
       

                                         

Uchwała nr  74/Z/2021 

Zarządu Okręgu  

Polskiego Związku Wędkarskiego w Koninie 

z dnia 27 października 2021 r. 

 

zatwierdzająca: Uchwałę nr 41/P/2021 Prezydium Zarządu Okręgu Polskiego Związku  

                            Wędkarskiego w Koninie z dnia 29 września 2021 r. 

 

w sprawie: wysokości składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz  

                    opłat za zezwolenia na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych, 

                    wysokości wpisowego członka uczestnika oraz wzoru zezwoleń na rok 2022. 

 

Podstawa: Uchwała nr 176/IX/2019 ZG PZW w Warszawie z dnia 20 września 2019r. 

                  w sprawie: struktury składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód 

                  oraz  opłat za zezwolenia na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych. 

                  Uchwała nr 361/IX/2021 ZG PZW w Warszawie z dnia 18 września 2021r.  

                  w sprawie: ustanowienia składki członkowskiej na 2022r. – wpisowe członka uczestnika. 

 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Koninie uchwala na rok 2022 strukturę i wysokość składek 

członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód: 

 

 § 1 

 

1. Składki dla członka PZW : 

a) składka roczna pełna podstawowa, 

b) składka roczna pełna ulgowa, 

c) składka roczna pełna uczestnik, 

d) składka roczna niepełna podstawowa, 

e) składka roczna niepełna ulgowa, 

f) składka okresowa pełna. 

2. Zakres ulg w składce rocznej pełnej ulgowej i niepełnej ulgowej oraz strukturę zawiera  

załącznik nr 1. 

3. Podział składki okresowej pełnej określa załącznik nr 1. 

4. Wysokość wszystkich rodzajów składek zawiera załącznik nr 1. 

 

                                                            § 2 

 

1.  Opłaty dla wędkarzy niezrzeszonych : 

a) opłata roczna pełna, 

b) opłata roczna niepełna, 

c) opłata okresowa pełna. 

2. Strukturę opłaty rocznej niepełnej zawiera załącznik nr 2. 

3. Podział opłaty okresowej pełnej określa załącznik nr 2. 

4. Wysokość wszystkich rodzajów opłat zawiera załącznik nr 2. 

             

                                   § 3 

 

   Wpisowe dla członka uczestnika uchwała się w wysokości  12,- zł. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

           § 4 

 

Podtrzymuje uchwałę nr 36 ZO PZW z dnia 12.12.2010r. dotyczącą nieodpłatnego charakteru    

egzaminu na kartę wędkarską. 

   

 

§ 5  

 

Realizacja  uchwały w § 2 w zakresie sprzedaży opłat następuje tylko na szczeblu Okręgu PZW. 

  

§ 6 

 

1. Zatwierdza opracowany wzór zezwoleń całorocznych i okresowych dla członków PZW. 

2. Zatwierdza opracowany wzór zezwolenia dla wędkarzy niezrzeszonych. 

3. Podtrzymuje się szacunkowe rachowanie odłowów wędkarskich dopuszczone Rozporządzeniem 

MRiRW w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej. 

4. Podtrzymuje do stosowania na swoich wodach w roku 2022 zasady obowiązujące w  

„Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb” (RAPR) uchwalonego na szczeblu centralnym tj. 

Uchwałą nr 172/IX/2109 ZG PZW w Warszawie z dnia 20.09.2019r. oraz w zakresie OiZ.Wód  

zbiór przepisów dotyczących uprawiania wędkarstwa dla wód użytkowanych przez Okręg PZW w 

Koninie , ustalony przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w KONINIE jako 

uprawnionego do rybactwa zatwierdzony  Uchwałą  nr 48/Z/2019 ZO PZW w Koninie z dnia 

30.10.2019r. zawarty w I i II części zezwolenia oraz Uchwałą nr 58/Z/2020 z dnia 16.11.2020r.  

z uwzględnieniem na 2022 rok zmian w  I części na podstawie uchwał ZO PZW W Koninie 

nr 72/Z/2021 i 73/Z/2021 z dnia 22.06.2021r.  dotyczących: 

a) zakaz wędkowania z łodzi na wszystkich wodach PZW wraz z zakazem używania 

przynęty większej niż 5 cm, od 1 stycznia do 30 kwietnia każdego roku z zastrzeżeniem 

zbiornika Stare Miasto do 31 maja każdego roku, 

b) zakaz wędkowania na kanale Ulga od 1 listopada do ostatniego lutego każdego roku, 

c) całoroczny zakaz spinningu wzdłuż deptaka (strona południowa) na zbiorniku Wiatraki. 

5. Odstąpienie w roku 2022 od zawierania porozumień o wzajemnym honorowaniu składki  

członkowskiej  na ochronę i zagospodarowanie wód. 
 

§ 7 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku.  

 

               

 

   Sekretarz ZO PZW w Koninie    Prezes ZO PZW w Koninie 

  Stanisław Spisacki                                                        Waldemar Brzeziński 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  Załącznik Nr 1 

                     do uchwały nr 41/P/2021 ZO PZW w Koninie 

                                  z dnia 29 września 2021r. 

