
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego          

              w Skierniewicach 

96-100 Skierniewice, ul. Brzozowa 4 

NIP 836-12-42-740 

Tel. 46 / 833-01-05  fax 46 / 834-90-48 

Skierniewice, 25 września 2017 r. 
 

                                                                                       Uchwała Nr  1/25.09.2017/Z 

Plenum Okręgu PZW w Skierniewicach 

                                                                                       z dnia 25.09.2017 r. 

Tabela składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód 

 na 2018 rok. 
 

Lp. 

 

Nazwa składki lub opłaty 

Wysokość kwotowa 

w zł 
 

1. 
 

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód pełna dla członka PZW 
 

110,00 

2. Składka  na ochronę i zagospodarowanie wód pełna dla członka 

PZW 

    

    1.) Młodzież szkolna i studenci w wieku 16 – 24 lat    

   za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej ! 

    2.) Mężczyźni -  po ukończeniu 65 roku, pod warunkiem posiadania 

         stażu członkowskiego w PZW powyżej 10 lat 

  

    3.) Kobiety  - po ukończeniu 60 roku życia, pod warunkiem posiadania 

         stażu członkowskiego w PZW powyżej 10 lat       

 

    4.) Członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW 

 

    5.) Członka uczestnika PZW   do 16 lat 

 

    6.) Członków   od 80 roku życia 

 

    7.) Członkowie odznaczeni odznaką złotą z wieńcami 

    8.) Członkowie honorowi – na podstawie legitymacji   

Przyznawanie ulgi za względu na wiek wraz z obowiązującym stażem 

PZW obowiązuje od 01.01.2018 r. -  na podstawie karty ewidencyjnej 

członka PZW. 

 

 

 

65,00 

 

65,00 

 

 

65,00 

 

 

65,00 

 

15,00 

 

15,00 

 

0,00 

zwolnieni 

 

 

 

3. Składka okresowa dla członka PZW 

podstawa   - legitymacja członkowska z opłaconą (minimum) 

                     składką członkowską za 2018 r.! 

 

Na dowodzie wpłaty należy napisać: za zezwolenie na wędkowanie 

w dniu________ na wodach Okręgu PZW Skierniewice oraz numer 

 legitymacji.   
Można stosować skróty wyrazowe. 

 

20,00 / 1 dzień 

      40,00 / 3 dni 

      60,00 / 7 dni 

4. Opłata dla niezrzeszonych / jednodniowa  

podstawa – karta wędkarska !    
 

Na dowodzie wpłaty należy napisać:  za zezwolenie na wędkowanie  

w dniu _______ na wodach Okręgu PZW Skierniewice oraz numer 

karty wędkarskiej. 

Cudzoziemiec nie musi posiadać karty wędkarskiej. 
Można stosować skróty wyrazowe. 

 

40,00 

5. Wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską – decyzja 

Zarządu Koła PZW – UCHWAŁA ! 

 

 

 

UWAGA: 

1. Wpłaty wymienione w poz. (Lp) 3, 4 , 5 należy przekazać na konto:  Okręg Polskiego 

Związku Wędkarskiego w Skierniewicach  nr  49 1240 3321 1111 0010 7153 3787. 

 2. System ulg stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek. 


