 1 

1. Trener kadry PZW powoływany jest przez Prezydium ZG PZW na wniosek GKS. 

2. Trener kadry PZW ma obowiązek przestrzegać postanowień niniejszej karty, co potwierdza 

własnoręcznym podpisem. 

3.  

§ 2 

Prawa trenera 

1. Trener kadry PZW wnioskuje o powołaniu zawodników do kadry PZW oraz typuje skład 

reprezentacji PZW na podstawie zapisów zawartych w ZOSW. 

2. Trener ma prawo typowania kierownika drużyny reprezentacyjnej jak również II-go trenera lub 

inne osoby jeśli wymaga tego dobro drużyny i będzie to miało bezpośredni wpływ na wysoki 

wynik sportowy. 

3. Trener ma prawo zawieszania zawodnika w czynnościach członka kadry i reprezentanta PZW 

jeśli w sposób rażący naruszona została Karta Praw i Obowiązków Członka Kadry i 

Reprezentanta PZW lub Karta Praw i Obowiązków Marketingowych Członka Kadry PZW lub 

Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego. W takim przypadku trener zobowiązany jest do 

przedstawienia niezwłocznie ustnie uzasadnienia podjętej decyzji i przedłożenia jej na piśmie w 

ciągu 7 dni do GKS. 

4. Trener ma prawo wnioskowania i typowania imprez sportowych do Kalendarza Imprez 

Sportowych ustalanego przez GKS. 

5. Trener ma prawo zgłaszania wniosków dotyczących zmian w Zasadach Organizacji Sportu 

Wędkarskiego i regulaminów zawodów w swojej dyscyplinie. 

6. Trener ma prawo uczestniczenia w imprezach z cyklu GPP, PP i MP, KMP, DMP. 

7. Podczas zawodów trener ma prawo do: 

➢ Zajmowania stanowiska oraz reagowania na zauważone nieprawidłowości; 

➢ Kontroli organizacji zawodów; 

➢ Kontroli pracy sędziów; 

➢ Dokonywania oceny organizatora i zawodników, ocenę kieruje do GKS. 

8. Ma prawo uczestniczenia w tworzeniu preliminarza Funduszu Sportu w zakresie swojej 

dyscypliny określając potrzeby. 

9. Trener ma prawo do kontroli sprzętu zawodnikom podczas zawodów. 

 

§ 3 

Obowiązki trenera 

1. Trener przygotowuje kadrę PZW do zawodów międzynarodowych i ponosi odpowiedzialność za 

wyniki reprezentacji PZW w swojej dyscyplinie. 

2. Trener ma obowiązek zgłoszenia do GKS wszelkich konfliktów, jakie zostały zgłoszone przez 

członków kadry PZW dotyczących indywidulanych umów sponsorskich w stosunku do umów, 

jakie podpisał Polski Związek Wędkarski. 
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3. Trener zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu przygotowań i planu wyjazdu 

reprezentacji PZW na imprezy międzynarodowe, tworzenie planu finansowego, założeń 

wyników sportowych oraz złożenia sprawozdania w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy. 

4. Trener zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zespołem Sportu i Młodzieży biura ZG PZW w 

zakresie realizacji harmonogramu wyjazdu i dyscypliny finansowej oraz realizacji zadań 

sportowych. 

5. Zobowiązany jest do stałej obserwacji bezpośredniego zaplecza kadry PZW, doskonalenia 

własnych umiejętności i przekazywania ich zawodnikom. 

6. Zobowiązany jest do znajomości obowiązujących przepisów w zakresie sportu wędkarskiego w 

PZW oraz decyzji GKS. 

7. Inicjuje i współuczestniczy w tworzeniu i zawieraniu umów sponsorskich oraz nadzoruje ich 

realizację. 

 

 
 

O ś w i a d c z e n i e 
 
 

Ja, ......................................................................................., w związku z powołaniem mnie          
   (imię i nazwisko) 

na trenera kadry PZW w dyscyplinie ................................................................., zobowiązuję się do 

przestrzegania postanowień niniejszej Karty. 

 

 
 
...............................................................        ............................................................. 
   (miejscowość i data)                                          (podpis trenera kadry PZW)
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REGULAMIN PRZYZNAWANIA  

„MEDALU ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W SPORCIE WĘDKARSKIM" 

1. „Medal za wybitne osiągnięcia w sporcie wędkarskim” zwany dalej medalem, jest zaszczytnym 

wyróżnieniem nadawanym jednorazowo członkom Polskiego Związku Wędkarskiego, którzy 

postawą i wynikami sportowymi dokumentują wysoki poziom etyki i umiejętności  

w dyscyplinach wędkarskich. 

