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Uwaga wyjaśniająca:
W związku ze zmianą Ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r z późniejszymi
zmianami, którą zastąpiła Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym
wyrażenia zawarte w zatwierdzonych wcześniej Uchwałach 83 i 84 ZG PZW z dnia 15
października 2004 roku zastępuje się wyrażeniami:
wyczynowy* - zastępuje się wyrażeniem kwalifikowany
Polska Konfederacja Sportu ** - zastępuje się wyrażeniem Ministerstwo Sportu i
Turystyki

Uchwała Nr 83
Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 15 października 2004 r.
w sprawie zmian w zasadach organizacji i finansowania wędkarskiego sportu
wyczynowego*
Wykonując ustalenia zawarte w rozdziale III Uchwały XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów
Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 26 października 2001 r., na podstawie § 29 pkt. 10
Statutu PZW, ustala się co następuje :
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Polski Związek Wędkarski jest organizacją uprawnioną do realizacji zadań polskich
związków sportowych w rozumieniu art.10 ust.1 i 4 Ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18
stycznia 1996 r. wraz z późniejszymi zmianami.
§2
Zadania w zakresie wędkarskiego sportu wyczynowego*, wynikające z art.9 ust.1 i art.10
ust.5 Ustawy o kulturze fizycznej*, Polski Związek Wędkarski wykonuje poprzez :
1. organizowanie współzawodnictwa sportowego wędkarzy w dyscyplinach :
- wędkarstwo spławikowe
- wędkarstwo muchowe
- wędkarstwo rzutowe
- wędkarstwo spinningowe
- wędkarstwo morskie
- wędkarstwo podlodowe
2. określanie reguł technicznych i dyscyplinarnych współzawodnictwa w poszczególnych
dyscyplinach wędkarskich,
3. przygotowanie kadr narodowych do uczestnictwa w międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym,
4. określanie zasad funkcjonowania wędkarskich klubów sportowych oraz nadawanie im
licencji uprawniających do organizowania zawodów i udziału we współzawodnictwie
sportowym,
5. przyznawanie zawodnikom licencji, określanie zasad ich przyznawania oraz
pozbawiania,
6. określanie praw i obowiązków zawodników,
7. przyznawanie licencji sędziego dyscyplin wędkarskich,
8. określanie trybu i zasad rozstrzygania sporów powstałych w związku z naruszeniem
ustalonych reguł współzawodnictwa sportowego, powoływanie organów orzekających,

§3
Współzawodnictwo sportowe ma na celu wyłonienie, z cyklu zawodów eliminacyjnych,
mistrzów okręgów, mistrzów Polski w poszczególnych dyscyplinach i kategoriach oraz
ustalenie, w oparciu o klasyfikację ogólną, składów kadry narodowej i reprezentacji
narodowych na mistrzostwa świata i Europy.

II ORGANIZACJA SPORTU WĘDKARSKIEGO
§4
1. Podstawową jednostką organizacyjną, realizującą zadania w zakresie wyczynowego*
sportu wędkarskiego jest Wędkarski Klub Sportowy zwany dalej klubem.
2. Klub zrzesza wędkarzy, członków Polskiego Związku Wędkarskiego, pragnących
dobrowolnie, wyczynowo* uprawiać sport wędkarski.
3. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania , minimalna liczba członków klubu
winna wynosić 10 członków.
4. Klub powstaje oraz działa w oparciu o Regulamin wędkarskiego klubu sportowego PZW
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§5
1. Sportem wyczynowym* na szczeblu krajowym kieruje Zarząd Główny PZW przy pomocy
Głównego Kapitanatu Sportowego. Obsługę techniczno- administracyjną wykonuje
Zespół ds. sportu i młodzieży, funkcjonujący w strukturze biura Zarządu Głównego PZW.
2. Sportem wyczynowym* na szczeblu okręgu kieruje Zarząd Okręgu PZW przy pomocy
Okręgowego Kapitanatu Sportowego. Zarządy okręgów PZW organizują i koordynują
działalność klubów wędkarskich na swoim terenie. Zobowiązania klubów mieszczą się
w osobowości prawnej i możliwościach finansowych okręgu. Obsługę techniczno administracyjną zapewnia biuro zarządu okręgu.
§6
Zasady rozgrywania wędkarskich zawodów sportowych, ich organizację, reguły techniczne i
dyscyplinarne, uprawnienia i obowiązki zawodników, trenerów oraz sędziów, jak również
zasady klasyfikacji i wyłaniania kadr oraz reprezentacji narodowych, określają „Zasady
organizacji sportu wędkarskiego”* stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

III. FINANSOWANIE SPORTU WĘDKARSKIEGO
§7
1. Finansowanie zadań w zakresie sportu wyczynowego* na szczeblu centralnym
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 :
- odpisy ze składek członkowskich PZW w wysokości określonej przez Krajowy Zjazd
Delegatów PZW,
- środki na zadania w zakresie sportu wyczynowego* zlecone przez Polską
Konfederację Sportu*,
- wpływy z zawodów sportowych,
- darowizny otrzymywane w związku z zawartymi umowami sponsoringu na potrzeby
wędkarskiego sportu wyczynowego *
- opłaty wnoszone przez kluby z tytułu nadania im licencji uprawniającej do
uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym,
- wpłaty zagranicznych związków wędkarskich oraz federacji.
3. Z Funduszu Sportu Wędkarskiego finansowane są :
- udział reprezentacji narodowej w zawodach międzynarodowych,
- wyposażenie kadry narodowej ( dresy, sprzęt ),
- zgrupowania kadry narodowej,
- mistrzostwa Polski w zakresie określonym w Zasadach Organizacji Sportu
Wędkarskiego*,
- udział trenerów kadry narodowej w imprezach z cyklu Grand Prix Polski,
( wg. ustaleń GKS )
- obsługa komisji ( GKS, Morska, Kolegium Sędziowskie),
- składki z tytułu przynależności do międzynarodowych organizacji sportowych.
4. Środki niewykorzystane w danym roku stanowią zasilenie źródeł finansowania sportu
w latach następnych.
§8
1. Źródłem finansowania sportu wyczynowego* na poziomie okręgu są wpływy z :
- dotacji zarządu okręgu i zarządów kół,
- subwencji ze strony władz powiatu lub województwa na realizację zadań
w zakresie sportu wyczynowego*,
- darowizn od sponsorów sportu ,
- opłat za udostępnienie innym podmiotom wód na organizowanie zawodów
wędkarskich.
2. Na poziomie okręgów finansowane są:
- udział reprezentantów okręgu w mistrzostwach Polski i zawodach z cyklu Grand Prix
Puchar Polski,
- mistrzostwa okręgu w zakresie określonym w Zasadach Organizacji Sportu
Wędkarskiego*,
- obsługa komisji (OKS, Rada ds. Młodzieży).

