
            Regulamin 
 Nagrody Świątecznej 

Rodzaj imprezy Data Miejsce imprezy Godzin
a

Uwagi

Podlodowe 
Zawody Sekcyjne

23.01 Zalew 
Wolbromski

8.00 Dla członków Sekcji
Catering – Restauracja 
„Zamek” w Rabsztynie

Podlodowe 
Mistrzostwa Koła

06.02 Zbiornik Pogoria 
I

7.00 Dla członków Koła

Sekcyjne zawody 
spławikowe 
„Wiosna 2010”

17.04 Zbiornik Mitręga 
- Łazy

7.00 Dla członków Sekcji
Catering – OSP 

Niegowonice
Spławikowe 
zawody „Puchar 
Wiosny”

18.04 Zbiornik Łosień 7.00 Dla członków Koła
Wymagana opłacona 

składka na "sport"
Spławikowe 
Mistrzostwa Koła

15.05 Zbiornik Poręba 7.00 Dla członków Koła

Spinningowe 
Mistrzostwa Koła

22.05 Wisła i Kanał  
Dwory

6.00 Dla członków Koła
Catering 15 zł (płatne  

do 15.05)
Wycieczka na 
połów dorszy z 
kutrów

04-05.0
6

Kołobrzeg Członkowie Sekcji,  
pracownicy Koksowni

Wyjazd 03.06 po 
południu, powrót 06.06 

rano
Otwarte zawody z 
okazji „Dnia 
Dziecka”

06.06 Zbiornik Łosień 8.00 Dzieci: 5 – 16 lat.
Nie obowiązuje 
posiadanie karty  

wędkarskiej
Puchar Prezesa 
Zarządu Koła

Termin 
do 

ustaleni
a

Zbiornik Łosień 7.00 Wymagana opłacona 
składka na "sport"

Catering 20 zł (płatne  
do ……….)

Wycieczka  
wędkarska – 
zawody gruntowe

26-27.0
6

Zbiornik Mietków
(Okręg PZW 
Wrocław)

Wyjazd 26.06 rano, 
powrót 27.06 

wieczorem
Drużynowe 
Spławikowe 
Mistrzostwa Koła

21.08 Zbiornik Łosień 7.00 Drużyny 3 osobowe.  
Catering 60 zł od 

drużyny
Sekcyjne zawody 
spławikowe 
„Jesień 2010”

11.09 Zbiornik „Łosień” 7.00 Dla członków Sekcji

Sekcyjne zawody 
spinningowe

18.09 Wisła i Kanał  
Dwory

7.00 Dla członków Sekcji

Spławikowe 
zawody Puchar 
Jesieni

25.09 Zbiornik Łosień 7.00 Wymagana opłacona 
składka na "sport"

Zawody gruntowe 
z okazji 60 lecia 
PZW

02.10 Zbiornik 
Przeczyce -  
Tuliszów

7.00 Wymagana opłacona 
składka na "sport"

Czas zawodów 8.00 – 
14.00

Spinningowe 
Zakończenie  
Sezonu

Wstępni
e

23.10

Zbiornik 
Przeczyce (z  
łodzi)

7.00 Wymagana opłacona 
składka na "sport"

Catering 15 zł (płatne  
do 15.10)
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 -  Do  nagrody  świątecznej  upoważ-
nieni  są  pracownicy  zatrudnieni  na 
dzień wypłaty oraz byli pracownicy, z 
którymi  stosunek  pracy  ustał  w 
związku  z  przejściem  na  emeryturę 
lub  rentę  proporcjonalnie  do  prze-
prowadzonego  czasu  pracy(  liczonej 
w proporcji do ilości dni kalendarzo-
wych w okresie od 1 stycznia do 31 
marca 2010 roku). 
- Nagroda Świąteczna nie przysługuje 
pracownikom zarządzającym w imie-
niu  pracodawcy  zakładem 
pracy(  członkom  zarządu  oraz 
głównemu księgowemu).
-  Pracownik  traci  prawo do  nagrody 
świątecznej w przypadku:
a) naruszenia przepisów ustawy z dnia 
26.10.1982  r.  o  wychowaniu  w 
trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alko-
holizmowi.
b) nieusprawiedliwionej  nieobecności 
w  pracy  bądź  samowolnego  opusz-
czenia stanowiska pracy lub zawinio-
nego narażenia pracodawcy na szkodę 
majątkową w okresie od 1 stycznia do 
31 marca 2010 r.
-  wysokość  nagrody  świątecznej 
ulega proporcjonalnemu obniżeniu( 
liczonej  w  proporcji  do  ilości  dni 
kalendarzowych  w  okresie  od  1 
stycznia do 31 marca 2010 r.).
1).  za  okres  przebywania  na  urlopie 
bezpłatnym,
2).  za  czas  niezdolności  pracownika 
do  pracy  wskutek  choroby  lub  od-
osobnienia w związku z choroba za-
kaźną,
3).za  czas  osobistego  sprawowania 
opieki nad chorym członkiem rodziny.
-  Wysokość  nagrody  świątecznej 
ulega obniżeniu:
1).  W  przypadku  zaistnienia  wypadku 
przy pracy z winy pracownika stwierdzo-
nej w protokole powypadkowym 50% 
2. w przypadku nałożenia na pracownika 
w okresie od 1 stycznia do 31 marca:
a) kary upomnienia- o 10% 
b) kary nagany – 0 20%
- Obniżenie wysokości nagrody nie doty-
czy  pracowników,  którzy  przebywali  na 
zwolnieniu  lekarskim  z  tytułu  wypadku 
przy  pracy  bez  winy  pracownika  i  cho-
roby  zawodowej  oraz  kobiet  w  ciąży 
przebywających na zwolnieniu w okresie 
od 1 stycznia do 31 marca 2010 r.  
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