2. Medal jest przyznawany zawodnikowi, który spełnia jeden z następujących warunków: 

➢ Przez okres co najmniej trzech lat był członkiem kadry PZW, zdobywając w tym czasie 

tytuł Mistrza Polski indywidualnie lub w drużynie; 

➢ Uczestniczył w Mistrzostwach Świata lub Europy zajmując indywidualnie lub zespołowo 

miejsce od I do VI; 

➢ Dwukrotnie zdobył tytuł indywidualnego mistrza Polski lub drużynowego Mistrza Polski lub 

klubowego Mistrza Polski. 

3. Medal nadawany jest uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PZW na wniosek Głównego 

Kapitanatu Sportowego. Wniosek powinien zawierać informację o spełnieniu warunków,  

o których mowa w punkcie 2 oraz imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zawodnika             

i  nazwę Okręgu PZW. 

4. Zawodnik odznaczony medalem może być pozbawiony posiadanego odznaczenia przez 

Prezydium Zarządu Głównego PZW: 

a. za przewinienia dyscyplinarne – na wniosek GKS; 

b. w wyniku wykluczenia go z szeregów PZW przez sąd koleżeński Związku. 

5. Prowadzenie ewidencji przyznawanych, medali powierza się Zespołowi Sportu i Młodzieży biura 

Zarządu Głównego PZW. 
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Wzorcowe oświadczenia dotyczące zawodników niepełnoletnich 
Załącznik A 

 
Zgoda rodzica (opiekuna prawnego)* 

 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo 

syna/córki …............................................................................................................ 

ur. …........................................zam……….................................................................................................. 

w …............................................................................................................................................................ 
(nazwa imprezy) 

organizowanej przez ……………………………………………………….……………………………………… 
(nazwa organizatora) 

Impreza odbędzie się w dniach …...............................................w…............................................................ 

(miejsce rozgrywania imprezy) 

Orientacyjną godzinę wyjazdu ustala się na …..........................., natomiast powrotu na ….......................... 

W trakcie imprezy dziecko musi mieć zapewnioną opiekę pedagogiczną. 

Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nie przestrzegania regulaminu zawo-

dów spowodowane przez moje dziecko. 

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w zawodach. 

Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez organizatora lub opiekuna prawnego w czasie zawodów 

związanych z leczeniem lub hospitalizowaniem mojego dziecka w przypadku zagrożenia zdrowia, bądź 

życia. 

Telefon kontaktowy rodzica (opiekuna):  …………………………………………..………..……… 

 

………………………………       ……………………………………….. 
 (miejscowość i data)        (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

*Zgodę wypisuje rodzic (opiekun prawny), jeżeli nie jest obecny przy zawodniku podczas zawodów. 

Zgodę należy wypełnić, zeskanować i przesłać razem ze zgłoszeniem do zawodów lub dostarczyć dla organizatora przed rozpoczę-

ciem zawodów. 
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Załącznik B 
 
 

Klauzula opiekuna podczas zawodów 
 

           

Imię i Nazwisko opiekuna ……………………………………………………….telefon nr…………………………..                                                                                                 

                                                                            

Deklaruję, że zostałem zapoznany z ogólnymi zasadami opieki nad dziećmi i młodzieżą w trakcie  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa zawodów) 

organizowanych przez Okręg PZW w ………………………………………………………………………………... 

Jednocześnie zobowiązuję się w dniach od …..….…………………………  do ………………...…….……….…,   

do sprawowania odpowiedzialnej opieki nad …….…………………………………………………………………. ,  
         (imię i nazwisko zawodnika)  

 

 

 

….……………………………………….………………
.       czytelny podpis opiekuna      
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PROTOKÓŁ Z ZAWODÓW WĘDKARSKICH NR ……… 
W dyscyplinie............................................................................................................... 

Przeprowadzonych w dniu...................... roku w miejscowości ................................. 

1. Rodzaj zawodów .................................................................................................. 

2. Organizator: ……………………………………………………………………………. 

3. Komisja sędziowska w składzie : 

− Sędzia Główny :  ................................................................ 