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9
1. Traci moc uchwała nr 91 ZG PZW z dnia 9 grudnia 1995 r. w sprawie zasad
organizowania i finansowania wyczynowego* sportu wędkarskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.
Wiceprezes ZG PZW
Adam Zwarycz

Prezes ZG PZW
Eugeniusz Grabowski

Załącznik nr 2
do Uchwały ZG
PZW nr 84
z dnia 15.10.2004 r.

WZORCOWY REGULAMIN
WĘDKARSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO
I. Postanowienia ogólne
1. Wędkarski Klub Sportowy PZW.........................................................................., zwany
(nazwa klubu)

dalej klubem tworzony jest na podstawie §45 p.9 Statutu Polskiego Związku
Wędkarskiego, skupia członków PZW, pragnących dobrowolnie uprawiać wędkarski
sport wyczynowy*
2. Klub zarejestrowano uchwałą nr ......... Zarządu Okręgu PZW z dnia ...........................
i wpisano do Rejestru wędkarskich klubów sportowych PZW prowadzonego przez
Główny Kapitanat Sportowy.
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 wzorców stosowanych w polskich związkach
portowych.
2. Klub realizuje swoje cele poprzez :
1) doskonalenie umiejętności zawodników w zakresie wędkarstwa sportowego,
2) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi klubami i jednostkami
organizacyjnymi PZW,
3) czynny udział zawodników klubu w zawodach na terenie kraju i za granicą,
4) tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i wiedzy wędkarskiej ,
5) pozyskiwanie sponsorów,
6) inspirowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska wodnego.
III. Członkowie klubu
1. Członkiem klubu może być każdy członek PZW oraz członek uczestnik zainteresowany
udziałem w sportowym współzawodnictwie wędkarskim lub będący sympatykiem tego
współzawodnictwa.
2. Członkiem wspierającym klubu może być osoba fizyczna lub osoba prawna, deklarująca
poparcie materialne w zakresie rozwoju sportu wędkarskiego, przez zawarcie umowy
sponsoringu.
3. Przyjęcie do klubu następuje w drodze złożenia do zarządu klubu pisemnej deklaracji
członkowskiej i decyzji zarządu klubu potwierdzającej przyjęcie w poczet członków.
4. Członek klubu może w danej dyscyplinie wędkarskiej należeć wyłącznie do jednego
klubu.
5. Członek klubu ma prawo :

1) wybierać i być wybieranym do władz klubu,
2) uczestniczyć w pracach klubu,
3) reprezentować barwy klubu w zawodach i innych imprezach w okręgu, w kraju i za
granicą,
4) korzystać z urządzeń i sprzętu klubu na zasadach określonych przez zarząd klubu,
5) poddawać ocenie działalność klubu, zgłaszać wnioski i postulaty do zarządu klubu,
6) nosić odznakę klubu,
7) być wyróżnianym za szczególne i wybitne osiągnięcia sportowe.
6. Członek klubu ma obowiązek :
1) brać czynny udział w realizacji celów i zadań klubu oraz w walnych zebraniach klubu,
2) przestrzegać regulaminu klubu i uchwał władz klubu,
3) dbać o należyty stan sprzętu i innych składników majątkowych, stanowiących
wyposażenie klubu,
4) kierować się zawsze zasadą koleżeństwa, godnie reprezentować barwy klubu oraz
strzec etycznych zachowań,
5) opłacać w terminie składkę członkowską klubu.
7. Członkostwo klubu ustaje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji członka klubu,
2) uchwały zarządu klubu o skreśleniu lub wykluczeniu w przypadku : nie
przestrzegania regulaminu i uchwał władz klubu, nie uczestniczenia w pracach
klubu, działania na szkodę klubu, a także nie opłacenia w ciągu trzech miesięcy
składki członkowskiej klubu po terminie uchwalonym przez zarząd klubu,
3) zgonu członka klubu.
8. Członek klubu ukarany wykluczeniem z PZW lub zawieszeniem praw członkowskich
przez sąd koleżeński PZW automatycznie traci członkostwo w klubie.
IV. Władze i organy kontrolne klubu
1. Władzami klubu są :
1) walne zebranie członków klubu,
2) zarząd klubu.
2. Organem kontrolnym klubu jest komisja rewizyjna klubu.
Walne zebranie członków klubu
1. Do kompetencji walnego zebrania członków klubu należy :
1) wybór i odwołanie prezesa zarządu klubu, członków zarządu klubu oraz komisji
rewizyjnej klubu, zgodnie z ordynacją wyborczą uchwaloną przez walne zebranie
członków klubu,
2) zatwierdzanie planu działania i rocznego budżetu klubu,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności klubu, w tym
sprawozdań finansowych,
4) uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej klubu,
5) 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. O terminie i miejscu walnego zebrania zarząd klubu powiadamia członków z
wyprzedzeniem 21 dniowym przed terminem zebrania.

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:
- wiceprezesa,
- sekretarza,
- skarbnika,
- 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 :
1) realizacja uchwał walnego zebrania członków klubu,
2) kierowanie bieżącą działalnością klubu,
3) zwoływanie walnych zebrań członków klubu,
4) reprezentowanie klubu na zewnątrz,
5) organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych,
6) zarządzanie powierzonymi klubowi majątkowymi środkami rzeczowymi i
finansowymi
oraz wykonywanie w tym zakresie pełnomocnictw zarządu okręgu PZW,
7) przygotowywanie planu pracy i projektu preliminarza przychodów i wydatków klubu,
8) opracowywanie rocznych sprawozdań finansowych i przekazywanie ich do
sprawozdawczości zbiorczej macierzystego okręgu,
9) szkolenie młodzieży,
10) opracowywanie regulaminów pracy wewnątrz klubu i podejmowanie uchwał w
sprawach członkowskich,
11) zawieranie umów ze sponsorami z upoważnienia zarządu okręgu PZW,
12) powoływanie trenera i kierowników reprezentacji klubu biorących udział w zawodach
sportowych,
13) wykonywanie innych zadań związanych z działalnością klubu.
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 :
1) kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej klubu, w tym opiniowanie
rocznego sprawozdania finansowego,
2) występowanie z wnioskami pokontrolnymi do zarządu klubu,
3) 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.
5. W sprawach nadzwyczajnych komisja rewizyjna może zażądać zwołania
nadzwyczajnego walnego zebrania członków klubu.
6. Działalność klubu może być poddana kontroli okręgowej komisji rewizyjnej.