 

    TABELA  SKŁADEK  na  OiZ WÓD  dla CZŁONKÓW PZW na rok 2022  

 

 

Lp. CZŁONEK PZW Wysokość w zł. 

 

1. 

 

 

 Składka roczna PEŁNA – PODSTAWOWA 

  (wszystkie wody, techniki i metody wędkowania dopuszczone przez RAPR) 

 

          

            135,- 

 

2. 

 

 

 

 

 

 Składka  roczna PEŁNA – ULGOWA : 

   (wszystkie wody, techniki i metody wędkowania  dopuszczone przez RAPR) 

a) składka okręgowa ulgowa ( podstawa dokumentowana na    

szczeblu   Z.O.PZW przez wszystkich uprawnionych ) 

- dla młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 do 24 lat , 

- dla członków : mężczyźni po ukończeniu  65 roku życia, kobiety  

po ukończeniu 60 roku życia , 

- dla członków odznaczonych złotą i srebrną odznaką PZW oraz 

„Za zasługi w rozwoju wędkarstwa konińskiego” . 

 

 

 

             88,- 

 

 

 

 

 

 

 

b) składka okręgowa ulgowa 

- dla członków odznaczonych złotą odznaką PZW z wieńcami 

 

 

             30,- 

3.  Składka roczna NIEPEŁNA – PODSTAWOWA : 

a) dwie wędki zwykłe z brzegu bez spinningu na jeziora, zbiorniki i drobne 

wody, 

b) dwie wędki zwykłe z brzegu bez spinningu na rzeki z dopływami i 

starorzecza, 

c) wszystkie metody dopuszczone przez O.PZW Konin + środek pływający na 

jeziora, zbiorniki i drobne wody, 

d) wszystkie metody dopuszczone przez O.PZW Konin + środek pływający na 

rzeki z dopływami i starorzecza, 

 

 
             

                   120,- 

           

             120,- 

            

             125,- 

              

             125,- 

4. Składka roczna NIEPEŁNA – ULGOWA :  (uprawnieni członkowie-tabela pkt 2) 

a) dwie wędki zwykłe z brzegu bez spinningu na jeziora, zbiorniki i drobne 

wody, 

b) dwie wędki zwykłe z brzegu bez spinningu na rzeki z dopływami i 

starorzecza, 

c) wszystkie metody dopuszczone przez O.PZW Konin + środek pływający na 

jeziora, zbiorniki i drobne wody, 

d) wszystkie metody dopuszczone przez O.PZW Konin + środek pływający na 

rzeki z dopływami i starorzecza, 

 

 
                      

                   78,- 

 

             78,- 

            

             83,- 

            

             83,- 

5.  Składka roczna  PEŁNA – UCZESTNIK - MŁODZIEŻ DO LAT 16 

 (wszystkie wody, techniki i metody wędkowania dopuszczone przez O.PZWKonin) 

   - wniesienie składki upoważnia do wędkowania na wodach PZW ogólnie  

     dostępnych kraju na podstawie otrzymanego zezwolenia z danego Okręgu,  

     w którego wodach się wędkuje. 

 

            

           30,- 

6.  Składka OKRESOWA PEŁNA : 

 (wszystkie wody, techniki i metody wędkowania dopuszczone przez O.PZW Konin) 

a) 1-dniowa  

b) 3-dniowa 

c) 7-dniowa 

            

           

          40,- 

          70,- 

          90,- 

 



 
 

        Załącznik Nr 2 

                       do uchwały nr  41/P/2021 ZO PZW w Koninie 

                                                 z dnia 29 września 2021r. 

   

 

          TABELA  OPŁAT  dla  WĘDKARZY NIEZRZESZONYCH na rok 2022 

 

 

Lp. WĘDKARZ NIEZRZESZONY Wysokość w zł. 

 

1. 

 

 

 Opłata ROCZNA PEŁNA - PODSTAWOWA 
 (wszystkie wody, techniki i metody wędkowania dopuszczone przez O.PZW Konin) 

 

          

            440,- 

 

2.  Opłata ROCZNA NIEPEŁNA – PODSTAWOWA : 

e) dwie wędki zwykłe z brzegu bez spinningu na jeziora, zbiorniki i drobne 

wody, 

f) dwie wędki zwykłe z brzegu bez spinningu na rzeki z dopływami i 

starorzecza, 

g) wszystkie metody dopuszczone przez O.PZW Konin  + środek pływający na 

jeziora, zbiorniki i drobne wody, 

h) wszystkie metody dopuszczone przez O.PZW Konin  + środek pływający na 

rzeki z dopływami i starorzecza, 

 

 

           

            395,- 

             

            405,- 

        

            410,- 

          

            415,-       

 

3. Opłata OKRESOWA PEŁNA :   
 (wszystkie wody, techniki i metody wędkowania dopuszczone przez O.PZW Konin) 

        a)  1-dniowa 

        b)  3-dniowa  

        c)  7-dniowa 

 

 

 

              75,- 

             130,- 

             170,- 

 

 

 

 


