
KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW 
CZŁONKA KADRY OKRĘGU MAZOWIECKIEGO PZW  

I REPREZENTANTA OKRĘGU MAZOWIECKIEGO PZW 

§ 1 

1. Członkiem kadry Okręgu Mazowieckiego PZW jest zawodnik, który został powołany 
do składu kadry w określonej dyscyplinie wędkarskiej przez Okręg Mazowiecki 
Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie przez Prezydium OM PZW. 

2. Zawodnik posiada status członka kadry od dnia powołania do dnia powołania 
nowej kadry, odwołania lub skreślenia z listy członków kadry OM PZW. 

3. Członkowie kadry OM PZW bezpośrednio po powołaniu: 
a) składają pisemne zobowiązanie do przestrzegania obowiązków wymienionych  

w § 3, 
b) podpisują „Kartę Praw i Obowiązków Członka Kadry OM PZW i Reprezentanta 

OM PZW”. 

§ 2 

1. Reprezentantem OM PZW w określonej dyscyplinie wędkarskiej jest zawodnik 
powołany na dane zawody lub zawodnik powołany do kadry OM PZW na Grand 
Prix Polski i Mistrzostwa Polski. 

2. Zawodnik posiada status reprezentanta OM PZW w okresie od dnia powołania do 
składu reprezentacji OM PZW do dnia zakończenia zawodów. 

§ 3 

1. Członek kadry i reprezentant OM PZW jest zobowiązany do godnego 
reprezentowania Okręgu oraz do powstrzymywania się od wszelkich działań, 
które mogłyby przynieść szkodę Okręgowi Mazowieckiemu Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Warszawie. Członek kadry OM PZW i reprezentant OM PZW jest 
zobowiązany w szczególności do: 
a) realizacji indywidualnego programu szkolenia, opracowanego przez OM PZW 
b) uczestniczenia we wszystkich zaplanowanych zgrupowaniach kadry OM PZW; 
c) uzyskania zgody przewodniczącego dyscypliny lub osoby przez niego 

wytypowanej na dane zawody, na każdą zmianę miejsca startu w stosunku do 
planu; 

d) udziału we wszystkich zaplanowanych zawodach w kraju z cyklu GPP, PP  
i Mistrzostw Polski po wcześniejszych ustaleniach z przewodniczącym 
dyscypliny; 

e) przestrzegania postanowień regulaminów sportowych i uchwał Związku  
i Okręgu Mazowieckiego PZW oraz dyspozycji kierownictwa, trenera; 

f) przestrzegania postanowień organizatora zawodów; 
g) poddawania się badaniom lekarskim jeżeli zajdzie taka potrzeba; 
h) przestrzegania zakazu zażywania środków dopingowych i odurzających; 
i) używania przekazanego przez OM PZW sprzętu i stroju reprezentanta OM PZW 

oraz dbałości o ten strój i sprzęt; 
j) zwrotu kosztów za przekazany sprzęt oraz ubiór, zgodnie z kosztami 

wyszczególnionymi w fakturze lub dokumencie przekazania. Zwrot kosztów 
następuje w przypadku naruszenia § 3 pkt. 1b i 1d; 



k) przestrzegania zakazu umieszczania we własnym zakresie jakichkolwiek 
dodatkowych znaków i napisów na stroju i sprzęcie, o którym mowa w § 3 pkt. 
1i; 

l) przestrzegania sportowego trybu życia; 
m)rozwiązywania powstałych problemów w drodze bezpośrednich negocjacji  

z kierownictwem reprezentacji lub OM PZW; 
n) przestrzegania zakazu wypowiadania się wobec osób trzecich na temat 

stosunków wewnętrznych w Związku i OM PZW jego organizacji i zasobów 
finansowych. 

§ 4 

1. Wprowadza się „Kartę praw i obowiązków marketingowych członka kadry OM 
PZW”. 

2. Przewodniczący dyscypliny OM PZW zobowiązany jest do zaznajomienia wszystkich 
członków kadr z postanowieniami „Karty”. 

