
POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG MAZOWIECKI 

 24

Załącznik Nr 12 Zaświadczenie lekarskie 

Warszawa, dnia …………………… r. 
 
 

ZAŚWIADCZENIE 
 
 
 

Niniejszym zaświadcza się, że Ob. …………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……….. syn …………………………………..…….. ur. dnia …………………………… 

w …………………………………….…………..…, zamieszkały 

w ………………………………………………………………………………….. przy ul. 

……………………………………………………nr …… m. ……., legitymujący się 

dowodem osobistym seria …………….……. numer ………………………..; 

Zgodnie z wymogami Art. 48 ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o sporcie 
kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz. 1298) 

 
Może /nie może*/ wykonywać funkcję(i) sędziego sportowego dyscyplin wędkarskich 
*/dyscypliny rzutowej Polskiego Związku Wędkarskiego. 

 
 

/* - niepotrzebne skreślić/ 

 
 
 

…………………..…………………. 
/pieczęć i podpis lekarza 

wystawiającego zaświadczenie/ 
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Załącznik Nr 13 Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych 

 
Warszawa, dnia …………………………. r. 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

Ja niżej podpisany ……………………………………………………., 
syn ………………………………. i ………………………., zamieszkały 
w ……………………………… przy ul. ……………………………………… nr domu 
…………….. nr mieszkania ……………, legitymujący się dowodem osobistym 
seria …………….numer ……………………………; 

Zgodnie z wymogami Art.48 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o sporcie 
kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz. 1298). 

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że korzystam 
z pełni praw publicznych 
 

 
………………….………….. 

/imię i nazwisko/ 
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Załącznik Nr 14 Zobowiązanie do uczestniczenia w szkoleniu 

 
Warszawa, dnia ………………….. r. 

 
 
 
 

ZOBOWIĄZANIE 
 
 
 

Ja niżej podpisany ……………………………………………………., 
syn ………………………………. i ………………………., zamieszkały 
w ……………………………… przy ul. ……………………………………… nr domu 
…………….. nr mieszkania ……………, legitymujący się dowodem osobistym 
seria …………….numer ……………………………; 

Zgodnie z wymogami Art. 48 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o sporcie 
kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz. 1298). 

 
 
Zobowiązuję się do: 

1. uczestniczenia w szkoleniu i podnoszeniu kwalifikacji sędziowskich, 
organizowanym przez Polski Związek Wędkarski; 

2. wykonywania obowiązków sędziego sportowego, określonych w regulaminie 
sportowym Polskiego Związku Wędkarskiego. 

 
 

………………….………….. 
/imię i nazwisko/ 

 
 



POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG MAZOWIECKI 

 27

Załącznik Nr 15 Wniosek o licencję sędziego 
/strona 1/ 

Warszawa, dnia ………………….. r. 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE LICENCJI 
SĘDZIEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO 

 
Na podstawie Art. 49 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym /Dz. U. Nr 155 poz. 1298 z dnia 17 sierpnia 
2005 r./ wnoszę o przyznanie licencji sędziego sportowego. 
 
 
Nazwisko 

………………………………………………………………….. 
Imię /imiona / 

……………………………………………………… 
PESEL 

………………………………………………………………….. 
NIP: 

……………………………………………………… 

Miejsce urodzenia  

………………………………………………………………….. 
 

Adres zamieszkania: kod pocztowy, miejscowość 

………………………………………………………………….. 
ulica, numer domu i mieszkania  

……………………………………………………… 

Telefon dom: 

………………………………………………………………….. 
Telefon praca: 

……………………………………………………… 

Telefon komórkowy: 

………………………………………………………………….. 
Adres e-mail: 

……………………………………………………… 

- Proszę o przyznanie mi, w zaznaczonych kategoriach, licencji sędziego sportu wędkarskiego klasy*: 

a) podstawowej 

Liczba 
sędziowań 
zawodów 
okręgowych 
i krajowych  

 
 • w dyscyplinach wędkarskich.  

 • w dyscyplinie rzutowej.  

b) okręgowej 
Wymagane 
minimum 

20 

 • w dyscyplinach wędkarskich.  

 • w dyscyplinie rzutowej.  

c) krajowej 
Wymagane 
minimum 

50 

 • w dyscyplinach wędkarskich.  

 • w dyscyplinie rzutowej.  

d) międzynarodowej  
 • w dyscyplinach wędkarskich.  

 • w dyscyplinie rzutowej.  

*) w odpowiedniej rubryce wstawić znak X. 
 

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw 
publicznych. Zobowiązuję się do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Okręgowy Kapitanat 
Sportowy Okręgu Mazowieckiego PZW oraz do podnoszenia swoich kwalifikacji sędziowskich. 
Zobowiązuję się do wykonywania przewidzianych w regulaminach sportowych obowiązków sędziego 
sportu wędkarskiego. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku. 
Do wniosku załączam dwie fotografię. 
 
 
 
 
............................................................................................. ............................................................. ......................................................................................  

