
 

Informacja w zakresie uiszczania E - składek w kole PZW nr 78  nazwa  „JAS -MOS” w 2020 r. 

Szczegółowych informacji udziela Skarbnik Koła 78 kol. Longin Klimek tel. 606467869 

 Rodzaj składki  

  Składka 
członkowska 

Składka 
okręgowa 

Ekwiwalent za 
pracę na rzecz 

koła. 

Razem do zapłaty 

  

Składka roczna dla wędkarzy 

nie posiadających ulg w 

składkach: 

 

 

1. Składka pełna roczna 100,00 zł 175 zł 40,00    zł. = 315 zł 

2. Składka niepełna 100,00 zł 150,00 zł 40,00  zł = 290 zł. 

3. Składka niepełna 100,00 zł 125,00 zł  40,00 zł = 265 zł. 

4. Składka niepełna 

górska 

 

100,00 zł 110,00 zł …….. zl. = …… zł. 

  

Składka ulgowa dla 

młodzieży szkolnej, 

studentów do 24 lat, 

odznaczonych srebrną i złota 

odznaką PZW: 
 

 

6. Składka ulgowa pełna 
roczna 

50,00 zł 90,00 zł 40,00 zł = 180 zł 

7. Składka nizinna 
ulgowa 
(wody nizinne z 
połowem ze środków 
pływających) 

50,00 zł 75,00 zł. 40,00 zł = 165 zł 

8. Składka nizinna 
ulgowa 
( wody nizinne tylko z 
brzegu) 

50,00 zł 65,00 zł. 40,00 zł = 155 zł 

9. Składka górska 
niepełna 

50,00 zł 55,00 zł ……… zł = ……. zł 

  

Składka ulgowa dla członków 

odznaczonych  „Odznaką 

Okręgową”: 

 



 

10. Składka ulgowa pełna 
roczna 

100,00 zł 140,00 zł ……… zł = …… zł 

11. Składka nizinna 
ulgowa 
(wody nizinne z 
połowem ze środków 
pływających) 

100,00 zł 120,00 zł  ….....zł = …….. zł 

12. Składka nizinna 
ulgowa 
( wody nizinne tylko z 
brzegu) 

100,00 zł 100,00 zł ………… zł = ……… zł 

13. Składka ulgowa 

górska niepełna 
 

100,00 zł 88,00 zł ………. zł = ……… zł 

 

  

Składka ulgowa dla członka 

uczestnika do lat 16: 
 

 

14. Składka ulgowa 
pełna roczna 

25,00 zł 00,00 zł 0 zł = 25 zł 

 

 

 

 

 

 

 Rodzaj składki  

  Składka 
członkowska 

Składka 
okręgowa* 

Ekwiwalent za 
pracę na rzecz 

koła. 

Razem do 
zapłaty 

  

Składka ulgowa**w 

składce członkowskiej i 

okręgowej dla kobiet od 60 

roku życia, mężczyzn od 65 roku 

życia którzy spełniają 

następujące kryterium: 
1. w składce członkowskiej - 

pod warunkiem posiadania 

 



stażu członkowskiego 

powyżej 10 lat oraz 

2. w składce okręgowej z 

udokumentowanym25 

letnim stażem 

członkostwa od 

momentu wstąpienia do 

PZW - nie dotyczy 

kobiet: 
 

15. Składka ulgowa pełna roczna 50,00 zł 140,00 zł  20,00zł = 210 zł 

16. Składka nizinna ulgowa 
(wody nizinne z połowem ze 
środków pływających) 

50,00 zł 120,00 zł. 20,00 zł = 190 zł 

17. Składka nizinna ulgowa 
( wody nizinne tylko z brzegu) 

50,00 zł 100,00 zł. 20,00 zł = 170  zł 

18. Składka górska niepełna 50,00 zł 100,00 zł ……… zł = ….. zł. 

 

*składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód 

dla członków PZW na 2020 rok 

** w przypadku braku spełnienia kryterium przyznania ulgi, ponosi się opłatę zgodną                           

z powyższymi zasadami. 

 