3. Członkowie kadry OM PZW zobowiązani są do jej podpisania. 

§ 5 

Członek kadry OM PZW i reprezentant OM PZW ma prawo do: 
1. Uczestnictwa w zgrupowaniach centralnych (krajowych i zagranicznych) po 

uzgodnieniach z przewodniczącym dyscypliny. 
2. Uczestnictwa w zgrupowaniach kadry OM PZW zgodnie z zatwierdzonym przez OM 

PZW indywidualnym programem szkolenia; 
3. Opieki szkoleniowej podczas zgrupowań centralnych, wyposażenia w strój  

i sprzęt reprezentanta OM PZW zgodnie z obowiązującymi w OM PZW normami 
zużycia; 

4. Po zakończonym sezonie sportowym w przypadku wywiązania się przez 
kadrowicza z zobowiązań zawartych w § 3 pkt. 1b i 1d, otrzymany sprzęt i ubiór 
staje się jego własnością zgodnie z wcześniejszymi umowami. Zakazuje się obrotu 
(handel) sprzętem i strojem otrzymanym z OM PZW  

§ 6 

Członkowie kadry OM PZW i reprezentanci OM PZW  ponoszą odpowiedzialność 
dyscyplinarną za niewykonanie obowiązków określonych w § 3 i 4 Karty praw  
i obowiązków członków kadry OM i reprezentanta OM PZW, łącznie ze skreśleniem ze 
składu kadry OM PZW. 
 
 

O ś w i a d c z e n i e 
 
 

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

mnie przez Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie do 
kadry OM PZW, zobowiązuję się do przestrzegania postanowień niniejszej Karty. 
 
 
         ............................................                       ............................................... 
                      ( miejscowość i data)                                                    (czytelny podpis członka kadry PZW) 



KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW MARKETINGOWYCH 
CZŁONKA KADRY OKRĘGU MAZOWIECKIEGO PZW 

 
§ 1 

1. Użyte w Karcie wyrażenia oznaczają:  
 
Sponsor oznacza podmiot, który zgodnie z regulaminem Polskiego Związku 
Wędkarskiego oraz na podstawie zawartej umowy, posiada prawo do wykorzystania 
wizerunku członków kadry Okręgu Mazowieckiego PZW i posługiwania się ustalonym 
z Okręgiem tytułem,  
Strój reprezentacji oznacza każdy strój, w który Okręg Mazowiecki Polskiego 
Związku Wędkarskiego wyposaża członka kadry OM PZW, w szczególności strój 
treningowy, strój startowy oraz strój oficjalny członka kadry OM PZW 
wykorzystywany podczas zawodów,  
Zawody oznaczają imprezę sportową, w której członek kadry OM PZW występuje 
jako reprezentant OM PZW,  
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 OM PZW na zawody do 
momentu jego powrotu;  

c. także wywiady, konferencje prasowe i inne uroczystości urządzane przez 
organizatora zawodów lub inny podmiot, 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 OM 
PZW).  

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 docelową grupę konsumentów. Kryterium decydującym jest 
tożsamość lub podobieństwo oferowanych produktów bądź warunków i charakteru 
świadczenia usług.  

§ 2 
1. Członek kadry OM PZW udostępnia swój wizerunek w stroju reprezentacji 

sponsorowi Okręgu Mazowieckiemu Polskiego Związku Wędkarskiego, który będzie 
miał prawo do wykorzystania tego wizerunku dla swoich celów marketingowych w 
zakresie wyznaczonym przez umowę Okręgu z tym sponsorem oraz regulaminy 
tegoż Okręgu.  

2. Uprawnienia sponsora Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego do 
wykorzystania wizerunku członka kadry nie obejmują prawa do posługiwania się 
wizerunkiem pojedynczego zawodnika z jednoczesnym wskazaniem jego imienia  
i nazwiska lub samego imienia i nazwiska, chyba że umowa stanowi inaczej.  

 



3. Sponsor jest uprawniony do wykorzystywania opisanych w ust.1 praw, wyłącznie 
przez czas trwania zawartej z Okręgiem Mazowieckim Polskiego Związku 
Wędkarskiego umowy.  

4. Oświadczenie, o jakim mowa w ust. 1, jest równoznaczne z wyrażeniem przez 
członka kadry OM PZW zgody na rozpowszechnianie wizerunku w stroju 
reprezentacji OM PZW, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego             
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane 
dotyczą z późniejszymi zmianami.   

 
§ 3 

1. Członek kadry OM PZW 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 Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku 
Wędkarskiego.  

