
Udostępniamy nową stronę na której będzie można dokonywać zakupów składek i opłat na wędkowanie na 

wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach. 

Proces zakupu e-zezwoleń: 

1. Otwieramy stronę pzw.silverpredict.pl

2. Wybieramy produkt w zakładce bocznej

3. Wpisujemy dane w tabeli „Dostosowanie produktu”, takie jak imię i Nazwisko, nr legitymacji członka PZW

(dotyczy tylko opłat od członków PZW), nr karty wędkarskiej, datę wędkowania w formacie DD-MM-RRRR, (przy

opłatach 3 i 7 dniowych wpisujemy tylko datę rozpoczęcia wędkowania) oraz przynależność do okręgu PZW

(dotyczy tylko opłat od członków PZW).

4. Po wpisaniu wszystkich danych zatwierdzamy je wciskając przycisk” Zapisz dostosowanie”.

5. Po wciśnięciu przycisku „Dodaj do koszyka” produkt zostaje zapisany w koszyku. Jeżeli ktoś chce dokonać zakupu

innego produktu wciska przycisk „Kontynuuj zakupy” i postępuje analogicznie jak przy dotychczasowym zakupie,

lub kończąc zakupy wciska przycisk „Realizuj zamówienie”

6. Uzupełniamy dane osobowe wpisując Imię, Nazwisko, adres email (jako gość) lub można zalogować się na swoje

konto (zalecane ze względu na pełną kontrolę nad historią zakupów), akceptujemy ogólne warunki użytkowania i

politykę prywatności

7. Uzupełniamy dane adresowe.

8. Wybieramy płatność poprzez Przelewy24 a także potwierdzamy że  zgadzamy się z warunkami świadczenia usług i

będziemy stosować się do nich bezwarunkowo.

Po wciśnięciu przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” zawieramy umowę ze sprzedającym i od tej

chwili zobowiązujemy się do bezwarunkowego dokonania płatności.

9. W obecnej chwili płatność poprzez Przelewy24 obsługuje nast. płatności:

 BLIK,

 M-TRANSFER

 Płacę z IPKO

 Santander Przelewy24

 Płać z ING

 Bank Pekao

 Płacę z Alior Bankiem

 Płacę z Inteligo

 Credit Agricole

 Raiffeisen Bank

 Płacę z IdeaBank

 E-transfer Pocztowy24

 Noble Pay

 NestPrzelew

 Płacę z Plus Bank

 Podkarpacki BS

 Toyota Bank

 SkyCash

 Polbank

 ALLIANZ_BANK

 T-mobile Usługi Bankowe

 Bank Millenium

 Banki Spółdzielcze

 Przelew tradycyjny

10. Na podany adres e-mail wysłana zostanie wiadomość zawierająca link do zakupionego zezwolenia elektronicznego

które należy wydrukować i posiadać przy sobie podczas wędkowania, wraz z kartą wędkarską i legitymacją

członkowską PZW (dotyczy tylko członków PZW).

Wykupując składki okresowe dla członków PZW i opłaty od niezrzeszonych, należy pamiętać, że nie ma możliwości ich 

późniejszego zwrotu a także nie ma możliwości zmiany, wpisywanej podczas zakupu, daty rozpoczęcia wędkowania. 

Mamy nadzieję że powyższa  instrukcja bezproblemowo przeprowadzi zainteresowanych przez proces zakupu, a wszelkie 

uwagi prosimy kierować na adres sekretariat@pzw.com.pl 

Rejestr Połowów Ryb po zakończonym wędkowaniu należy zdać do siedziby Okręgu, koła lub stanicy wędkarskiej. 

http://pzw.silverpredict.pl/
http://pzw.silverpredict.pl/content/3-regulamin
mailto:sekretariat@pzw.com.pl