/miejscowość, data/ /pieczęć i podpis  /podpis wnioskodawcy/ 

prezesa Koła PZW/ 
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/strona 2/ 
 
Wypełnia Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej  
  
Zaświadczam, że wnioskodawca zdał egzamin i odbył wymagany staż sędziowski uprawniający do uzyskania licencji 
określonej we wniosku z następujących dyscyplin wędkarskich*) w odpowiedniej rubryce wstawić znak X. 

wędkarstwo 
spławikowe  

wędkarstwo 
muchowe  

wędkarstwo 
rzutowe  

wędkarstwo 
spinningowe 

wędkarstwo 
morskie 

wędkarstwo 
podlodowe 

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

Uwagi: 

* * * * * * 

 
/miejscowość, data/ imię i nazwisko  

przewodniczącego  

 
Wypełnia Przewodniczący Kolegium Sędziów  
Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego  
 

Decyzją Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW wnioskodawcy przyznano Licencję Nr 

………………………………. 

sędziego sportu wędkarskiego klasy: ……………………………………………………. 
 
Przewodniczący Kolegium Sędziów MO PZW 
 
Warszawa, dnia ........................................................... 
 
Wypełnia lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej  
/lub w załączeniu zaświadczenie lekarskie/ 
 
Zaświadczam, że wnioskodawca jest zdolny/niezdolny/* do wykonywania funkcji sędziego sportu wędkarskiego  

 
 
 
 

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

 
 
 
 

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

miejscowość, data  podpis i pieczęć uprawnionego lekarza  

* - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 16 Karta ewidencyjna oceny sędziego sportu wędkarskiego 

 

Uwaga: Wypełniać drukowanymi literami 

 

 

 

Karta ewidencyjna i oceny sędziego sportu wędkarskiego 

Aktualna klasa sędziowska: Data wydania: Numer licencji: 

   

   

   

 

1. Nazwisko i imię 

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

2. Data i miejsce urodzenia ………….……………….….…………………Nr PESEL 

……………...…….. 

3. Adres zameldowania 

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

4. Adres do korespondencji 

……………………………………….………………….…………………..….. 

5. Adres e-mail: 
……………………………………………………………………………………………… 

6. Nr tel.: dom. ……………………..……, praca ……………….… komórkowy. 

..………………..……… 

7. Przynależność do koła PZW Nr ……...…….……, data wstąpienia do 
PZW………………….…………. 

8. Udokumentowana znajomośc języków obcych: 

…………………………………………………………. 

9. Posiadane odznaki honorowe i medale: 

• „Odznaka Członka Honorowego PZW”     – data nadania 
…………….. 

• ”Złota Odznaka PZW z Wieńcami za Zasługi dla Wędkarstwa Polskiego”  – data 
nadania ………………….….. 

• ”Srebrna Odznaka PZW z Wieńcami za Zasługi dla Wędkarstwa Polskiego”  – data 
nadania ………………….….. 

• ”Złota Odznaka PZW za Zasługi dla Wędkarstwa Polskiego” ”  – data nadania 
…………….. 

 
 

miejsce na 
fotografie 3,5x4,5 
cm 
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• ”Srebrna Odznaka PZW za Zasługi dla Wędkarstwa Polskiego”  – data nadania 
…………….. 

• „Medal „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa”   – data nadania 
…….……….. 

• „Odznaka „Zasłużony sędzia Okręgu Stołecznego”    – data nadania 
…………….. 

• „Odznaka „Zasłużony sędzia Okręgu Mazowieckiego PZW” ”  – data nadania 
…………….. 

10. Inne posiadane odznaczenia państwowe i resortowe: 

………………………………..…………………… 

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

… 

11. Posiadane patenty i inne uprawnienia: /np. patent żeglarza, patent sternika, uprawnienia inspektora 

szkolenia młodzieży nadany w 2000 r., itp./ 

12. Data uzyskania licencji: Sędziego Klasy Podstawowej /P/ ……….………, Sędziego Klasy 

Okręgowej /O/ ………………, Sędziego Klasy Krajowej /K/ ………..……… 

13. Nr legitymacji sędziego: P - …………………/ O - ………………………, K - …………………… 

14. Zasady oceny aktywności sędziego: 

Ocena i liczba 
punktów za ocenę 

pracy sędziego: 

Minimum na podwyższenie klasy 
licencji 

Liczba punktów za rangę zawodów: 

lat 

stażu 
 Liczba 

sędziowań 
Dyscypliny Ranga zawodów Punkty 

dostateczna 1   podsta-
wowej 20 spławikowa, 

spinningowa, 

podlodowa, morska, 

muchowa 

nie ujęte w kalendarzu imprez w 
Mazowieckim ZO lub ZG PZW  

1 

dobra 2  2 okręgowej  50 
ujęte w kalendarzu imprez w Mazowieckim 
ZO lub ZG PZW/ 

2 

bardzo 

dobra  
3  

3 krajowej   

rzutowa 

nie ujęte w kalendarzu imprez w 
Mazowieckim ZO lub ZG PZW  

1 

3  
między-

narodowej  ujęte w kalendarzu imprez w Mazowieckim 
ZO lub ZG PZW/ 

2 

 
15. Ewidencja sędziowań /wypełnia tylko Kolegium Sędziów Okręgu Mazowieckiego PZW/ 

Lp. Rok 
Dyscyplina 
zawodów 

Typ zawodów 

Teren zawodów 

Liczba 
sędziowań 

Liczba 
uzyskanych 
punktów  
w roku 

Uwagi 
M - 

mistrzowskie 
T – 

towarzyskie 
Kraj Okręg  Klub 

/Koło 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           
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Lp. Rok 
Dyscyplina 
zawodów 

Typ zawodów 

Teren zawodów 

Liczba 
sędziowań 

Liczba 
uzyskanych 
punktów  
w roku 

Uwagi 
M - 

mistrzowskie 
T – 

towarzyskie 
Kraj Okręg  Klub 

/Koło 

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

20.           

21.           

 


