
 TABELA SKŁADEK I OPŁAT WĘDKARSKICH NA ROK 2020 
OKRĘG PZW ZAMOŚĆ 

 
Zatwierdzone Uchwałą ZO PZW w Zamościu Nr 41/2019 z dnia 19.11.2019 
 
WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w 2020 r. do Uchwały nr 194/X/2019 ZG PZW 
 

Lp Treść Wysokość w złotych 
.   
1. Składka członkowska 100,00 
2. Składka członkowska ulgowa 50% 50,00 

 1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,  
 2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW  
 3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu  
 członkowskiego powyżej 10 lat  
 4)  kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu  
 członkowskiego powyżej 10 lat  

3. Składka członkowska ulgowa 75% 25,00 
 1) członkowie uczestnicy do lat 16  
 2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami  

4. Wpisowe:  
 1) członka zwyczajnego PZW 25,00 
 2) członka uczestnika PZW, kobiety zwolnieni 

5. Legitymacja członkowska 5,00 
Uwaga: 
 
1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską. 
 
2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. 
 
na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW. 
 

3.Opłata egzaminacyjna 30 zł. Z opłaty egzaminacyjnej zwalnia się kobiety oraz osoby korzystające 
z promocji „Wędkuj za grosze”. 

 
4. Opłata za rejestr  i Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb – 3 zł. 
5. Składka na ubezpieczenie NNW – 1 zł. 

 
WSZYSTKIE WODY OGÓLNODOSTĘPNE WRAZ Z TROLLINGIEM 

 
Lp. Rodzaj składki Wysokość (zł) 
   

1. Składka roczna pełna na wszystkie wody na ochronę i zagospodarowanie wód 540 
   

2. Składka roczna pełna ulgowa na wszystkie wody na ochronę i 460 
 zagospodarowanie wód  
3. Składka roczna pełna członka uczestnika na wszystkie wody na ochronę i 180 
 zagospodarowanie wód  
4. Składka roczna pełna promocyjna na wszystkie wody na ochronę i 225 
 zagospodarowanie wód  
5. Składka okresowa na 1 dzień wędkowania na wszystkie wody 50 
  

6. Składka okresowa na 3 kolejne dni wędkowania na wszystkie wody 100 
  

7. Składka okresowa na 7 kolejne dni wędkowania na wszystkie wody 150 
  

 Opłata dla niezrzeszonych w PZW  
   

8. Opłata roczna pełna na wszystkie wody 750 
   



 

9. Opłata za 1 dzień wędkowania na wszystkie wody 70 
   

10. Opłata za 3 kolejne dni wędkowania na wszystkie wody 140 
   

11. Opłata za 7 kolejne dni wędkowania na wszystkie wody 210 
   

 
1. Składka roczna pełna na wszystkie wody (540 zł) upoważnia do wędkowania na wszystkich             
wodach nizinnych ogólnodostępnych, wodach górskich i zbiorniku Nielisz wraz z trollingiem oraz            
zbiornikach znajdujących się pod opieką Kół PZW. 
 



2. Składkę roczną pełną ulgową na wszystkie wody (460 zł) wnoszą członkowie PZW, tj. młodzież              
szkolna i studenci od 16 do 24 lat, odznaczeni srebrną, złotą odznaką PZW, kobiety od 60 roku życia,                  
mężczyźni od 65 roku życia. W przypadku kobiet powyżej 60 roku życia i mężczyzn powyżej 65 roku życia                  
ulgę stosuje się odpowiednio jak w przypadku ulg udzielanych przy składce członkowskiej 

 
ogólnozwiązkowej. Składka upoważnia do wędkowania na wszystkich wodach nizinnych ogólnodostępnych,          

wodach górskich i zbiorniku Nielisz wraz z trollingiem oraz zbiornikach znajdujących się pod opieką Kół               
PZW. 

 
3. Składkę roczną pełną członka uczestnika na wszystkie wody (180 zł) wnoszą członkowie PZW             
przed ukończeniem 16 roku życia. Składka upoważnia do wędkowania na wszystkich wodach nizinnych             
ogólnodostępnych i wodach górskich i zb. Nielisz oraz zbiornikach znajdujących się pod opieką Kół PZW. 