V. Fundusze klubu
1. Fundusze klubu składają się z :
1) wpisowego i składek członkowskich klubu,
2) darowizn sympatyków wędkarstwa oraz sponsorów w oparciu o zawarte umowy ,
3) dotacji i subwencji przyznanych przez zarządy kół i okręgów prawomocnymi
uchwałami,
4) innych dochodów z działalności klubu, stanowiących w całości przychody statutowe.
3. 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.
4. Budżet i sprawozdanie finansowe klubu jest częścią składową sprawozdania
finansowego macierzystego okręgu.
5. W przypadku likwidacji klubu, która poprzedza uchwała zarządu okręgu PZW o jego
rozwiązaniu, wszystkie aktywa i pasywa klubu podlegają przeniesieniu do bilansu
macierzystego okręgu.
VI. Postanowienia końcowe
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy
Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego oraz uchwały podjęte przez Zarząd Główny
i macierzysty zarząd okręgu.

Załącznik nr 4
do Uchwały ZG PZW
nr 84
z dnia 15.10.2004 r.

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI NA UPRAWIANIE WĘDKARSKICH
DYSCYPLINA SPORTOWYCH
Uwzględniając Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 9 kwietnia 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania licencji na uprawianie
określonych dyscyplin sportu ustala się zasady przyznawania i pozbawiania licencji na
uprawianie dyscyplin sportowych w wędkarstwie :
- spławikowym
- muchowym
- rzutowym
- spinningowym
- morskim
- podlodowym
§1
1. Licencję na wyczynowe* uprawianie określonej dyscypliny wędkarskiej sportu
wyczynowego* przyznaje i pozbawia Polski Związek Wędkarski na pisemny wniosek
osoby ubiegającej się o jej przyznanie.
2. Warunkiem przyznania licencji jest zakwalifikowanie się zawodnika do startu w
Mistrzostwach Polski bądź imprezach ogólnopolskich z cyklu Grand Prix Polski,
po spełnieniu warunków formalnych określonych w § 2.
3. Licencję przyznaje się na czas nieokreślony.
4. Licencja może być przyznana na czas określony na żądanie osoby ubiegającej się
o przyznanie licencji.
§2
1. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji składa we właściwym Zarządzie Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego pisemny wniosek zawierający :
1) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
2) określenie dyscypliny wędkarskiej, na której uprawianie wnioskodawca ubiega się
o licencję,
3) określenie okresu, na jaki licencja ma być przyznana,
4) datę i podpis wnioskodawcy.
2. Do wniosku dołącza się :
1) zobowiązanie do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
2) zaświadczenie lekarza medycyny sportowej o dopuszczeniu do uprawiania
określonej dyscypliny wędkarskiej,
3) zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach obowiązków zawodnika
oraz do przestrzegania warunków uprawiania danej dyscypliny wędkarskiej,
- z uwzględnieniem ust.3 i 4.
3. Osoba niepełnoletnia ubiegająca się o przyznanie licencji dołącza do wniosku ponadto
pisemną zgodę ustawowych przedstawicieli na uprawianie danej dyscypliny
wędkarskiej.
4. Osoba ubiegająca się ponownie o przyznanie licencji dołącza dodatkowo do wniosku
oświadczenie, ze nie została ukarana żadną z kar przewidzianych w § 5 ust.2 pkt 1 i 2
lub nie została pozbawiona licencji z przyczyn, o których mowa w § 6 ust.2 pkt.2-4.

§3
1. Jeżeli osoba ubiegająca się o przyznanie licencji jest stowarzyszona w wędkarskim
klubie sportowym, składa wniosek o przyznanie licencji na uprawianie określonej
dyscypliny za pośrednictwem tego klubu.
2. Klub wędkarski przekazuje wniosek, o którym mowa w ust.1, do właściwego Zarządu
Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania,
wraz z opinią klubu.
3. Osoba stowarzyszona, o której mowa w ust.1, może dołączyć do wniosku
uwierzytelnioną kopię książeczki zdrowia wędkarza z aktualnie ważnym badaniem
lekarskim zamiast zaświadczenia, o którym mowa w § 2 ust.2 pkt 2.
§ 4.
1. Wnioski o przyznanie licencji Zarządy Okręgów PZW przekazują do Głównego
Kapitanatu Sportowego, który w imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego przyznaje
licencję w drodze decyzji.
2. Licencja zawiera :
1) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania zawodnika,
2) numer licencji,
3) dyscyplinę wędkarską, na której uprawianie licencja została przyznana,
4) datę wydania licencji,
5) okres ważności licencji, jeżeli została przyznana na czas określony.
3. Licencja powinna być opatrzona zdjęciem i podpisem posiadacza licencji, pieczęcią
Polskiego Związku Wędkarskiego oraz podpisem przedstawiciela związku
przyznającego licencję.
4. Wzór licencji określa załącznik do regulaminu.
§ 5.
1. Polski Związek Wędkarski może odmówić przyznania licencji, jeżeli osoba ubiegająca
się o przyznanie licencji nie spełnia warunków określonych w § 2 lub § 3 i braki nie
zostały usunięte, mimo wezwania, w wyznaczonym terminie.
2. Licencji na uprawianie danej dyscypliny wędkarskiej nie może uzyskać osoba, która
uprawiając tę dyscyplinę została:
1) ukarana karą dożywotniej dyskwalifikacji,
2) ukarana karą czasowej dyskwalifikacji - w czasie odbywania tej kary,
3) pozbawiona licencji z przyczyn określonych w § 6 ust.2 pkt 2-4 - w okresie 2 lat od
daty wydania tej decyzji.
3. Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia.
§ 6.
1. Polski Związek Wędkarski może pozbawić zawodnika licencji w razie :
1) nieuzasadnionej odmowy uczestnictwa w reprezentacji kraju,
2) odmowy lub zaprzestania udziału w procesie szkoleniowym i we współzawodnictwie
wędkarskim,
3) odmowy poddania się obowiązkowym badaniom lekarskim.
2. Polski Związek Wędkarski pozbawia zawodnika licencji w razie:
1) stwierdzenia przez lekarza medycyny sportowej niezdolności do uprawiania danej
dyscypliny ,
2) rażącego nieprzestrzegania regulaminów wędkarskich i zasad rywalizacji ,

3) rażącego naruszenia obowiązków zawodnika,
4) przekroczenia przepisów antydopingowych.
3. Jeżeli przyczyny pozbawienia licencji wymienione w ust.1 i 2 stanowią również
przyczyny wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, decyzja o pozbawieniu licencji
może być wydana po zakończeniu tego postępowania i wydaniu orzeczenia
ostatecznego.
4. Pozbawienie zawodnika licencji wymaga uzasadnienia.

