
OPŁATY 2019 

Składki pełne członek PZW bez ulg 

Składka członkowska 90,00 

Pełna roczna uprawniająca do wędkowania na wodach górskich i 
nizinnych wszystkimi metodami (w tym troling i spinning) oraz ze 
środków pływających 

175,00 

Praca na rzecz koła 32,00 

RAZEM 297,00 

 

Składka członkowska 90,00 

Składka niepełna górska uprawniająca do wędkowania wyłącznie na 
wodach górskich 

110,00 

Praca na rzecz koła 32,00 

RAZEM 232,00 

Składka uzupełniająca do składki górskiej niepełnej uprawniającej do 
wędkowania wszystkimi metodami oraz ze środków pływających na 
wodach górskich i nizinnych 

65,00 

 

Składka członkowska 90,00 

Składka niepełna nizinna uprawniająca do wędkowania wszystkimi 
metodami (w tym trolling i spinning) oraz ze środków pływających na 
wodach nizinnych 

150,00 

Prace na rzecz koła 32,00 

RAZEM 272,00 
Składka uzupełniająca do składki nizinnej niepełnej  uprawniającej do 
wędkowania na wodach górskich 

25,00 

 

Składka członkowska 90,00 

Składka niepełna nizinna uprawniająca do wędkowania wyłącznie z 
brzegu 

125,00 

Prace na rzecz koła 32,00 

RAZEM 247,00 

Składka uzupełniająca do składki nizinnej niepełnej uprawniającej do 
wędkowania na wodach górskich 

25,00 
 

Składka uzupełniająca do składki nizinnej niepełnej uprawniającej do 
wędkowania ze środków pływających 

25,00 

Składka uzupełniająca z nizinnej niepełnej do składki górskiej pełnej 50,00 
 

 

 

 



 

Składka ulgowa dla młodzieży szkolnej, studentów do 24 lat, odznaczonych srebrną i złota 

odznaką PZW 

Składka członkowska 45,00 

Składka uprawniająca do wędkowania na wodach górskich i 
nizinnych wszystkimi metodami (w tym trolling i spinning) oraz ze 
środków pływających 

105,00 

Praca na rzecz koła 32,00 

RAZEM 182,00 

 

 

Składka członkowska 45,00 

Składka nizinna ulgowa uprawniająca do wędkowania wszystkimi 
metodami oraz ze środków pływających na wodach nizinnych 

90,00 

Prace na rzecz koła 32,00 

RAZEM 167,00 

 

 

Składka członkowska 45,00 

Składka górska niepełna uprawniająca do wędkowania wyłącznie 
z na wodach górskich 

66,00 

Prace na rzecz koła  32,00 

RAZEM 143,00 

 

 

Składka członkowska 45,00 

Składka niepełna nizinna uprawniająca do wędkowania wyłącznie 
z brzegu 

75,00 

Prace na rzecz koła 32,00 

RAZEM 152,00 
 

Składka uzupełniająca w tej grupie                                                              50,00 

 

 

 

 

 



 

Składka ulgowa dla odznaczonych „Odznaką Okręgowa” 

Składka członkowska 90,00 

Składka pełna roczna uprawniająca do wędkowania wszystkimi 
metodami oraz ze środków pływających na wodach nizinnych 

140,00 

Prace na rzecz koła 32,00 

RAZEM 262,00 

 

 

Składka członkowska 90,00 

Składka nizinna ulgowa uprawniająca do wędkowania wszystkimi 
metodami oraz ze środków pływających na wodach nizinnych 

120,00 

Prace na rzecz koła 32,00 

RAZEM 242,00 

 

 

Składka członkowska 90,00 

Składka górska niepełna uprawniająca do wędkowania wyłącznie  
na wodach górskich 

88,00 

Praca na rzecz koła  32,00 

RAZEM 210,00 

 

 

Składka członkowska 90,00 

Składka niepełna nizinna uprawniająca do wędkowania wyłącznie 
z brzegu 

100,00 

Praca na rzecz koła  32,00 

RAZEM 222,00 
 

Składka uzupełniająca w tej grupie                                                              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 ulgowa dla kobiet od 60 roku życia, mężczyzn od 65 roku 
życia z udokumentowanym 10 letnim stażem członkostwa od momentu 
wstąpienia do PZW 

45,00 

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

140,00 

Prace na rzecz koła  16,00 

RAZEM 201,00 

 

Składka członkowska ulgowa dla kobiet od 60 roku życia, mężczyzn od 65 roku 
życia z udokumentowanym 10 letnim stażem członkostwa od momentu 
wstąpienia do PZW 

45,00 

Składka nizinna ulgowa uprawnia do wędkowania wszystkimi metodami oraz ze 
środków pływających 

120,00 

Prace na rzecz koła 16,00 

RAZEM 181,00 

 

Składka członkowska ulgowa dla kobiet od 60 roku życia, mężczyzn od 65 roku 
życia z udokumentowanym 10 letnim stażem członkostwa od momentu 
wstąpienia do PZW 

45,00 

Składka górska niepełna uprawniająca do wędkowania wyłącznie na wodach 
górskich 

100,00 

Prace na rzecz koła 16,00 

RAZEM 161,00 

 

Składka członkowska ulgowa dla kobiet od 60 roku życia, mężczyzn od 65 roku 
życia z udokumentowanym 10 letnim stażem członkostwa od momentu 
wstąpienia do PZW 

45,00 

Składka nizinna niepełna uprawniająca do wędkowania wyłącznie z brzegu 100,00 

Prace na rzecz koła  16,00 

RAZEM 161,00 
 

Składka uzupełniająca w tej grupie                                                              50,00 

W przypadku składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód - ustanowionej przez OPZW w 

Katowicach (uchwała nr 66/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 27.10.2017 r.) - wszyscy 

członkowie PZW utrzymują ulgi nabyte w latach poprzednich. Natomiast wszyscy członkowie, którzy w 

2019 r. ukończą 65, kobiety 60 rok życia będą musieli udokumentować 25 letni staż członkowski w PZW  

aby taką ulgę otrzymać (do tej pory nie korzystali z takiej ulgi). 

 

 



 

Składka roczna dla członka uczestnika do lat 16 

 

Składka członkowska  22,00 

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

40,00 

RAZEM 62,00 

 

OPŁATY 

Nowo wstępujący członek uczestnik                                                                    - 0,00 zł 

Zezwolenie dla współmałżonka                                                                            - 0,00 zł 

Wpisowe                                                                                                                    - 25,00 zł 

Wpisowe członka uczestnika                                                                                 - 12,00 zł 

Legitymacja                                                                                                               - 5,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 


