
 

 
 

Załącznik Nr 1 
do uchwały nr 140 ZO PZW w Siedlcach 

z dnia 19.11.2020 r. 
 
 
 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ 
NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD 

W OKRĘGU PZW W SIEDLCACH 
NA 2021 ROK 

 

 

L.p. Treść Kwota (w zł) 

I. Składka pełna 
1. Składka pełna (nizinna + kraina pstrąga i lipienia) 200,- 

II. Składka niepełna 
2. Składka niepełna (nizinna) 120,- 

III. Składka ulgowa 
- młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat; członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką 
PZW; mężczyźni od 65 i kobiety od 60 roku życia pod warunkiem posiadania stażu 
członkowskiego powyżej 10 lat*, 
- członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami**. 

3. Składka pełna ulgowa (nizinna + kraina pstrąga i lipienia)*         125,- 
4. Składka pełna ulgowa (nizinna + kraina pstrąga i lipienia)**           70,- 
5. Składka niepełna ulgowa (nizinna)* 75,- 
6. Składka niepełna ulgowa (nizinna)** 30,- 

IV. Składka uzupełniająca (na wody krainy pstrąga i lipienia do wód nizinnych) 
7. Kraina pstrąga i lipienia 80,- 
8. Kraina pstrąga i lipienia ulgowa* 50,- 
9. Kraina pstrąga i lipienia ulgowa** 40,- 

V. Składka uzupełniająca (do wód nizinnych)                                                           10,- 
10. Opłata za egzamin na kartę wędkarską 20,- 

Uwaga: 

1. Członkowie uczestnicy zwolnieni są z wnoszenia składek na ochronę i zagospodarowanie 

wód. 

2. Z opłaty za egzamin oraz wpisowego zwolniona jest młodzież do 16 lat na podstawie 

ważnej legitymacji szkolnej.  

3. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje 

od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabela składek okresowych dla członków PZW 

 

 

Okres połowu 
Składka okresowa na ochronę 

i zagospodarowanie wód 
 
 

1-dniowa pełna - (wody nizinne + kraina pstrąga i lipienia) 70,- 

3-dniowa pełna - (wody nizinne + kraina pstrąga i lipienia) 140,- 

7-dniowa pełna - (wody nizinne + kraina pstrąga i lipienia) 210,- 

1-dniowa niepełna - kraina pstrąga i lipienia 40,- 

3-dniowa niepełna - kraina  pstrąga i lipienia 80,- 

7-dniowa niepełna - kraina  pstrąga i lipienia 120,- 

1-dniowa niepełna - wody nizinne 30,- 

3-dniowa niepełna - wody nizinne 60,- 

7-dniowa niepełna - wody nizinne 90,- 

 
Uwaga: składki okresowe nie podlegają żadnym ulgom. 

 

 

 

Tabela opłat okresowych i całorocznych dla niezrzeszonych 

 

 

Okres połowu 
Zezwolenie na amatorski połów 

ryb - niezrzeszeni 

1-dniowa pełna - (wody nizinne + kraina pstrąga i lipienia) 120,- 

3-dniowa pełna - (wody nizinne + kraina pstrąga i lipienia) 240,- 

7-dniowa pełna - (wody nizinne + kraina pstrąga i lipienia) 360,- 

1-dniowa niepełna - kraina  pstrąga i lipienia 70,- 

3-dniowa niepełna - kraina  pstrąga i lipienia 140,- 

7-dniowa niepełna - kraina  pstrąga i lipienia 210,- 

1-dniowa niepełna - wody nizinne 50,- 

3-dniowa niepełna - wody nizinne 100,- 

7-dniowa niepełna - wody nizinne 150,- 

całoroczna – pełna (wody nizinne + kraina pstrąga i lipienia) 550,- 

całoroczna – niepełna (wody nizinne) 410,- 

 

 

Opłaty i składki okresowe za wędkowanie w wodach Okręgu siedleckiego można 

dokonać w formie elektronicznej poprzez platformę FISHSTER DECATHLON 

(zakładka na stronie Okręgu: Zezwolenia okresowe 2021 - E-ZEZWOLENIA) lub poleceniem 

zapłaty (wówczas zezwolenie oraz rejestr połowów należy pobrać ze strony internetowej 

Okręgu PZW w Siedlcach – www.pzw.org.pl/siedlce). 

 

https://zezwolenia.fishster.pl/collections/okregi-pzw/products/siedlce
http://www.pzw.org.pl/siedlce/cms/8800/zezwolenia_okresowe_2020__ezezwolenia