§ 7.
Organem odwoławczym w sprawach przyznawania i pozbawiania licencji jest Prezes
Polskiej Konfederacji Sportu**.
§ 8.
1. Główny Kapitanat Sportowy PZW prowadzi ewidencję przyznanych licencji.
2. Ewidencja obejmuje dane oraz dokumenty, o których mowa w § 2 i 3 oraz w § 4 ust.2
pkt 2, 4 i 5.
3. Główny Kapitanat Sportowy prowadzi odrębna ewidencję prawomocnych decyzji
o odmowie przyznania i o pozbawieniu licencji.
§ 9.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Załącznik do Uchwały Nr 15
ZG PZW z dnia 22.04.2006

Zasady i tryb nadawania klas sportowych
w Polskim Związku Wędkarskim
§1
Ustala się następujące klasy sportowe :
1. mistrzowską międzynarodową ( MM )
2. mistrzowską ( MK )
3. pierwszą ( I )
4. drugą ( II )
5. trzecią ( III )
§2
1. Klasę sportową nadaje się zawodnikowi, który uzyskał określoną normę klasyfikacyjną,
zwanej dalej normą
2. Normy uzyskiwania klas określa załącznik nr 1
§3

Stwierdzenie uzyskania normy do nadania klasy sportowej następuje na podstawie
oficjalnych protokołów zawodów lub klasyfikacji ogłoszonych przez Główny Kapitanat
Sportowy.
§4
Klasy sportowe nadają:
1. Główny Kapitanat Sportowy – w zakresie klasy mistrzowskiej międzynarodowej,
mistrzowskiej i pierwszej.
2. Okręgowe Kapitanaty Sportowe w zakresie klasy drugiej i trzeciej.
§5
1. Nadanie klasy sportowej następuje po zakończeniu sezonu nie później niż do 31 grudnia
w trybie Komunikatu do publicznej wiadomości z powiadomieniem zawodników którym
nadano klasę oraz macierzystego Okręgu.
2. W Komunikacie, o którym mowa w pkt. 2 podaje się:
1) Imię i nazwisko
2) Rok urodzenia
3) Przynależność klubową
4) Podstawę nadania klasy
5) Datę uzyskania klasy sportowej
6)Termin ważności klasy sportowej

§6
1. Klasę mistrzowską międzynarodową nadawaną na podstawie wyników uzyskanych na
Mistrzostwach świata i Europy oraz imprezach równorzędnych nadaje się na okres 24
miesięcy od daty jej przyznania.
2. Pozostałe klasy sportowe zachowują ważność przez okres 12 miesięcy od daty
przyznania.
§7
1. Ewidencje klas sportowych prowadzą:
1) Główny Kapitanat sportowy – dla klasy mistrzowskiej międzynarodowej , mistrzowskiej
i pierwszej
2) Okręgowe Kapitanaty Sportowe – dla wszystkich pozostałych klas sportowych.
3) Klasę druga i trzecią może nadać Zarząd Okręgowego Wędkarskiego Klubu
Sportowego jeśli spełnia on role Okręgowego Kapitanatu Sportowego

seniorzy

OBOWIĄZUJĄCE NORMY USTALANIA KLAS SPORTOWYCH
w Polskim Związku Wędkarskim
Zajęte miejsce
Klasa sportowa
Mistrzowska
Mistrzowska
Pierwsza
Druga

rodzaj zawodów
Międzynarodowa
Mistrzostwa świata
seniorów
Światowe Igrzyska
Sportów Nieolimpijskich
Puchar świata seniorów
indywidualnie
1 do 6
drużynowo
1 do 3
Mistrzostwa Europy
seniorów
Puchar Europy seniorów
indywidualnie
1 do 3
drużynowo
1 do 2
Mistrzostwa Polski
seniorów
indywidualnie
Ogólnopolskie Zawody
z cyklu GPx Puchar Polski
indywidualnie z klasyfikacji
rocznej
juniorzy
Mistrzostwa świata
juniorów
1 do 3
indywidualnie
1 do 3
drużynowa
Mistrzostwa Europy
juniorów
1 do 3
indywidualnie
1 do 3
drużynowo
Mistrzostwa Polski
Juniorów
indywidualnie
Ogólnopolskie zawody z
cyklu
GPx Puchar Polski
indywidualnie

Trzecia

7 do 12
4 do 6

4 do 6
3 do 4

1 do 3

4 do 10

11 do 20

21 do 30

1 do 3

4 do 10

11 do 20

21 do 30

4 do 8
4 do 8

9 do 12

4 do 8
4 do 8

7 do 10

1 do 3

4 do 6

7 do 12

13 do 20

1 do 3

4 do 6

7 do 12

13 do 20

Załącznik nr 5
do Uchwały ZG PZW z
dnia 15.10.2004 r.