 
4. Składkę roczną pełną promocyjną na wszystkie wody (225 zł) wnoszą członkowie PZW            
odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami oraz członkowie PZW korzystający z promocji „WĘDKUJ ZA              
GROSZE” powyższa składka upoważnia w/w osoby do wędkowania na wszystkich wodach nizinnych            
ogólnodostępnych, wodach górskich i zbiorniku Nielisz wraz z trollingiem (wprowadza się zakaz            
trollingowania dla młodzieży do 16 roku życia) oraz zbiornikach znajdujących się pod opieką Kół PZW. 

 
WODY OGÓLNODOSTĘPNE (NIZINNE +GÓRSKIE) 

Lp. Rodzaj składki Wysokość (zł) 

1. Składka roczna niepełna wody ogólnodostępne na ochronę i zagospodarowanie wód 260 

2. Składka roczna niepełna ulgowa wody ogólnodostępne na ochronę i zagospodarowanie 185 
wód 

3. Składka roczna niepełna członka uczestnika wody ogólnodostępne na ochronę i 75 
zagospodarowanie wód 

4. Składka roczna niepełna promocyjna wody ogólnodostępne na ochronę i zagospodarowanie 25 
wód 

5. Składka roczna niepełna Sportowa No Kill na wody ogólnodostępne na ochronę i 170 
zagospodarowanie wód 

6. Składka roczna niepełna ulgowa Sportowa No Kill na wody ogólnodostępne na ochronę i 135 
zagospodarowanie wód 

7. Składka okresowa za 1 dzień wędkowania na wody ogólnodostępne 45 

8. Składka okresowa na 3 kolejne dni wędkowania na wody ogólnodostępne 90 

9. Składka okresowa na 7 kolejnych dni wędkowania na wody ogólnodostępne 150 

Opłata dla niezrzeszonych w PZW 

10. Opłata roczna niepełna na wody ogólnodostępne 640 

11. Opłata za 1 dzień wędkowania na wody ogólnodostępne 65 

12. Opłata za 3 kolejne dni wędkowania na wody ogólnodostępne 110 

13. Opłata za 7 kolejne dni wędkowania na wody ogólnodostępne 180 
 
Składka roczna niepełna na wody ogólnodostępne (260 zł) upoważnia do wędkowania na wszystkich wodach 

nizinnych ogólnodostępnych płynących wraz ze zbiornikiem Nielisz oraz wodach górskich. Składkę roczną 
ulgową niepełną na wody ogólnodostępne (185 zł) wnoszą członkowie PZW, tj. młodzież szkolna i 
studenci od 16 do 24 lat, odznaczeni srebrną, złotą odznaką PZW, kobiety od 60 roku życia, mężczyźni od 65 
roku życia. W przypadku kobiet powyżej 60 roku życia i mężczyzn powyżej 65 roku życia ulgę stosuje się 
odpowiednio, jak w przypadku ulg udzielanych przy składce czł. ogólnozwiązkowej. Składkę roczną 
niepełną członka uczestnika na wody ogólnodostępne (75 zł) wnoszą członkowie PZW przed 
ukończeniem 16 roku życia. 

 
Składkę rocznę pełną promocyjną na wody ogólnodostępne (25 zł) wnoszą członkowie PZW odznaczeni             

złotą odznaką PZW z wieńcami oraz członkowie PZW korzystający z promocji „WĘDKUJ ZA GROSZE”.              
Składka roczna niepełna No Kill na wody ogólnodostępne (170 zł) upoważnia do wędkowania na              
wszystkich wodach nizinnych ogólnodostępnych płynących wraz ze zbiornikiem Nielisz oraz wodach           
górskich bez możliwości zabierania ryb. 



 

 
Składkę roczną niepełną ulgowa No Kill na wody ogólnodostępne (135 zł) wnoszą członkowie PZW, tj.               

młodzież szkolna i studenci od 16 do 24 lat, odznaczeni srebrną, złotą odznaką PZW, kobiety od 60 roku                  
życia, mężczyźni od 65 roku życia. W przypadku kobiet powyżej 60 roku życia i mężczyzn powyżej 65 roku                  
życia ulgę stosuje się odpowiednio jak w przypadku ulg udzielanych przy składce członkowskiej             
ogólnozwiązkowej. Upoważnia do wędkowania na wszystkich wodach nizinnych ogólnodostępnych 

 



płynących wraz ze zbiornikiem Nielisz bez możliwości zabierania ryb. 
 
