
załącznik do uchwały nr 1/I/2023 ZO PZW w B-B z dn. 04.01.2023r. 

Składki PZW za wędkowanie w Okręgu Bielsko-Biała w roku 2023 

l.p. Rodzaj składki cena 

1 Składka członkowska  
a. Podstawowa  
b. Ulgowa 25 % dla: 
        Członkowie odznaczeni srebrną odznaką PZW 
c. Ulgowa 50 % dla: 
        Członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW 
        Członkowie inwalidzi z grupą inwalidzką 
d. Ulgowa 75% dla:  
        Członkowie uczestnicy do lat 16 
        Młodzież szkolna, studenci w wieku 17 do 24 lat 
        Członkowie odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami 

 
150,00 zł 
 
113,00 zł 
 
  75,00 zł 
  75,00 zł 
 
  38,00 zł 
  38,00 zł 
  38 ,00 zł 

2 
 

Składka okręgowa pełna na ochronę i zagospodarowanie wód 
(wody górskie, nizinne i środki pływające) 

a. Podstawowa  
b. Ulgowa 35 % dla: 

 Młodzież szkolna, studenci 17-24 lat 

 Członkowie odznaczeni Złotą Odznaką PZW  

 Inwalidzi, emeryci i renciści o dochodach do 1.700 zł netto miesięcznie 
c. Ulgowa 30 % dla: 

 Mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia 

 Kobiety po ukończeniu 60 roku życia 

 Członkowie odznaczeni Srebrną Odznaką PZW  
d. Członek uczestnik do lat 16  
e. Członkowie odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami  

 
 
300,00 zł  
 
195,00 zł  
195,00 zł 
195,00 zł 
 
210,00 zł 
210,00 zł 
210,00 zł 
  70,00 zł 
zwolnieni 

Składka okręgowa niepełna na ochronę i zagospodarowanie wód 
(wody nizinne) 

a.  Podstawowa  
b. Ulgowa 35% dla: 

 Młodzież szkolna, studenci 17-24 lat 

 Członkowie odznaczeni Złotą Odznaką PZW 

 Inwalidzi, emeryci i renciści o dochodach do 1.700 zł netto miesięcznie 
c. Ulgowa 30 % dla: 

 Mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia 

 Kobiety po ukończeniu 60 roku życia 

 Członkowie odznaczeni Srebrną Odznaką PZW 
d. Członek uczestnik do lat 16  
e. Członkowie odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami 

 
 
220,00 zł 
  
 143,00 zł  
 143,00 zł 
 143,00 zł 
  
  154,00 zł 
  154,00 zł 
  154,00 zł  
    50,00 zł 
zwolnieni 

3 Składka członkowska uzupełniająca na połów ze środków pływających    80,00 zł 

Składka członkowska uzupełniająca na wody górskie    100,00 zł 

4 Wpisowe członkowskie 
a. Członek zwyczajny PZW 
b. Członek uczestnik PZW (do 16 roku życia)  
c. Członek uczestnik PZW (do 16 roku życia) „no kill” 

 
  30,00 zł 
  30,00 zł 
         0 zł 

5 Legitymacja członkowska  
Legitymacja członkowska uczestnika (do 16 roku życia) 

  10,00 zł 
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Składka na ochronę i zagospodarowanie wód okresowa dla zrzeszonych w PZW 
(punkty sprzedaży, przelew bankowy) 

 1- dniowa 

 3 - dniowa 

 7 - dniowa 

 
 
  60,00 zł 
  90,00 zł 
120,00 zł  

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód okresowa dla niezrzeszonych w PZW 
(wyłącznie przelew bankowy) 

 1- dniowa 

 3 - dniowa 

 7 - dniowa  

 całoroczna pełna  (wody górskie, nizinne i środki pływające) 

 całoroczna niepełna (wody nizinne i środki pływające) 

 
 
  80,00 zł 
170,00 zł 
220,00 zł 
855,00 zł 
800,00 zł 

7 Opłata egzaminacyjna na kartę wędkarską    100,00 zł 

8 Ubezpieczenie      2,00 zł  



 