PRZEPISY DYSCYPLINARNE WĘDKARSKIEGO SPORTU KWALIFIKOWANEGO
§1
Zakres przepisów
Niniejsze przepisy obowiązują w zakresie wędkarskiego sportu wyczynowego* w RP i
stanowią zbiór postanowień regulujących sprawy dyscyplinarne klubów, działaczy, sędziów
oraz zawodników i są wiążące dla wszystkich osób i organizacji działających w sporcie
wędkarskim.
§2
Postępowanie dyscyplinarne
1) Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się na wniosek GKS, klubów wędkarskich,
sędziów, zawodników.
2) Wniosek dyscyplinarny rozpatruje Prezydium GKS na podstawie postępowania
wyjaśniającego prowadzonego przez Podkomisję ds. Dyscypliny.
3) Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest jawnie.
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
Klubom, działaczom, sędziom i zawodnikom przysługuje prawo odwołania się od orzeczeń
GKS do Prezydium ZG PZW. Odwołanie we wszystkich przypadkach powinno nastąpić
listem poleconym lub za pokwitowaniem, w czasie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia
(obowiązuje data stempla pocztowego). Odwołanie nie wstrzymuje wykonania orzeczenia.
Strona odwołująca
się, zobowiązana jest do wpłaty na konto ZG PZW kaucji. Wysokość kaucji i sposób
postępowania z nią ustala Prezydium ZG PZW.
Od orzeczeń organów związkowych w sprawach dyscyplinarnych w zakresie wędkarskiego
sportu wyczynowego* stronom przysługuje skarga do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu
przy PKOL.
§4
Wykroczenia podlegające karze dyscyplinarnej
Zawodnicy podlegają karze dyscyplinarnej za:
1. nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z Regulaminu klubu ,
2. nieprzestrzeganie zasad określonych w Karcie Zawodnika,
3. działanie na szkodę drużyny,
4. przebywanie na zawodach lub na treningach pod wpływem środków odurzających,
5. niesportowe i nieetyczne zachowanie wobec organizatora, sędziów i innych
zawodników,

6.
7.
8.
9.

przedstawianie komisji sędziowskiej zawodów ryb nie złowionych w zawodach,
nieprzestrzeganie postanowień umów sponsorskich,
notoryczne nieprzestrzeganie poleceń trenera przed i podczas zawodów,
nieusprawiedliwiona absencja w eliminacjach do Mistrzostw Polski oraz innych
zawodach wyznaczonych przez klub i GKS,
10. używanie w czasie zawodów sprzętu i przynęt niezgodnie regulaminem ,
11. nie udzielenie pomocy zawodnikowi własnej drużyny.

Sędziowie podlegają karze dyscyplinarnej za:
1. stawienie się lub przebywanie na zawodach w stanie wskazującym na użycie
środków odurzających,
2. niesportowe i nieetyczne zachowanie się wobec zawodnika , trenera, organizatora
itp.,
3. świadome dopisanie do karty startowej ryb nie złowionych podczas zawodów,
4. naruszenie obowiązków i uprawnień sędziowskich zawartych w Zasadach
Organizacji Wędkarskiego Sportu* ,
Trenerzy, kierownicy ekip, organizatorzy podlegają karze dyscyplinarnej za:
1. stawienie się lub przebywanie na zawodach pod wpływem środków odurzających,
2. niesportowe i nieetyczne zachowanie przed i w trakcie zawodów , jak również po ich
zakończeniu,
3. nakłanianie zawodnika do używania sprzętu i przynęt niezgodnych z regulaminem,
4. czynną pomoc zawodnikowi w czasie zawodów,
5. nieprzestrzeganie postanowień umowy sponsorskiej,
6. niegodne reprezentowanie władz Związku.
§5
Kary
Stosuje się następujące kary:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) wykluczenie,
4) ograniczenie praw lub przywilejów sportowych,
5) zawieszenie,
6) dyskwalifikacja.
Wykluczenie jest to zakaz brania udziału w określonym charakterze przez osobę w
zawodach.
Wykluczenie może być dokonane przez właściwą władzę przed, w czasie lub po zawodach.
Zawieszenie polega na zakazie brania udziału i pełnienia funkcji w zawodach. Zawieszenie
może
być orzeczone na okres do 2 lat.
Dyskwalifikacja jest całkowitą i bezwarunkową utratą wszystkich praw uczestnictwa w
działalności prowadzonej lub nadzorowanej przez PZW.

§6
Ogólna odpowiedzialność klubów
Kluby wędkarskie są odpowiedzialne za działalność swoich oficjalnych przedstawicieli i
zawodników oraz za utrzymanie porządku w obrębie swojego terenu sportowego (łowiska)
przed zawodami, podczas zawodów i po ich zakończeniu.
§7
Prawo obrony
Kara zawieszenia i dyskwalifikacji nie może być nałożona na żadną osobę lub grono osób,
jeżeli wymienione osoby nie otrzymają możliwości ustnego bądź pisemnego
usprawiedliwienia się, lub obrony z zarzucanego przekroczenia.

§8
Zawieszenie kar
W przypadkach szczególnych okoliczności łagodzących, Prezydium GKS lub Prezydium
ZG PZW w przypadku odwołania ma prawo zawiesić wykonanie orzeczonej kary na czas
ustalony własną uchwałą lub zmniejszyć jej wymiar.
§9
Ewidencja kar
GKS prowadzi ewidencję nałożonych kar. Po upływie 2 lat od zakończenia kary,
zainteresowany może zwrócić się do GKS o skreślenie tej kary z ewidencji, co
uwarunkowane jest wzorowym zachowaniem się w tym okresie.

Załącznik nr 6
do Uchwały ZG PZW
nr 84
z dnia 15.10.2004 r.

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW ZAWODNIKA
§1
Zawodnicy uprawiający wędkarski sport wyczynowy* w Polsce posiadają status amatora.
§2
Za amatorów są uznani zawodnicy, którzy z tytułu uprawiania sportu wędkarskiego lub innej
działalności z tym związanej nie otrzymują wynagrodzenia, względnie innego świadczenia
pieniężnego lub rzeczowego, innego niż zwrot rzeczywistych wydatków poniesionych w
trakcie ich udziału w oficjalnych rozgrywkach organizowanych przez PZW. Koszty podróży
i zakwaterowania poniesione w związku z udziałem w zawodach oraz wydatki na sprzęt
wędkarski, ubezpieczenie, i szkolenie mogą podlegać zwrotowi bez podważenia statusu
amatora.
§3
Za profesjonalistów są uznani zawodnicy, którzy z tytułu uprawiania sportu wędkarskiego
lub innej działalności z tym związanej otrzymują wynagrodzenie, względnie inne
świadczenie pieniężne lub rzeczowe, wyższe od określonego w § 2.
§4
Zawodnik uprawiający wędkarski sport wyczynowy* musi posiadać licencję zawodniczą
wydaną przez GKS PZW. Zasady przyznawania i pozbawiania licencji określa Regulamin.
§5
Zawodnik uprawiający wędkarski sport wyczynowy* w Polsce zobowiązuje się do
poświęcania swojej energii i umiejętności sportowych, do przykładania najwyższej
staranności w działaniu dla dobra klubu i PZW oraz do powstrzymania się od czynienia
czegokolwiek, co mogłoby przynieść szkodę klubowi lub PZW.
§6
Zawodnik uprawiający wędkarski sport wyczynowy obowiązany jest w szczególności:
1) uczestniczyć we wszystkich zawodach i zajęciach klubu, do których zostanie
wyznaczony lub sam się zgłosi,
2) w przypadku kontuzji lub choroby związanej z jego aktywnością jako zawodnika
sportu wędkarskiego, zawodnik powinien niezwłocznie zawiadomić lekarza
wyznaczonego przez klub,
3) dbać przez cały okres o wszelkie standardowe wyposażenie i sprzęt dostarczony
przez klub lub PZW oraz zwrócić ww. wyposażenie po zakończeniu jego
wykorzystywania,
4) zachowywać się publicznie i prywatnie tak, aby nie szkodzić wizerunkowi klubu oraz
PZW i ogólnie sportowi wędkarskiemu oraz powstrzymać się od udzielania
informacji osobom trzecim o sprawach będących wewnętrzną sprawą klubu

