
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 67/Z/2018 
 

Struktura i wysokość składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód dla 

członków PZW oraz opłat dla wędkarzy niezrzeszonych w PZW obowiązujących od dnia            

1 stycznia 2019 r. na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. 

 
 

Lp. Treść Wysokość 

kwotowa w 

złotych 

1. Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód pełna – 

rok kalendarzowy 
 

Upoważnia członków PZW do amatorskiego połowu ryb wędką  

dozwolonymi metodami z brzegu lub ze środka pływającego na 

udostępnionych do takiego połowu wodach ogólnodostępnych Okręgu 

PZW, według zasad określonych w wydanym zezwoleniu.  
    

115,- 

2. Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód pełna – 

rok kalendarzowy    

Upoważnia uprawnionych członków PZW do amatorskiego połowu ryb 

wędką dozwolonymi metodami z brzegu lub ze środka pływającego na 

udostępnionych do takiego połowu wodach ogólnodostępnych Okręgu 

PZW, według zasad określonych w wydanym zezwoleniu:  
 

1) odznaczonych srebrną i złota odznaką PZW, 

2) młodzież szkolna i studenci w wieku 16 – 24 lat, 

3) członków PZW po ukończeniu:  

     a) kobiety – 60 lat   

     b) mężczyźni 65 lat 

     c) członków PZW spełniających zapis uchwały nr 41/Z/2015   
 

69,- 

3. Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód pełna 

uczestnika – rok kalendarzowy 
 

1)  członek uczestnik do lat 16. 
 

12,- 

4. Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna 1 

– rok kalendarzowy 
 

Upoważnia członków PZW do amatorskiego połowu ryb dozwolonymi 

metodami na dwie wędki lub spinning z brzegu na wszystkich wodach 

ogólnodostępnych Okręgu PZW, według zasad określonych w wydanym 

zezwoleniu.  
    

110,- 

5. Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna 2 

– rok kalendarzowy 
 

Upoważnia członków PZW do amatorskiego połowu ryb dozwolonymi 

metodami na dwie wędki z brzegu (bez spinningu) na wszystkich 

wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW, według zasad określonych w 

wydanym zezwoleniu.  
    

105,- 

6. Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna 3 

– rok kalendarzowy 
 

Upoważnia członków PZW do amatorskiego połowu ryb dozwolonymi 

metodami wyłącznie na rzekach Okręgu PZW, według zasad 

określonych w wydanym zezwoleniu. 
 

 

100,- 



7. Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód pełna – 

jeden dzień połowów 
 

Upoważnia członków PZW do amatorskiego połowu ryb wędką  

dozwolonymi metodami z brzegu lub ze środka pływającego na 

udostępnionych do takiego połowu wodach ogólnodostępnych Okręgu, 

według zasad określonych w wydanym zezwoleniu.  
 

30,- 

8. Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód pełna – 

trzy kolejne dni połowów 
 

Upoważnia członków PZW do amatorskiego połowu ryb wędką  

dozwolonymi metodami z brzegu lub ze środka pływającego na 

udostępnionych do takiego połowu wodach ogólnodostępnych Okręgu, 

według zasad określonych w wydanym zezwoleniu.  
 

50,- 

9. Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód pełna – 

siedem kolejnych dni połowów 
 

Upoważnia członków PZW do amatorskiego połowu ryb wędką  

dozwolonymi metodami z brzegu lub ze środka pływającego na 

udostępnionych do takiego połowu wodach ogólnodostępnych Okręgu 

PZW, według zasad określonych w wydanym zezwoleniu.  
 

70,- 

10. Opłata dla wędkarzy niezrzeszonych w PZW– jeden dzień połowów 
 

Upoważnia wędkarzy niezrzeszonych w PZW wędkarzy do 

amatorskiego połowu ryb wędką dozwolonymi metodami z brzegu lub 

ze środka pływającego na udostępnionych do takiego połowu wodach 

ogólnodostępnych Okręgu PZW, według zasad określonych w 

wydanym zezwoleniu. 
 