− Sędzia Sekretarz:  …............................................................ 

− Sędziowie Sektorowi:  ................................................................ 

.................................................................................................................... 

− Sędziowie Kontrolni:  ................................................................ 

.................................................................................................................... 

Komisja Sędziowska stwierdziła należyte – wadliwe* przygotowanie terenu. 
LICZBA ZAWODNIKÓW: 

Lp. W kategorii Zgłoszonych Startujących Sklasyfikowanych Zdyskwalifikowanych 

1      

2      

3      

4      

 RAZEM     

 
ZWYCIĘŻYLI: 

Lp. Kategoria Imię i Nazwisko Zajęte miejsce 
Uzyskano punktów 

klasyfikacyjnych 

1  

 1  

 2  

 3  

2  

 1  

 2  

 3  

Zgłoszone protesty i sposób ich załatwienia: ……..................................................................................................................... 

………………………................................................................................................................................................................... 

 

Sędzia Sekretarz         Sędzia Główny 

 

.............................                                                .............................. 

  …………................... dnia ............................ roku. 
 Monitoring wody 

Opis stwierdzonej nieprawidłowości: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

W przypadku stwierdzenia niepokojących zmian wody, należy natychmiast powiadomić biuro Okręgu PZW  

w ………………………. tel.  ………………………….. , tel……………………………..,  

Niepokojące parame-

try fizykochemiczne 

wody: barwa wody, 

zapach itp. 

Niekontrolo-

wany zrzut 

ścieków 

Śnięte ryby  

i inne zwierzęta 

wodne 

Brak 

drożności cieków 

i blokowanie 

przepływu 

Szkody w środowisku (śmieci, 

wycinka drzew  

i inne zjawiska szkodliwe dla 

środowiska) 

Nie stwierdzono 
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……………………………………. 

data    

N O T A T K A  S Ę D Z I E G O  G Ł Ó W N E G O  

z przebiegu zawodów - ................................................................................................................... 

Data zawodów:.......................... liczba tur:….................. w godz.:.................................................. 

Miejsce zawodów:…............................................... woda ………................................................... 

Organizator:..................................................................................................................................... 

Liczba drużyn:.......................... zawodników:........................ w tym kadra:.................................... 

Sędzia główny-................................................... liczba sędziów:.................................................... 

Zakwaterowanie i wyżywienie: ....................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Ocena przygotowania zawodów: .................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Dyskwalifikacje:............................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Protesty :......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Odwołania........................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Ocena pracy Komisji Sędziowskiej:................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

Uwagi dotyczące przebiegu zawodów:............................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

 

……………………………….. 

(podpis sędziego głównego) 

Uwaga: do notatki dołączyć imienny wykaz wszystkich sędziów biorących udział w 

zawodach, z podaniem klas sędziowskich  
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................................. dnia ........................................ 

 

D E C Y Z J A  K O M I S J I  S Ę D Z I O W S K I E J  

 

Głównej Komisji Sędziowskiej ........................................................................................................ 

W związku z wniesieniem protestu przez Kol. ................................................................................ 

z ............................................................... w sprawie:…................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

Główna Komisja Sędziowska w składzie: 

 Sędzia główny ………........................................................................................................... 

 Z-ca sędziego głównego ...................................................................................................... 

 Sędzia sekretarz .................................................................................................................. 

 Sędziowie sektorowi ............................................................................................................ 

po zapoznaniu się z: 

➢ odwołaniem – protestem Kol. ......................................................................................... (w 
załączeniu) 

➢ wysłuchaniu świadka/ów Kol. ...................................................................................... 

➢ wysłuchaniu wyjaśnień Kol. ........................................................................................... 

P o s t a n a w i a  

na podstawie „Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego”  

Część……..    rozdz  ….….. str ……..… pkt. ………………….. 

. …………………………………………………………………………………………………………….. 

......................................................................................................................................................... 

Kol. ............................................................................................. przysługuje prawo złożenia 
odwołania na piśmie do Sędziego Głównego w ciągu 30 minut od otrzymanej decyzji, po 
wpłaceniu w biurze zawodów wadium, w wysokości ………….............. zł.  

 

 

Otrzymałem :        Podpisy komisji: 

Dnia ..............................................    ………………………………….. 

Godz. ............................................    ………………………………….. 

.......................................................    ………………………………….. 

