
 

 

Uchwała nr 104 

Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach 

z dnia 17 listopada 2019 roku 

 

 

w sprawie: składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód na rok 2020. 

 

 

Na podstawie §47 pkt 8 Statutu PZW, w oparciu o uchwałę XII Okręgowego Zjazdu 

Delegatów Kół PZW Okręgu siedleckiego z 02 kwietnia 2017 r. oraz uchwałę nr 75/X/2018 

ZG PZW z 22 października 2018 r.,  Zarząd Okręgu PZW w Siedlcach uchwala:   

 
§ 1 

Wysokość obowiązującej w 2020 roku członkowskiej składki na ochronę i 
zagospodarowanie wód oraz opłat dla niezrzeszonych określa załącznik nr 1. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

Wiceprezes ZO PZW w Siedlcach    Prezes ZO PZW w Siedlcach 

 

  Jerzy Szczęśniak             Mirosław Jarosławski 



 

 
 

Załącznik Nr 1 
do uchwały nr 104 ZO PZW w Siedlcach 

z dnia 17.11.2019 r. 
 
 
 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ 
NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD 

W OKRĘGU PZW W SIEDLCACH 
NA 2020 ROK 

 

 

L.p. Treść Kwota (w zł) 

Składka pełna 
1. Składka pełna (nizinna + kraina pstrąga i lipienia) 174,- 

Składka niepełna 
2. Składka niepełna (nizinna) 120,- 

Składka ulgowa* 
- młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, 
- członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW, 

- mężczyźni od 65 i kobiety od 60 roku życia pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego 

powyżej 10 lat, 

- kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat. 

 3. Składka pełna ulgowa (nizinna + kraina pstrąga i lipienia) 85,- 
4. Składka niepełna ulgowa (nizinna) 60,- 

Składka uzupełniająca (na wody krainy pstrąga i lipienia do wód nizinnych) 
5. Kraina pstrąga i lipienia 54,- 
6. Kraina pstrąga i lipienia ulgowa* 27,- 
7. Kraina pstrąga i lipienia ulgowa – odznaka PZW złota z wieńcami 16,- 
8. Opłata za egzamin na kartę wędkarską 20,- 

Uwaga: 

1. Członkowie PZW wyróżnieni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami zwolnieni są z wnoszenia 

składki niepełnej członkowskiej (nizinnej) na ochronę i zagospodarowanie wód. 

2. Członkowie uczestnicy zwolnieni są z wnoszenia składek na ochronę i zagospodarowanie 

wód. 

3. Z opłaty za egzamin oraz wpisowego zwolniona jest młodzież do 16 lat na podstawie 

ważnej legitymacji szkolnej.  

4. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje 

od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabela składek okresowych dla członków PZW 

 

 

Okres połowu 
 

Składka okresowa na ochronę 
i zagospodarowanie wód 

 
 

1-dniowa pełna - (wody nizinne + kraina pstrąga i lipienia) 45,- 

3-dniowa pełna - (wody nizinne + kraina pstrąga i lipienia) 90,- 

7-dniowa pełna - (wody nizinne + kraina pstrąga i lipienia) 135,- 

1-dniowa niepełna - kraina pstrąga i lipienia 25,- 

3-dniowa niepełna - kraina  pstrąga i lipienia 50,- 

7-dniowa niepełna - kraina  pstrąga i lipienia 75,- 

1-dniowa niepełna - wody nizinne 20,- 

3-dniowa niepełna - wody nizinne 40,- 

7-dniowa niepełna - wody nizinne 60,- 

 
Uwaga: składki okresowe nie podlegają żadnym ulgom. 

 

 

 

Tabela opłat okresowych i całorocznych dla niezrzeszonych 

 

 

Okres połowu 
Zezwolenie na amatorski połów 

ryb - niezrzeszeni 

1-dniowa pełna - (wody nizinne + kraina pstrąga i lipienia) 85,- 

3-dniowa pełna - (wody nizinne + kraina pstrąga i lipienia) 171,- 

7-dniowa pełna - (wody nizinne + kraina pstrąga i lipienia) 256,- 

1-dniowa niepełna - kraina  pstrąga i lipienia 47,- 

3-dniowa niepełna - kraina  pstrąga i lipienia 95,- 

7-dniowa niepełna - kraina  pstrąga i lipienia 142,- 

1-dniowa niepełna - wody nizinne 38,- 

3-dniowa niepełna - wody nizinne 76,- 

7-dniowa niepełna - wody nizinne 114,- 

całoroczna – pełna (wody nizinne + kraina pstrąga i lipienia) 494,- 

całoroczna – niepełna (wody nizinne) 391,- 

 

 

Polecenie zapłaty, zezwolenie oraz rejestr połowów należy pobrać ze strony internetowej 

Okręgu PZW w Siedlcach – www.pzw.org.pl/siedlce 

 


