
OPŁATY 2023 

 

Składki pełne członek PZW bez ulg 

Składka członkowska 150,00 

Pełna roczna P   
Uprawniająca do wędkowania na wodach górskich i 
nizinnych wszystkimi metodami oraz ze środków 
pływających na wodach nizinnych z prawem do 
wywożenia zanęt i przynęt 

230,00 

Praca na rzecz koła 50,00 

RAZEM 430,00 

 

 

Składka członkowska 150,00 

Składka niepełna nizinna N1 
Uprawniająca do wędkowania na wodach nizinnych 
wszystkimi metodami z brzegu z lodu oraz ze środków 
pływających z prawem do wywożenia zanęt i przynęt. 

205,00 

Prace na rzecz koła 50,00 
RAZEM 405,00 

 

Składka członkowska 150,00 

Składka niepełna nizinna N2  
Uprawnia do wędkowania na wodach nizinnych 
wszystkimi metodami wyłącznie z brzegu i lodu oraz z 
prawem do wywożenia zanęt i przynęt tzw. modelami z 
wyłączeniem środków pływających. 

180,00 

Prace na rzecz koła 50,00 

RAZEM 380,00 

Składka uzupełniająca  
- N1 do P oraz N2 do N1 
- N2 do P  

 
25,00 
50,00 

 

 



 

Składka ulgowa dla młodzieży szkolnej, studentów do 24 lat, odznaczonych   

PZW złotą, srebrną i złotą z wieńcami 

Składka członkowska 38,00 

Pełna roczna ulgowa P 
Uprawniająca do wędkowania na wodach górskich i 
nizinnych wszystkimi metodami oraz ze środków 
pływających na wodach nizinnych z prawem do 
wywożenia zanęt i przynęt 

145,00 

Praca na rzecz koła 50,00 

RAZEM 233,00 

 

 

Składka członkowska 38,00 

Niepełna  nizinna ulgowa N1 
Uprawniająca do wędkowania na wodach górskich i 
nizinnych wszystkimi metodami oraz ze środków 
pływających na wodach nizinnych z prawem do 
wywożenia zanęt i przynęt 

130,00 

Prace na rzecz koła 50,00 

RAZEM 218,00 

 

 

Składka członkowska 38,00 
Nizinna niepełna ulgowa N2 
Uprawnia do wędkowania na wodach nizinnych 
wszystkimi metodami wyłącznie z brzegu i lodu oraz z 
prawem do wywożenia zanęt i przynęt tzw. modelami z 
wyłączeniem środków pływających. 

120,00 

Prace na rzecz koła  50,00 

RAZEM 208,00 

Dla odznaczonych złotą odznaką PZW składka członkowska wynosi    75 zł  

Dla odznaczonych srebrną odznaką PZW składka członkowska wynosi 113zł 

Składka uzupełniająca w tej grupie                                                 25,00- 50,00zł 



 

Składka dla odznaczonych „Odznaką Okręgowa”  

Składka członkowska 150,00 

Pełna roczna ulgowa P 
Uprawniająca do wędkowania na wodach górskich i 
nizinnych wszystkimi metodami oraz ze środków 
pływających na wodach nizinnych z prawem do 
wywożenia zanęt i przynęt 

195,00 

Prace na rzecz koła 50,00 

RAZEM 395,00 

 

 

Składka członkowska 150,00 

Niepełna nizinna ulgowa N1 
Uprawniająca do wędkowania na wodach górskich i 
nizinnych wszystkimi metodami oraz ze środków 
pływających na wodach nizinnych z prawem do 
wywożenia zanęt i przynęt 

175,00 

Prace na rzecz koła  50,00 

RAZEM  375,00 

 

 

Składka członkowska 150,00 

Nizinna niepełna ulgowa N2 
Uprawnia do wędkowania na wodach nizinnych 
wszystkimi metodami wyłącznie z brzegu i lodu oraz z 
prawem do wywożenia zanęt i przynęt tzw. modelami z 
wyłączeniem środków pływających. 

155,00 

Praca na rzecz koła  50,00 

RAZEM 355,00 
 

Składka uzupełniająca w tej grupie: 

- N1 do P   oraz    N2 do  N1                                                           25,00    

-N2 do P                                                                                              50,00                                                    

 



Składka ulgowa dla kobiet od 60 roku życia, mężczyzn od 65 roku życia z 

udokumentowanym 25 letnim stażem członkostwa od momentu wstąpienia 

do PZW 

Składka członkowska  150,00 

Pełna roczna ulgowa P 
Uprawniająca do wędkowania na wodach górskich i nizinnych 
wszystkimi metodami oraz ze środków pływających na wodach 
nizinnych z prawem do wywożenia zanęt i przynęt 

195,00 

Prace na rzecz koła  25,00 

RAZEM 370,00 

 

Składka członkowska  150,00 

Niepełna nizinna ulgowa N1 
Uprawniająca do wędkowania na wodach górskich i nizinnych 
wszystkimi metodami oraz ze środków pływających na wodach 
nizinnych z prawem do wywożenia zanęt i przynęt 

175,00 

Prace na rzecz koła 25,00 

RAZEM 350,00 

 

Składka członkowska  150,00 

Nizinna niepełna ulgowa N2 
Uprawnia do wędkowania na wodach nizinnych wszystkimi 
metodami wyłącznie z brzegu i lodu oraz z prawem do wywożenia 
zanęt i przynęt tzw. modelami z wyłączeniem środków 
pływających. 

155,00 

Prace na rzecz koła 25,00 

RAZEM 330,00 

Składka członkowska ulgowa w tej grupie będzie zastosowana po 

okazaniu decyzji i wypełnieniu oświadczenia o znacznym stopniu 

niepełnosprawności                                                                     - 75,00 zł 

 

Składka uzupełniająca w tej grupie: 

- N1 do P   oraz    N2 do  N1                                                           25,00    

-N2 do P                                                                                              50,00                                                    



 

 

 

 

Składka roczna dla członka uczestnika do lat 16 

 

Składka członkowska  38,00 

Składka uprawniająca do wędkowania na wodach górskich i 
nizinnych wszystkimi metodami oraz ze środków pływających 

17,00 

RAZEM 55,00 

 

OPŁATY 

 

Nowo wstępujący członek uczestnik                                                             - 0,00 zł 

Zezwolenie dla współmałżonka posiadającego kartę wędkarską           -  0,00 zł 

Wpisowe                                                                                                              - 30,00 zł 

Wpisowe członka uczestnika                                                                           - 0,00 zł 

Legitymacja                                                                                                          - 10,00 zł 

 

 

 

 

 

 


