
Składki Członkowskie

1. Składka członkowska 150zł

2.
Składka członkowska ulgowa 75%
1) członkowie uczestnicy do lat 16,
2) młodzież szkolna i studenci od 17 do 24 lat,
3) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

38zł

3.
Składka członkowska ulgowa 50%
1) członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW
2) członkowie legitymujący się uprawnieniami wynikającymi z 
posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

75zł

4.
Składka członkowska ulgowa 25%
1) członkowie odznaczeni srebrną odznaką PZW 113zł

5.
Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW – w Okręgu PZW w Ciechanowie

30zł
0zł

6. Legitymacja członkowska 10zł

1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich z zachowaniem prawa otrzymania zezwoleń na amatorski połów 
ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych PZW. Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do legitymacji znaczek „Członek 
Honorowy PZW”.

2. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.



Składki Okręgowe na ochronę i zagospodarowanie wód

L.p. Rodzaj składki wysokość składki

składka 
podstawowa

* składka  ulgowa 
dla młodzieży 
uczącej się oraz dla 
odznaczonych złotą 
odznaką z wieńcami 

** składka dla 
mężczyzn od 65 
oraz kobiet od 60 
roku życia

*** składka dla 
odznaczonych 
srebrną odznaką
PZW

**** składka dla
odznaczonych 
złotą odznaką 
PZW

***** składka 
członka uczestnika

1. Składka 
członkowska
na ochronę i 
zagospodaro
wanie wód - 
całoroczna

niepełna wody nizinne z wyłączeniem: j. 
Tarczyny, Grądy, Hartowieckie, 
zb. Nowomiejskiego, wyrobiska 
Rutki, stawów w Opinogórze, 
wyrobisk w Ciechanowie.

180 45 130 135 90 0

niepełna wody górskie 200 50 150 150 100 0

2. Składka członkowska 
na ochronę i 
zagospodarowanie wód
-  uzupełniająca do 
składki na wody 
nizinne lub górskie

na wody górskie do wód nizinnych 20 5 20 15 10 0

na j. Tarczyny, Grądy, 
Hartowieckie 

120 120 120 120 120 0

na zb. Nowomiejski 80 80 80 80 80 0

na wyrobisko Rutki 100 100 100 100 100 0

na stawy w Opinogórze 50 50 50 50 50 0

na wyrobiska w Ciechanowie 50 50 50 50 50 0



3. Składka członkowska 
na ochronę i 
zagospodarowanie wód
- okresowa

na wody górskie i nizinne 1 dzień 35 10 20 30 20 0

3 dni 70 20 50 50 35 0

7 dni 140 30 100 100 70 0

                                                                                                                                                                                          

Prawo do wniesienia składki członkowskiej ulgowej na ochronę i zagospodarowanie wód określonej według powyższej tabeli przysługuje 
odpowiednio: 

- * składka z ulgą 75% dla młodzieży uczącej się w wieku 17-24 lat oraz odznaczonych złotą odznaką z wieńcami,

- ** składka dla kobiet od 60 roku życia i mężczyzn od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania co najmniej 10-cio letniego stażu członkowskiego w
       PZW,

- *** składka z ulgą 25% dla odznaczonych srebrną odznaką PZW,

- **** składka z ulgą 50% dla odznaczonych złotą odznaką PZW,

- ***** składka z ulgą 100% dla członka uczestnika do lat 16.

Opłata egzaminacyjna 30 zł.
Z opłaty egzaminacyjnej zwolnieni są wszyscy wędkarze posiadający Kartę Wędkarską wydaną przed 31 stycznia 1997r., którzy składają egzamin w 
celu uzyskania zaświadczenia o zdanym egzaminie, niezbędnego do otrzymania aktualnie obowiązującego dokumentu – Karty Wędkarskiej.



Opłaty dla osób niezrzeszonych w PZW

Opłata dla osób
niezrzeszonych 
w PZW

całoroczna wody nizinne z wyłączeniem: j. Tarczyny, 
Grądy, Hartowieckie, zb. Nowomiejskiego, 
wyrobiska Rutki, stawów w Opinogórze, 
wyrobisk w Ciechanowie.

420

wody górskie 450

dopłata na wody górskie do wód nizinnych 30

uzupełniająca do
opłaty na wody 
nizinne lub 
górskie

na j. Tarczyny, Grądy, Hartowieckie do wód 
nizinnych lub górskich

180

na zb. Nowomiejski do wód nizinnych lub 
górskich

120

na wyrobisko Rutki 150

na stawy w Opinogórze 75

na wyrobiska w Ciechanowie 75

okresowa na 
wody górskie i 
nizinne

1 dzień 50

3 dni 105

7 dni 210
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