WODY NIZINNE 
Lp. Rodzaj składki Wysokość (zł) 

1. Składka roczna niepełna na wody nizinne na ochronę i zagospodarowanie wód 120 

2. Składka roczna niepełna ulgowa na wody nizinne na ochronę i zagospodarowanie wód 80 

3. Składka roczna niepełna członka uczestnika na wody nizinne na ochronę i 30 
zagospodarowanie wód 

4. Składka roczna niepełna Sportowa No Kill na wody nizinne na ochronę i 85 
zagospodarowanie wód 

5. Składka roczna niepełna ulgowa Sportowa No Kill  na wody nizinne na ochronę i 65 
zagospodarowanie wód 

6. Składka okresowa za 1 dzień wędkowania na wody nizinne 30 

7. Składka okresowa na 3 kolejne dni wędkowania na wody nizinne 70 

8. Składka okresowa na 7 kolejnych dni wędkowania na wody nizinne 100 

Opłata dla niezrzeszonych w PZW 

9. Opłata roczna niepełna na wody nizinne 380 

10. Opłata za 1 dzień wędkowania na wody nizinne 50 

11. Opłata za 3 kolejne dni wędkowania na wody nizinne 100 

12. Opłata za 7 kolejne dni wędkowania na wody nizinne 150 
 
Składka roczna niepełna na wody nizinne (120 zł) upoważnia do wędkowania na wszystkich wodach              

nizinnych ogólnodostępnych płynących wraz ze zbiornikiem Nielisz. 
 
Składkę roczną ulgową niepełną na wody nizinne (80 zł) wnoszą członkowie PZW, tj. młodzież szkolna i                

studenci od 16 do 24 lat, odznaczeni srebrną, złotą odznaką PZW, kobiety od 60 roku życia, mężczyźni od 65                   
roku życia. W przypadku kobiet powyżej 60 roku życia i mężczyzn powyżej 65 roku życia ulgę stosuje się                  
odpowiednio, jak w przypadku ulg udzielanych przy składce członkowskiej ogólnozwiązkowej. 

 
Składkę roczną niepełną członka uczestnika na wody nizinne (30 zł) wnoszą członkowie PZW przed              

ukończeniem 16 roku życia. 
 
Składka roczna niepełna No Kill na wody nizinne (85 zł) upoważnia do wędkowania na wszystkich wodach 

nizinnych ogólnodostępnych płynących wraz ze zbiornikiem Nielisz bez możliwości zabierania ryb. Składkę 
roczną niepełną ulgową No Kill na wody nizinne (65 zł) wnoszą członkowie PZW, tj. młodzież szkolna i 
studenci od 16 do 24 lat, odznaczeni srebrną, złotą odznaką PZW, kobiety od 60 roku życia, mężczyźni od 65 
roku życia. W przypadku kobiet powyżej 60 roku życia i mężczyzn powyżej 65 roku życia 

 
ulgę stosuje się odpowiednio, jak w przypadku ulg udzielanych przy składce członkowskiej ogólnozwiązkowej.             

Upoważnia do wędkowania na wszystkich wodach nizinnych ogólnodostępnych płynących wraz ze           
zbiornikiem Nielisz bez możliwości zabierania ryb. 

 
WODY GÓRSKIE 

Lp. Rodzaj składki Wysokość (zł) 

1. Składka roczna niepełna na wody górskie na ochronę i zagospodarowanie wód 180 

2. Składka roczna niepełna ulgowa na wody górskie na ochronę i 130 
zagospodarowanie wód 

3. Składka roczna niepełna członka uczestnika na wody górskie na ochronę i 
zagospodarowanie wód 70 

4. Składka roczna niepełna Sportowa No Kill na wody górskie na ochronę i 125 
zagospodarowanie wód 

5. Składka roczna niepełna ulgowa Sportowa No Kill na wody górskie na ochronę 90 
i zagospodarowanie wód 



 

6. Składka okresowa za 1 dzień wędkowania na wody górskie 40 

7. Składka okresowa na 3 kolejne dni wędkowania na wody górskie 80 

8. Składka okresowa na 7 kolejnych dni wędkowania na wody górskie 110 

Opłata dla niezrzeszonych w PZW 
 



 

9. Opłata roczna niepełna na wody górskie 510 

10. Opłata za 1 dzień wędkowania na wodach górskich 60 

11. Opłata za 3 kolejne dni wędkowania na wodach górskich 120 

12. Opłata za 7 kolejne dni wędkowania na wodach górskich 180 

Składka górska niepełna (180 zł) upoważnia do wędkowania na wszystkich wodach górskich. 
 