38,- 

11. Opłata dla wędkarzy niezrzeszonych w PZW – trzy kolejne dni 

połowów 
 

Upoważnia wędkarzy niezrzeszonych w PZW wędkarzy do 

amatorskiego połowu ryb wędką dozwolonymi metodami z brzegu lub 

ze środka pływającego na udostępnionych do takiego połowu wodach 

ogólnodostępnych Okręgu PZW, według zasad określonych w 

wydanym zezwoleniu. 
 

95,- 

12. Opłata dla wędkarzy niezrzeszonych w PZW– siedem kolejnych dni 

połowów 
 

Upoważnia wędkarzy niezrzeszonych w PZW wędkarzy do 

amatorskiego połowu ryb wędką dozwolonymi metodami z brzegu lub 

ze środka pływającego na udostępnionych do takiego połowu wodach 

ogólnodostępnych Okręgu PZW, według zasad określonych w 

wydanym zezwoleniu. 
 

133,- 

13. Opłata dla wędkarzy niezrzeszonych w PZW pełna – rok 

kalendarzowy połowów 
 

Upoważnia wędkarzy niezrzeszonych w PZW wędkarzy do 

amatorskiego połowu ryb wędką dozwolonymi metodami z brzegu lub 

ze środka pływającego na udostępnionych do takiego połowu wodach 

ogólnodostępnych Okręgu PZW, według zasad określonych w 

wydanym zezwoleniu. 
 
 

 

300,- 



14. Opłata dla osób niezrzeszonych niepełna – rok kalendarzowy 
 

Upoważnia wędkarzy niezrzeszonych w PZW do amatorskiego połowu 

ryb dozwolonymi metodami na dwie wędki lub spinning z brzegu na 

udostępnionych do takiego połowu wodach ogólnodostępnych Okręgu 

PZW, według zasad określonych w wydanym zezwoleniu.  
 

295,- 

15. Opłata dla osób niezrzeszonych niepełna – rok kalendarzowy 
 

Upoważnia wędkarzy niezrzeszonych w PZW do amatorskiego połowu 

ryb dozwolonymi metodami na dwie wędki z brzegu (bez spinningu) na 

udostępnionych do takiego połowu wodach ogólnodostępnych Okręgu 

PZW, według zasad określonych w wydanym zezwoleniu.  
 

290,- 

16. Opłata dla osób niezrzeszonych niepełna – rok kalendarzowy 
 

Upoważnia wędkarzy niezrzeszonych w PZW do amatorskiego połowu 

ryb dozwolonymi wyłącznie na rzekach na udostępnionych do takiego 

połowu  wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW, według zasad 

określonych w wydanym zezwoleniu.  
 

285,- 

 

 

1. Członkowie Honorowi PZW oraz odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami zwolnieni  z 

wnoszenia składki  członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód -(wpis do 

legitymacji członkowskiej przez Biuro Okręgu). 
 

2. Opłata za przeprowadzenie egzaminu na kartę wędkarską - 12,30 zł.  
 

3. Zwalnia się z wnoszenia opłat za przeprowadzenie egzaminu na kartę wędkarską młodzież 

do lat 16. 
 

4. Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód niepełne oraz okresowe nie 

podlegają ulgom i zwolnieniom. 
 

5. Opłaty za okresowe zezwolenia na amatorski połów ryb wędką (jednodniowe, trzydniowe 

lub siedmiodniowe) dla członków PZW i wędkarzy niezrzeszonych w PZW realizowane 

są wyłącznie poprzez kasę fiskalną: całodobowo na stanicy PZW w Barkowicach 

Mokrych oraz w godzinach pracy w biurze Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. lub 

przelewem na konto bankowe Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. 
 

6. Osoba dokonująca opłat za okresowe zezwolenia na amatorski połów ryb wędką 

(jednodniowe, trzydniowe lub siedmiodniowe) przelewem na konto bankowe Okręgu 

PZW zobowiązana jest do wydrukowania i wypełnienia stosownego zezwolenia ze strony 

internetowej Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. oraz zobowiązana jest do posiadania przy 

sobie w czasie połowów potwierdzenia uiszczenia stosownych opłat w formie papierowej, 

wypełnionego zgodnie z zamieszczoną instrukcją na stronie internetowej Okręgu PZW         

w Piotrkowie Tryb. pod adresem:  ww.pzw.org.pl/40/ 

 