lub Związku, przy czym zawodnik ma prawo do swobody wypowiedzi, o ile nie
będzie to dyskredytować ani klubu lub PZW ani dyscypliny sportu wędkarskiego,
5) przygotowywać się sumiennie do wszystkich klubowych i związkowych imprez
sportowych, wykonywać zalecenia trenera dotyczące stylu życia, w takim stopniu w
jakim odnoszą się one do występu zawodnika, zachowywać się w sposób sportowy
w stosunku do wszystkich uczestników zawodów,
6) akceptować decyzje podejmowane przez sędziego podczas zawodów .
§7
Poprzez przynależność do klubu wędkarskiego, zawodnikowi przysługują:
1) prawa wynikające z przyznanej zgodnie z obowiązującymi przepisami licencji,
2) dostęp do obiektów zgodnie z przepisami PZW,

§8
Klub, PZW i zawodnik mogą być stroną indywidualnej umowy dotyczącej wykorzystania
indywidualnych praw zawodnika.
§9
W przypadku naruszenia przez zawodnika obowiązków wynikających z niniejszych
przepisów klub lub GKS PZW jest uprawniony do stosowania kar dyscyplinarnych,
określonych stosownymi przepisami związkowymi.

Prezes Klubu
/podpis/

Zawodnik
/podpis/

Załącznik nr 7
do Uchwały ZG PZW
nr 84
z dnia 15.10.2004 r.

REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH PZW

§1
Każdy zawodnik wędkarskiego sportu wyczynowego* ma prawo do zmiany barw
klubowych.
§2
Zawodnik wędkarskiego sportu wyczynowego* może być członkiem i reprezentować barwy
tylko jednego Wędkarskiego Klubu Sportowego w określonej dyscyplinie wędkarskiej.
§3
Przynależność zawodnika do Wędkarskiego Klubu Sportowego potwierdza karta
członkostwa w klubie wydawana przez właściwy Okręgowy Kapitanat Sportowy. Karta
członkostwa w klubie powinna zawierać:
- imię i nazwisko,
- rok urodzenia,
- aktualne zdjęcie,
- nazwę odpowiedniego Wędkarskiego Klubu Sportowego,
- rubrykę na adnotację o zmianie barw klubowych.
§4
Rejestr zawodników prowadzą Okręgowe Kapitanaty Sportowe. Są one zobowiązane do
corocznego przekazywania, w formie elektronicznej, aktualnych list zawodników, którzy
uczestniczyć będą w rywalizacji na poziomie ogólnopolskim.
§5
Zawodnik zamierzający zmienić barwy klubowe winien uzyskać zgodę na odejście z
macierzystego klubu. Brak tej zgody skutkuje roczną karencją przynależności do klubu.
Zawodnicy mogą zmieniać barwy klubowe bez żadnych opłat ze strony klubu
przejmującego na rzecz klubu, którego zawodnik był członkiem do tej pory.
§6
Zawodnicy mogą zmieniać barwy klubowe tylko raz w trakcie sezonu sportowego w okresie
od 1 listopada do 31 marca.

Załącznik nr 8
do Uchwały ZG PZW
nr 84
z dnia 15.10.2004 r.

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW
CZŁONKA KADRY NARODOWEJ I REPREZENTANTA POLSKI
§1
1. Członkiem kadry narodowej jest zawodnik, który został powołany do składu kadry
narodowej w określonej dyscyplinie wędkarskiej przez Polski Związek Wędkarski w
porozumieniu z Prezesem Polskiej Konfederacji Sportu.*
2. Zawodnik posiada status członka kadry narodowej od dnia powołania do dnia
odwołania lub skreślenia z listy członków kadry narodowej.
3. Członkowie kadry narodowej bezpośrednio po powołaniu :
1) składają pisemne zobowiązanie do przestrzegania obowiązków wymienionych w § 3,
2) podpisują „Kartę”.
§2
1. Reprezentantem Polski w określonej dyscyplinie wędkarskiej jest zawodnik zaliczony do
kadry narodowej, który został powołany do składu reprezentacji Polski na mistrzostwa
Europy lub mistrzostwa świata i zaakceptowany przez Polską Konfederację Sportu.
2. Zawodnik posiada status reprezentanta Polski w okresie od dnia powołania do składu
reprezentacji Polski do dnia zakończenia zawodów.
§3
1. Członek kadry narodowej i reprezentant Polski jest zobowiązany do godnego
reprezentowania kraju i Związku oraz do powstrzymywania się od wszelkich działań,
które mogłyby przynieść szkodę krajowi i Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu.
2. Członek kadry narodowej i reprezentant Polski jest zobowiązany w szczególności do :
1) realizacji indywidualnego programu szkolenia, opracowanego przez Polski Związek
Wędkarski,
2) uczestniczenia we wszystkich zaplanowanych zgrupowaniach kadry narodowej,
3) uzyskania zgody trenera kadry narodowej i kierownika wyszkolenia Polskiego
Związku Wędkarskiego na każdą zmianę miejsca startu w stosunku do planu,
4) udziału we wszystkich zaplanowanych zawodach, w tym w szczególności w
mistrzostwach Europy, świata,
5) przestrzegania postanowień regulaminów sportowych i uchwał Związku oraz
dyspozycji kierownictwa, trenera i lekarza reprezentacji,
6) przestrzegania postanowień organizatora zawodów,
7) poddawania się badaniom lekarskim,
8) przestrzegania zakazu zażywania środków dopingowych i narkotycznych,
9) przestrzegania zakazu zażywania jakichkolwiek lekarstw i odżywek bez
wcześniejszej zgody lekarza reprezentacji,
10) używania przekazanego przez Związek sprzętu i stroju reprezentanta Polski oraz
dbałości o ten strój i sprzęt,
11) przestrzegania zakazu umieszczania we własnym zakresie jakichkolwiek
dodatkowych znaków i napisów na stroju i sprzęcie, o którym mowa w pkt. 10,
12) przestrzegania sportowego trybu życia,