 

 

/podpis zawodnika / 
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Załącznik Nr 3  (Wzór decyzji Sędziego Głównego)  

 

................................... dnia ................................. 

 

D E C Y Z J A  S Ę D Z I E G O  G Ł Ó W N E G O  N r  ................. 

 

Sędzia Główny zawodów 
.........................................................................................................................................................  

(imię i nazwisko Sędziego Głównego) 

 

rozpatrzył odwołanie zgłoszone przez 
......................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

i po zapoznaniu się z  

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

podjął decyzję 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

Zgodnie z pkt. ...................część:........................ „Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego„ 

 

orzeka: 

− zwrot wpłaty wadium *                                                                                                                      

− przekazanie wpłaty wadium na konto sportu ZG PZW*. 

 

Podpis Sędziego Głównego 

 

................................................ 

* niepotrzebne skreślić  
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……………………………………. 

data    

N O T A T K A  O B S E R W A T O R A  G K S  

z przebiegu zawodów - ................................................................................................................... 

Data zawodów:.......................... liczba tur:….................. w godz.:.................................................. 

Miejsce zawodów:…............................................... woda ………................................................... 

Organizator:..................................................................................................................................... 

Liczba drużyn:.......................... zawodników:........................ w tym kadra:.................................... 

Sędzia główny-................................................... liczba sędziów:.................................................... 

Zakwaterowanie i wyżywienie: ....................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Ocena przygotowania zawodów: .................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................................................  

Wnioski: .................................................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................................................  

  

                    ………..…………………..……………..                      
                          podpis obserwatora  
Instrukcja:  

Ocena obserwatora powinna skupić się na następujących etapach zawodów:  
- przebieg zapisu i przyjmowania zawodników;  
- ceremonia otwarcia (zgodność z wytycznymi);  
- odprawa z kierownikami ekip;  
- przebieg zawodów (przestrzeganie ZOSW w danej dyscyplinie, przygotowanie łowiska i ogólnie terenu 

zawodów,  proces obliczania wyników oraz szybkość ich publikacji);  
- ocena pracy komisji sędziowskiej, (kompetencje, zaangażowanie, przygotowanie, współpraca sędziego 

głównego z całą komisją sędziowską);  
- ceremonia zamknięcia. (zgodność z wytycznymi).  

Ocena powinna być rzetelna, obiektywna i pozbawiona emocji. Obserwator powinien również zapisać wnioski, które 

mogą być pomocne przy organizacji kolejnych zawodów danego typu.  
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W n i o s e k  o  n a d a n i e  l i c e n c j i  s ę d z i e g o  k l a s y  k r a j o w e j  

Wybierz o co wnioskujesz z listy rozwiniętej. 

d y s c y p l i n  w ę d k a r s k i c h  

Imię:    Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.  
Nazwisko:   Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 
 
Data urodzenia:   Kliknij tutaj, aby wprowadzić datę. 
 
Adres zamieszkania    Kliknij tutaj, aby wpisać nazwę ulicy nr domu i lokalu  
Kliknij tutaj, aby wpisać kod pocztowy oraz nazwę miejscowości.  
 
Nr telefonu:   Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 
 
Adres e-mail:    Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 
 

Przynależność do Okręgu PZW:    Wybierz z listy rozwijanej  
 
Data (rok) wstąpienia do PZW:   Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 
 
Nr licencji sędziego klasy okręgowej:   Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 
 
Nr licencji sędziego klasy krajowej:   Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 
 
Data (rok) egzaminu na sędziego klasy krajowej:   Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

 
   

Kliknij aby wprowadzić datę. Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst 

              Data         Imię i Nazwisko osoby składającej wniosek 

Nr licencji sędziego klasy krajowej: wypełnia GKSędz.                                                                            
 

Data ważności licencji:    wypełnia GKSędz       
                                                                            
Wniosek wypełniać elektronicznie oraz zapisać, dopisując w tytule TYLKO: Imię i Nazwisko 
sędziego. Wypełniony wniosek, zdjęcie w formie cyfrowej o rozdzielczości minimalnej 492 x 633 
piksele i wielkości maksymalnej do 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje 
odpowiadające fotografii o wymiarach 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość) oraz skan (zdjęcie) 
awersu aktualnej licencji należy przesłać na adres: sportpzw@zgpzw.pl.  
W przypadku zagubienia, zniszczenia licencji proszę przesłać oświadczenie o zagubienia, 
zniszczenia itp. 
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