
WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w  2018 r. 

Lp. Treść Wysokość składki 

1. Składka członkowska  86 zł 

2. 

Składka członkowska ulgowa 50% 
1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, 
2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW 
3) mężczyźni od 65 roku życia (przy 10-cio letnim stażu w PZW), 
4)  kobiety od 60 roku życia (przy 10-cio letnim stażu w PZW) 

43 zł 

3. 
Składka członkowska ulgowa 75% 

1) członkowie uczestnicy do lat 16 
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami 

22 zł 

4. 

Wpisowe (obowiązek opłaty po 30 kwietnia): 

1) członka zwyczajnego PZW 

2) członka uczestnika PZW 

 
25 zł 
0 zł* 

5. Legitymacja członkowska 5 zł 

Uwaga: * Obowiązek wklejenia znaczka „zerowego” 

Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD W 2018 r. 
 

Lp. Rodzaj składki 
Składka pełna 
(wody górskie i 

nizinne) 

Składka 
niepełna 

Uwagi  
Plus opłacona składka 

członkowska ogólnozwiązkowa. 

1. Podstawowa dla członków PZW 125 zł - 

- 

2. 
Ulgowa I  

 dla członków PZW powyżej 65 lat 
85 zł - 

3. 

Ulgowa II  
dla członków PZW:  

 odznaczonych Srebrną Odznaką PZW,  

 Porozumienia międzyokręgowe
1)

 

80 zł - 

4. 

Ulgowa III  
dla członków PZW:  

 odznaczonych Złotą Odznaką PZW,  

 strażnicy SSR 1 pułap
2)

 

73 zł - 

5. 

Ulgowa IV  
dla członków PZW: 

 młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lata,  

 kobiety,  

40 zł - 
Młodzież i studenci – aktualna 

legitymacja szkolna lub 
studencka. 

6. 
Ulgowa V  
dla członków PZW: 

 młodzież do lat 16 
5 zł - 

Uprawnia do łowienia na 
wszystkich wodach 

ogólnodostępnych użytkowanych 
przez PZW. 

7. 

Ulgowa VI  
dla członków PZW: 

 odznaczonych Złotą Odznaką z Wieńcami,  

 członkowie PZW powyżej 75 lat,  

 strażnicy SSR 2 pułap
3)

 

1 zł - - 

8. 
Ulgowa VII  

 dla honorowych członków PZW bezpłatnie - 
Członkowie honorowi PZW nie 

opłacają również składki 
członkowskiej ogólnozwiązkowej. 

9. 
Składka niepełna 

 Jedno jezioro/rzeka/jeden akwen 
 75 zł - 

 

1)
 dotyczy członków PZW z okręgów, z którymi Okręg PZW w Zielonej Górze ma podpisane porozumienia „50/50”  

2)
 dotyczy strażników SSR, którzy w roku poprzedzającym przepracowali w patrolach godziny - 1 pułap 

3)
 dotyczy strażników SSR, którzy w roku poprzedzającym przepracowali w patrolach godziny - 2 pułap 