Składkę ulgową górską niepełną (130 zł) wnoszą członkowie PZW, tj. młodzież szkolna i studenci od 16                
do 24 lat, odznaczeni srebrną, złotą odznaką PZW, kobiety od 60 roku życia, mężczyźni od 65 roku życia. W                   
przypadku kobiet powyżej 60 roku życia i mężczyzn powyżej 65 roku życia ulgę stosuje się odpowiednio,                
jak w przypadku ulg udzielanych przy składce członkowskiej ogólnozwiązkowej. 
 
Składkę członka uczestnika górską niepełną (70 zł) wnoszą czł. PZW przed ukończeniem 16 roku życia. 
Składkę górską niepełną No Kill (125 zł) opłacają wędkarze, którym przysługuje opłata składki 
członkowskiej pełnej, z zastrzeżeniem, że rezygnują z całkowitego zabierania złowionych ryb. Składka 
upoważnia do połowu na wodach górskich Okręgu PZW Zamość. 
 
Składkę górską niepełną No Kill (90 zł) opłacają wędkarze, którym przysługuje opłata składki             
członkowskiej pełnej ulgowej z zastrzeżeniem, że rezygnują z całkowitego zabierania złowionych ryb. 
 
Składka upoważnia do połowu na wodach górskich Okręgu PZW Zamość. 

ZBIORNIKI WYDZIELONE, TROLLING - SKŁADKI UZUPEŁNIAJĄCE 
Lp. Rodzaj składki Wysokość (zł) 

1. Składka roczna uzupełniająca ZBIORNIKI A 200 

2. Składka roczna uzupełniająca No Kill ZBIORNIKI A 150 

3. Składka roczna uzupełniająca ulgowa ZBIORNIKI A (do lat 16) 100 

4. Składka roczna uzupełniająca ZBIORNIKI B 100 

5. Składka roczna uzupełniająca No Kill ZBIORNIKI B 77 

6. Składka roczna uzupełniająca ulgowa ZBIORNIKI B (do lat 16) 50 

7. Składka roczna uzupełniająca TROLLING/POROZUMIENIA 80 

8. Składka roczna uzupełniająca ulgowa TROLLING/POROZUMIENIA 60 

9. Składka okresowa za 1 dzień wędkowania na zbiornikach 30 

10. Składka okresowa na 3 kolejne dni wędkowania na zbiornikach 70 

11 Składka okresowa na 7 kolejnych dni wędkowania na zbiornikach 100 

Opłata dla niezrzeszonych w PZW 

12. Opłata roczna uzupełniająca ZBIORNIKI 380 

13. Opłata roczna uzupełniająca TROLLING 140 

14. Opłata za 1 dzień wędkowania na zbiornikach 60 

15. Opłata za 3 kolejne dni wędkowania na zbiornikach 110 

16. Opłata za 7 kolejne dni wędkowania na zbiorniach 180 

 
ZBIORNIKI A- Gorzków, Wereszyn, Dobużek, Staw Kościelny, Tarnogród, Zalew Zamość, Młynki, Stara            
Wieś, Kadłubiska, Frampol 
 
ZBIORNIKI B - Dobużek, Staw Kościelny, Tarnogród, Zalew Zamość, Młynki, Stara Wieś, Kadłubiska,             
Frampol 
 
Składki roczne przyjmowane są u skarbników Kół. Opłaty okresowe wnoszone są w formie przelewu lub KP.                
Wędkarz z innego Okręgu po wniesieniu składki rocznej w formie przelewu zobowiązany jest do odbioru               



zezwolenia na amatorski połów ryb w Okręgu PZW w Zamościu. W przypadku składki okresowej wędkarz               
zobowiązany jest do wydrukowania okresowego zezwolenia i rejestru pobranego ze strony Okręgu PZW w              
Zamościu, które upoważniają do wędkowania wraz z potwierdzeniem dokonania stosownej opłaty. 
 
Warunkiem opłacenia składek rocznych na zbiorniki wydzielone jest wcześniejsze wykupienie 
jednej ze składek rocznych pełnych na wszystkie wody lub jednej ze składek nizinnych niepełnych. 
Wędkarze opłacający tylko i wyłącznie składki roczne uzupełniające na zbiorniki A i B No Kill mogą 
wykupić tylko i wyłącznie składki No Kill ogólnodostępną, nizinną lub górską. 