2. Członek kadry OM PZW nie może udostępniać swojego wizerunku w powiązaniu  
z symboliką narodową i okręgową w tym w szczególności w stroju reprezentacji 
OM PZW innemu podmiotowi niż sponsor Okręgu Mazowieckiego Polskiego 
Związku Wędkarskiego.  

3. Członek kadry OM PZW ma obowiązek uzyskania zgody Okręgu Mazowieckiego 
Polskiego Związku Wędkarskiego na zawarcie umowy ze sponsorem 
indywidualnym.  

4. Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego może nie wyrazić zgody na 
zawarcie przez członka kadry OM PZW umowy ze sponsorem indywidualnym  
w sytuacji, gdy ustali, że zawarcie lub wykonanie takiej umowy mogłoby 
zaszkodzić interesom sponsora.  

5. Postanowienia ust. 1, 3 i 4 nie maja zastosowania do umów zawartych przez 
zawodnika ze sponsorem indywidualnym przed powołaniem do składu kadry OM 
PZW.  

§ 4 
1. Wykorzystywanie przez sponsora Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku 

Wędkarskiego prawa do wizerunku członków kadry OM PZW, 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 OM PZW 
z powołaniem tytułu, jakim na mocy zawartej z Okręgiem Mazowieckim Polskiego 
Związku Wędkarskiego może się posługiwać.  

2. Sponsor Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego może 
dokonywać utrwalenia wizerunku członka kadry OM:  

a) każdorazowo, w okresie trwania zawodów;  

b) w trakcie trwania oficjalnych telewizyjnych lub fotograficznych sesji zdjęciowych 
Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego.  



3.Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego poinformuje członka kadry OM 
PZW o terminach oficjalnych telewizyjnych lub fotograficznych sesji zdjęciowych  
z odpowiednim wyprzedzeniem, biorąc pod uwagę uwarunkowania procesu 
szkoleniowego poszczególnych członków kadry OM PZW.  

4. Członek kadry OM PZW ma obowiązek uczestniczyć w sesjach zdjęciowych o jakich 
mowa w pkt. 2b.  

 
5. Sponsor jest uprawniony do wykorzystywania opisanych w ust.1 praw, wyłącznie 

przez czas trwania zawartej z Okręgiem Mazowieckim Polskiego Związku 
Wędkarskiego umowy.  

6. Oświadczenie, o jakim mowa w ust. 1, jest równoznaczne z wyrażeniem przez 
członka kadry OM PZW zgody na rozpowszechnianie wizerunku w stroju 
reprezentacji OM PZW, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego             
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane 
dotyczą z późniejszymi zmianami.  

§ 5 
1. Członek kadry OM PZW może zwolnić się z części bądź wszystkich obowiązków,  

o jakich mowa w niniejszej karcie, wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Okręgu 
Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego.  

2. W porozumieniu z Okręgiem Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego mogą 
zostać ustalone warunki dodatkowych świadczeń zawodnika na rzecz sponsora.  

3. Członek kadry OM PZW oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszej karty oraz 
otrzymał taki sam egzemplarz jak egzemplarz niniejszy.  

 
 

O ś w i a d c z e n i e 
 
Ja, ............................................................., w związku z powołaniem mnie przez 

(imię i nazwisko) 

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego do kadry OM 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)     (czytelny podpis członka kadry OM PZW) 

  



KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW ZAWODNIKA OKRĘGU 
MAZOWIECKIEGO PZW 

 
§ 1 

Zawodnicy uprawiający sport wędkarski w Polsce I OM PZW 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 sport wędkarski startujący w Grand Prix Polski i Mistrzostwach 
Polski musi posiadać licencję zawodniczą wydaną przez GKS PZW. Zasady 
przyznawania i pozbawiania licencji określa Regulamin.  

§ 5 
Zawodnik uprawiający sport wędkarski w Polsce i OM PZW zobowiązuje się do 
poświęcania swojej energii i umiejętności sportowych, do przykładania najwyższej 
staranności w działaniu dla dobra okręgu, koła, klubu i PZW oraz do powstrzymania 
się od czynienia czegokolwiek, co mogłoby przynieść szkodę w/w podmiotom w §5. 