13) rozwiązywania powstałych problemów w drodze bezpośrednich negocjacji
z kierownictwem reprezentacji lub Związku,
14) przestrzegania zakazu wypowiadania się wobec osób trzecich na temat stosunków
wewnętrznych w Związku, jego organizacji i zasobów finansowych.
§4
1. Wprowadza się „Kartę praw i obowiązków marketingowych członka kadry narodowej”.
2. Trener kadry narodowej zobowiązany jest do zaznajomienia wszystkich członków kadry
narodowej z postanowieniami „Karty”.
3. Członkowie kadry narodowej zobowiązani są do jej podpisania.
§5
Członek kadry narodowej i reprezentant Polski ma prawo do :
1) uczestnictwa w zgrupowaniach centralnych (krajowych i zagranicznych) zgodnie
z zatwierdzonym przez Związek indywidualnym programem szkolenia,
2) opieki szkoleniowej i medycznej podczas zgrupowań centralnych,
3) wyposażenia w strój i sprzęt reprezentanta Polski zgodnie z obowiązującymi w
Związku normami zużycia.
§6
Członkowie kadry narodowej i reprezentanci Polski ponoszą odpowiedzialność
dyscyplinarną za niewykonanie obowiązków określonych w § 3 i 4 Karty praw i obowiązków
członków kadry narodowej i reprezentanta Polski, łącznie ze skreśleniem ze składu kadry
narodowej.

Oświadczenie

Ja, ...................................................................................., w związku z powołaniem mnie
przez
( imię i nazwisko)
Polski Związek Wędkarski do kadry narodowej, zobowiązuję się do przestrzegania
postanowień niniejszej Karty.

..............................................................
.............................................................
( miejscowość i data)

(podpis członka kadry narodowej)

Załącznik nr 9
do Uchwały ZG PZW
nr 84
z dnia 15.10.2004 r.

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW MARKETINGOWYCH
CZŁONKA KADRY NARODOWEJ
§1
1. Użyte w Karcie wyrażenia oznaczają :
1) sponsor oznacza podmiot, który zgodnie z regulaminem Polskiego Związku
Wędkarskiego oraz na podstawie zawartej umowy, posiada prawo do wykorzystania
wizerunku członków kadry narodowej i posługiwania się ustalonym ze Związkiem
tytułem,
2) strój reprezentacji narodowej oznacza każdy strój, w który Polski Związek
Wędkarski wyposaża członka kadry narodowej, w szczególności strój treningowy,
strój startowy oraz strój oficjalny członka kadry narodowej wykorzystywany podczas
zawodów,
3) zawody oznaczają imprezę sportową, w której członek kadry narodowej występuje
jako reprezentant Rzeczypospolitej Polskiej,
4) okres trwania zawodów oznacza:
a) w przypadku imprezy sportowej odbywającej się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, czas od momentu otwarcia do momentu zamknięcia zawodów,
b) w przypadku imprezy sportowej odbywającej się poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, czas od momentu wyjazdu członka kadry narodowej
na zawody do momentu jego powrotu,
c) także wywiady, konferencje prasowe i inne uroczystości urządzane przez
organizatora zawodów lub Polski Związek Wędkarski, jakie pozostają w
bezpośrednim związku z
imprezą sportową, a odbywają się bądź są organizowane przed otwarciem lub po
zamknięciu zawodów (lub w przypadku, gdy zawody odbywają się poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed wyjazdem bądź po powrocie członków
kadry narodowej).
2. Działalnością konkurencyjną jest działalność polegająca na oferowaniu na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami tych samych bądź podobnych
produktów lub usług przez jednego przedsiębiorcę, jakie znajdują się w ofercie
przedsiębiorcy drugiego.
Przedsiębiorstwa prowadzą względem siebie działalność konkurencyjną bez względu na
formę prawna działalności, sposób dystrybucji, lub docelowa grupę konsumentów.
Kryterium decydującym jest tożsamość lub podobieństwo oferowanych produktów bądź
warunków i charakteru świadczenia usług.
§2
1. Członek kadry narodowej udostępnia swój wizerunek w stroju reprezentacji narodowej
sponsorowi Polskiego Związku Wędkarskiego, który będzie miał prawo do
wykorzystania tego wizerunku dla swoich celów marketingowych w zakresie
wyznaczonym przez umowę Związku z tym sponsorem oraz regulaminy tegoż Związku.
2. Uprawnienia sponsora Polskiego Związku Wędkarskiego do wykorzystania wizerunku

