
OPŁATY 2020 

Składki pełne członek PZW bez ulg 

Składka członkowska 100,00 

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 35,00 

RAZEM 310,00 

 

Składka członkowska 100,00 

Składka niepełna górska uprawniająca do wędkowania wyłącznie na 
wodach górskich 

110,00 

Praca na rzecz koła 35,00 

RAZEM 245,00 

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

65,00 

 

Składka członkowska 100,00 

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 35,00 

RAZEM 285,00 

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

25,00 

 

Składka członkowska 100,00 

Składka niepełna nizinna uprawniająca do wędkowania wyłącznie z 
brzegu i lodu oraz z prawem do wywożenia zanęt i przynęt modelami z 
wyłączeniem środków pływających 

125,00 

Prace na rzecz koła 35,00 

RAZEM 260,00 

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 pełnej rocznej 50,00 

Z górskiej niepełnej do pełnej rocznej 65,00 
 

 

 



 

 

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

odznaką PZW 

Składka członkowska 50,00 

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

90,00 

Praca na rzecz koła 35,00 

RAZEM 175,00 
 

 

Składka członkowska 50,00 

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

75,00 

Prace na rzecz koła 35,00 
RAZEM 160,00 

 

 

Składka członkowska 50,00 
Składka górska niepełna niepełna uprawniająca do wędkowania 
wyłącznie  na wodach górskich 

55,00 

Prace na rzecz koła  35,00 

RAZEM 140,00 
 

 

Składka członkowska 50,00 

Składka niepełna nizinna uprawniająca do wędkowania wyłącznie 
z brzegu i lodu oraz z prawem do wywożenia zanęt i przynęt 
modelami z wyłączeniem środków pływających 

65,00 

Prace na rzecz koła 35,00 

RAZEM 150,00 
 

Składka uzupełniająca w tej grupie                                                              50,00 

 

 

 



 

 

 

Składka ulgowa dla odznaczonych „Odznaką Okręgowa” 

Składka członkowska 100,00 
Składka pełna roczna uprawniająca do wędkowania wszystkimi 
metodami oraz ze środków pływających na wodach nizinnych 

140,00 

Prace na rzecz koła 35,00 

RAZEM 275,00 
 

 

Składka członkowska 100,00 

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

120,00 

Prace na rzecz koła 35,00 

RAZEM 255,00 
 

 

Składka członkowska 100,00 

Składka górska niepełna uprawniająca do wędkowania wyłącznie  
na wodach górskich 

88,00 

Praca na rzecz koła  35,00 
RAZEM 223,00 

 

 

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

100,00 

Praca na rzecz koła  35,00 

RAZEM 235,00 
 

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 

50,00 

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

140,00 

Prace na rzecz koła  17,50 

RAZEM 207,50 

 

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 

50,00 

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

120,00 

Prace na rzecz koła 17,50 

RAZEM 187,50 

 

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 

50,00 

Składka górska niepełna uprawniająca do wędkowania wyłącznie na wodach 
górskich 

100,00 

Prace na rzecz koła 17,50 

RAZEM 167,50 

 

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 

50,00 

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

Prace na rzecz koła  17,50 

RAZEM 167,50 

 

Składka uzupełniająca w tej grupie                                                              50,00 

Do składki nizinnej niepełnej zezwalającej na wędkowanie wszystkimi metodami wyłącznie z 

brzegu z lodu w wysokości 100,00 zł uprawnieni są: 

−kobiety od 60 roku życia, decyduje rok w którym osoba ukończy określony wiek, 

−mężczyźni od 65 roku życia, decyduje rok w którym osoba ukończy określony wiek, z 

udokumentowanym 25 letnim stażem członkostwa od momentu wstąpienia do PZW. 



Składka roczna dla członka uczestnika do lat 16 

 

Składka członkowska  25,00 

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

0,00 

RAZEM 25,00 

 

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 

 

1.Z okazji 70-lecia obchodów istnienia Polskiego Związku Wędkarskiego oraz 

obchodów 70-lecia Okręgu PZW w Katowicach, postanawia wprowadzić dla byłych 

członków okręgu PZW w Katowicach jednorazową składkę okręgową na ochronę i 

zagospodarowanie wód w kwocie 70,00 zł. 

2.Powyższa składka uprawnia do wędkowania na wszystkich wodach i wszystkimi 

dopuszczonymi metodami oraz nie korzysta z innych nabytych ulg. 

3.Wpłatapowyższej składki jest ograniczona czasowo w terminie od 01.01.2020 r. do 

30.04.2020 r. 

Warunki skorzystania ze składki w wysokości 70,00 zł:−zachowany termin opłacenia 

składki do dnia 30.04.2020 r.,−co najmniej jednoroczny okres przerwy w opłacaniu 

składki członkowskiej,−okazanie legitymacji członkowskiej PZW z ostatnią opłatą 

składki członkowskiej w Okręgu PZW w Katowicach. 

 

 

 

 

 