§ 6 
Zawodnik uprawiający sport wędkarski obowiązany jest w szczególności:  
1. uczestniczyć we wszystkich zawodach i zajęciach: okręgu, koła, 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 poinformować osobę 
odpowiedzialną za sport na danym szczeblu organizacyjnym;  

3. dbać przez cały okres o wszelkie standardowe wyposażenie i sprzęt dostarczony 
przez okręg, koło, klub zgodnie z zawartymi umowami lub wytycznymi osoby 
odpowiedzialnej za sport na danym szczeblu organizacyjnym;  

4. zachowywać się publicznie i prywatnie tak, aby nie szkodzić wizerunkowi okręgu, 
koła i klubu i ogólnie sportowi wędkarskiemu oraz powstrzymać się od udzielania 
informacji osobom trzecim o sprawach będących wewnętrzną sprawą okręgu, koła 
i klubu, przy czym zawodnik ma prawo do swobody wypowiedzi, o ile nie będzie to 
dyskredytować okręgu, koła lub klubu ani dyscypliny sportu wędkarskiego;  

5. przygotowywać się sumiennie do wszystkich okręgowych, kołowych i klubowych 
imprez sportowych, wykonywać zalecenia 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 
Zawodnik, który nabył prawo startu w GPP, PP, DMP i MP nie ma prawa być 
klasyfikowany w zawodach mistrzowskich organizowanych przez inne organizacje i 
związki wędkarskie bez zgody OKS.  

§ 8 
Poprzez przynależność do Okręgu Mazowieckiego PZW, zawodnikowi przysługują:  
1. prawa wynikające z przyznanej zgodnie z obowiązującymi przepisami licencji;  

2. dostęp do obiektów zgodnie z przepisami Okręgu Mazowieckiego PZW.  
§ 9 

Okręg Mazowiecki PZW i zawodnik mogą być stroną indywidualnej umowy dotyczącej 
wykorzystania indywidualnych praw zawodnika.  

§ 10 
W przypadku naruszenia przez zawodnika obowiązków wynikających z niniejszych 
przepisów Okręgu Mazowieckiego PZW Okręgowy Kapitanat Sportowy OM PZW jest 
uprawniony do stosowania kar dyscyplinarnych, określonych stosownymi przepisami 
związkowymi.  
 

Wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży          Zawodnik  
 

 

         /podpis/                 /podpis/ 

  



PRZEPISY DYSCYPLINARNE SPORTU WĘDKARSKIEGO  
W OKRĘGU MAZOWIECKIM PZW 

 

§ 1 
Zakres przepisów 

1. Niniejsze przepisy obowiązują w zakresie sportu wędkarskiego i stanowią zbiór 
postanowień regulujących sprawy dyscyplinarne kół, klubów, działaczy, sędziów 
oraz zawodników i są wiążące dla wszystkich osób i organizacji działających  
w sporcie wędkarskim.  

2. Postępowania w sprawach dyscyplinarnych opierają się na obowiązującym 
Regulaminie postępowania w sprawach przewinień członków Polskiego Związku 
Wędkarskiego.  

§ 2 
Postępowanie dyscyplinarne 

1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się na wniosek OKS, kół, klubów 
wędkarskich, sędziów, zawodników.  

2. Wniosek dyscyplinarny rozpatruje OKS 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. OKS wydaje orzeczenie w sprawie.  
§ 3 

Odwołanie 
Kołom, klubom, działaczom, sędziom i zawodnikom przysługuje prawo odwołania się 
od orzeczeń OKS do Prezydium OM 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 OM PZW kaucji. Wysokość kaucji i sposób postępowania z nią ustala 
Prezydium OM PZW.  

§ 4 
Wykroczenia podlegające karze dyscyplinarnej 

Zawodnicy podlegają karze dyscyplinarnej za:  
1. nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z Regulaminu okręgu, koła, 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 oraz trenerów; 

6. przedstawianie komisji sędziowskiej zawodów ryb nie złowionych w zawodach; 

7. nieprzestrzeganie postanowień umów sponsorskich; 

8. notoryczne nieprzestrzeganie poleceń osoby odpowiedzialnej za sport na danym 
szczeblu organizacyjnym przed i podczas zawodów; 

9. nieusprawiedliwioną absencję w eliminacjach do Mistrzostw Polski oraz innych 
zawodach wyznaczonych przez koła, klub i OKS. 