członka kadry narodowej nie obejmują prawa do posługiwania się wizerunkiem
pojedynczego zawodnika z jednoczesnym wskazaniem jego imienia i nazwiska lub
samego imienia i nazwiska.
3. Sponsor jest uprawniony do wykorzystywania opisanych w ust.1 praw, wyłącznie przez
czas trwania zawartej z Polskim Związkiem Wędkarskim umowy.
4. Oświadczenie, o jakim mowa w ust. 1, jest równoznaczne z wyrażeniem przez członka
kadry narodowej zgody na rozpowszechnianie wizerunku w stroju reprezentacji
narodowej, 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. Członek kadry narodowej nie będzie korzystał ze swoich praw osobistych, w tym w
szczególności z praw do wizerunku, nazwiska, pseudonimu podejmując w celach
marketingowych współpracę z podmiotem prowadzącym działalność konkurencyjną
wobec sponsora głównego Polskiego Związku Wędkarskiego.
2. Członek kadry narodowej nie może udostępniać swojego wizerunku w powiązaniu
z symboliką narodową, w tym w szczególności w stroju reprezentacji narodowej innemu
podmiotowi niż sponsor Polskiego Związku Wędkarskiego.
3. Członek kadry narodowej ma obowiązek uzyskania zgody Polskiego Związku
Wędkarskiego na zawarcie umowy ze sponsorem indywidualnym.
4. Polski Związek Wędkarski może nie wyrazić zgody na zawarcie przez członka kadry
narodowej umowy ze sponsorem indywidualnym w sytuacji, gdy ustali, że zawarcie lub
wykonanie takiej umowy mogłoby zaszkodzić interesom sponsora głównego, a w
szczególności w przypadkach wskazanych w ust.1 i 2.
5. Postanowienia ust. 1,3 i 4 nie maja zastosowania do umów zawartych przez zawodnika
ze sponsorem indywidualnym przed powołaniem do składu kadry narodowej.
§4
1. Wykorzystywanie przez sponsora Polskiego Związku Wędkarskiego prawa do wizerunku
członków kadry narodowej, w szczególności może polegać na : utrwalaniu,
zwielokrotnianiu, przetwarzaniu, umieszczaniu w folderach, ulotkach i innych
materiałach promocyjnych – w których treści umieszczony jest znak towarowy bądź inne
oznaczenie identyfikujące sponsora bądź oferowane przez niego towary lub usługi –
wizerunku członka kadry narodowej z powołaniem tytułu, jakim na mocy zawartej z
Polskim Związkiem Wędkarskim może się posługiwać.
2. Sponsor Polskiego Związku Wędkarskiego może dokonywać utrwalenia wizerunku
członka kadry narodowej :
1) każdorazowo, w okresie trwania zawodów,
2) w trakcie trwania oficjalnych telewizyjnych lub fotograficznych sesji zdjęciowych
Polskiego Związku Wędkarskiego.
3. Polski Związek Wędkarski poinformuje członka kadry narodowej o terminach oficjalnych
telewizyjnych lub fotograficznych sesji zdjęciowych z odpowiednim wyprzedzeniem,
biorąc pod uwagę uwarunkowania procesu szkoleniowego poszczególnych członków
kadry narodowej.
4. Członek kadry narodowej ma obowiązek uczestniczyć w sesjach zdjęciowych o jakich
mowa w ust. 2 pkt 2).

§5
1. Członek kadry narodowej może zwolnić się z części bądź wszystkich obowiązków, o
jakich mowa w niniejszej karcie, wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Polskiego
Związku Wędkarskiego.
2. W porozumieniu z Polskim Związkiem Wędkarskim mogą zostać ustalone warunki
dodatkowych świadczeń zawodnika na rzecz sponsora.
3. Członek kadry narodowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszej karty oraz
otrzymał taki sam egzemplarz jak egzemplarz niniejszy.

Oświadczenie

Ja, ................................................................., w związku z powołaniem mnie przez Polski
(imię i nazwisko)
Związek Wędkarski do kadry narodowej, 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 narodowej)

Załącznik nr 10
do Uchwały ZG PZW
nr 84
z dnia 15.10.2004 r.

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW
TRENERA KADRY NARODOWEJ
§1
1. Trener kadry narodowej powoływany jest przez Prezydium Zarządu Głównego PZW na
wniosek Głównego Kapitanatu Sportowego.
2. Trener kadry narodowej ma obowiązek przestrzegać postanowień niniejszej karty, co
potwierdza własnoręcznym podpisem.
Prawa trenera:
1. Trener kadry narodowej wnioskuje o powołaniu zawodników do kadry narodowej oraz
reprezentacji Polski na podstawie zapisów zawartych w „Zasadach Organizacji Sportu
Wędkarskiego”*
Skład kadry narodowej i reprezentacji ustala
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 w czynnościach członka kadry narodowej i reprezentanta
Polski jeśli wymagają tego zaistniałe okoliczności lub w sposób rażący naruszona

4.
5.
6.

7.

została Karta praw i obowiązków członka kadry narodowej lub przepisy „ Zasad
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 Głównego
Kapitanatu Sportowego.
Trener ma prawo wnioskowania i typowania imprez „Grand Prix Polski”, zawodów
klasyfikacyjnych, Mistrzostw Polski do Kalendarza Imprez Sportowych.
Trener ma prawo zgłaszania wniosków dotyczących zmian w „Zasadach Organizacji
Sportu Wędkarskiego”* i regulaminów zawodów w swojej dyscyplinie.
Trener ma prawo uczestniczenia w imprezach z cyklu „Grand Prix Polski” i M.P.
Podczas pobytu na zawodach ma prawo zajmować stanowisko oraz reagować na
zauważone nieprawidłowości organizacji zawodów, pracy sędziów i zachowań. Ma
prawo dokonywać oceny: organizatora, sędziów i zawodników. Ocenę przesyła w ciągu
7 dni od daty zakończenia zawodów do Zespołu Sportu.
Ma prawo uczestniczenia w tworzeniu preliminarza Funduszu Sportu w zakresie swojej
dyscypliny określając potrzeby.

Obowiązki trenera:
1. Przygotowuje kadrę narodową w swojej dyscyplinie do imprez międzynarodowych.
Ponosi odpowiedzialność za wyniki reprezentacji w tych imprezach.
2. Zobowiązany jest do przedstawienia Harmonogramu przygotowań i wyjazdu
reprezentacji na imprezy międzynarodowe, planu finansowego, założeń wynikowych
oraz złożenia sprawozdania w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy.
3. Zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zespołem Sportu w zakresie realizacji
Harmonogramu wyjazdu i dyscypliny finansowej oraz realizacji zadań sportowych.
4. Zobowiązany jest do stałej obserwacji bezpośredniego zaplecza kadry narodowej,
doskonalenia własnych umiejętności i przekazywania ich zawodnikom.
5. Zobowiązany jest do znajomości obowiązujących przepisów w zakresie sportu oraz
decyzji GKS.
6. Inicjuje i współuczestniczy w tworzeniu i zawieraniu umów sponsorskich oraz nadzoruje
ich realizację.
7. Składa roczne i okresowe sprawozdania z imprez krajowych i zagranicznych w zakresie
prowadzonej przez niego dyscypliny.

Oświadczenie

Ja, ............................................................................., w związku z powołaniem mnie na
trenera
(imię i nazwisko)
kadry narodowej w dyscyplinie ................................................................., zobowiązuję się
do przestrzegania postanowień niniejszej Karty.

...................................................................
(miejscowość i data)

........................................................
(podpis trenera kadry narodowej)

