
TABELA SKŁADEK I OPŁAT WĘDKARSKICH NA ROK 2023 
OKRĘG PZW ZAMOŚĆ 

Zatwierdzone Uchwałą ZO PZW w Zamościu Nr  31/2022 z dnia 18.10.2022 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w 2023 r. do Uchwały nr52/IX/2022 ZG PZW  

Uwaga: 
1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich z zachowaniem prawa do 
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.  
3. Opłata egzaminacyjna 30 zł. Z opłaty egzaminacyjnej zwalnia się kobiety oraz członkowie uczestnicy 
nowo wstępujący. 

WSZYSTKIE WODY OGÓLNODOSTĘPNE  

Lp. Treść Wysokość w złotych

1. Składka członkowska  150
2. Składka członkowska ulgowa 75% 

1) członkowie uczestnicy do lat 16, 
2) młodzież szkolna i studenci w wieku 17-24 lat, 
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami  

   38

3. Składka członkowska ulgowa 50% 
1) członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW  
2) członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z 

posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu 
niepełnosprawności 

  75

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

5. Wpisowe 
1) członka zwyczajnego PZW 
2) członka uczestnika PZW  30 

   0
6. Legitymacja członkowska  10

Lp. Rodzaj składki Wysokość (zł)

1. Składka roczna pełna na wszystkie wody na ochronę i zagospodarowanie 
wód (n+g)

380

2. Składka roczna pełna na wszystkie wody na ochronę i zagospodarowanie 
wód dla odznaczonych złotą odznaką PZW z wieńcami (n+g).

  95

3. Składka roczna pełna na wszystkie wody na ochronę i zagospodarowanie 
wód dla odznaczonych złotą odznaką (n+g) oraz legitymujących się 
uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu 
niepełnosprawności.

190

4. Składka roczna pełna na wszystkie wody na ochronę i zagospodarowanie 
wód dla odznaczonych srebrną odznaką (n+g)

285

5. Składka roczna pełna na wszystkie wody na ochronę i zagospodarowanie 
wód dla członka uczestnika (n+g) oraz młodzież ucząca się do 24 lat.

200

Składka roczna pełna na wszystkie wody na ochronę i zagospodarowanie 
wód dla członka uczestnika (n+g) oraz młodzież ucząca się do 24 lat.- no kill

  10



1. Składka roczna pełna na wszystkie wody (380 zł) upoważnia do wędkowania na wszystkich wodach 
nizinnych ogólnodostępnych, wodach górskich oraz zbiornikach znajdujących się pod opieką Kół PZW 
z możliwością zabierania ryb zgodnie z limitami określonymi w RAPR Okręgu zamojskiego oraz w 
zezwoleniu z wyłączeniem zbiorników Gorzków, Wereszyn, Młynki. 

                                                          WODY NIZINNE  

Składka roczna niepełna na wody nizinne upoważnia do wędkowania na wszystkich wodach nizinnych 
ogólnodostępnych z możliwością zabierania ryb zgodnie z limitami znajdującymi się w RAPR w Okręgu 
PZW w Zamościu z wyłączeniem zbiorników Gorzków, Wereszyn, Młynki. 
Składka roczna niepełna na wody nizinne no kill upoważnia do wędkowania na wszystkich wodach 
nizinnych ogólnodostępnych bez możliwości zabierania ryb zgodnie z limitami znajdującymi się w RAPR w 
Okręgu PZW w Zamościu z wyłączeniem zbiorników Gorzków, Wereszyn, Młynki. 

WODY GÓRSKIE 

Składka roczna pełna na wszystkie wody na ochronę i zagospodarowanie 
wód (n+g) – no kill

270

Opłata dla niezrzeszonych w PZW

5. Opłata roczna 850

Lp. Rodzaj składki Wysokość (zł)

1. Składka roczna niepełna na wody nizinne na ochronę i zagospodarowanie wód 220
2. Składka roczna niepełna na wody nizinne na ochronę i zagospodarowanie wód dla 

odznaczonych odznaką złotą z wieńcami PZW.
55

3. Składka roczna niepełna na wody nizinne na ochronę i zagospodarowanie wód dla: 
1.odznaczonych odznaką złotą  
2.legitymujących się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o 
znacznym stopniu niepełnosprawności 
3. członek uczestnik do 16 lat

110

4. Składka roczna niepełna na wody nizinne na ochronę i zagospodarowanie wód dla 
odznaczonych odznaką srebrną

165

5. Składka roczna niepełna na wody nizinne na ochronę i zagospodarowanie wód  - 
No Kill

160
6. Składka okresowa za 1 dzień wędkowania na wody nizinne 50
7. Składka okresowa na 3 kolejne dni wędkowania na wody nizinne 120
8. Składka okresowa na 7 kolejnych dni wędkowania na wody nizinne 175

Opłata dla niezrzeszonych w PZW

9. Opłata roczna niepełna na wody nizinne 550
10. Opłata za 1 dzień wędkowania na wody nizinne 80
11. Opłata za 3 kolejne dni wędkowania na wody nizinne 180
12. Opłata za 7 kolejne dni wędkowania na wody nizinne         330

L
p.

Rodzaj składki Wysokość 
(zł)

1. Składka roczna niepełna na wody górskie na ochronę i zagospodarowanie wód 200
2. Składka roczna niepełna na wody górskie na ochronę i zagospodarowanie wód dla 

odznaczonych odznaką złotą z wieńcami PZW.
50



SKŁADKI UZUPEŁNIAJĄCE 

SKŁADKI NA ZBIORNIKI  POD OPIEKĄ KÓŁ 

3. Składka roczna niepełna na wody górskie na ochronę i zagospodarowanie wód dla: 
1.odznaczonych odznaką złotą  
2.legitymujących się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o 
znacznym stopniu niepełnosprawności 
3. członek uczestnik do 16 lat

100

4. Składka roczna niepełna na wody górskie na ochronę i zagospodarowanie wód dla 
odznaczonych odznaką srebrną

150

5. Składka roczna niepełna na wody górskie na ochronę i zagospodarowanie wód  - No 
Kill

140
6. Składka okresowa za 1 dzień wędkowania na wody górskie 50
7. Składka okresowa na 3 kolejne dni wędkowania na wody górskie 120
8. Składka okresowa na 7 kolejnych dni wędkowania na wody górskie 175

Opłata dla niezrzeszonych w PZW

9. Opłata roczna niepełna na wody górskie 500
1
0.

Opłata za 1 dzień wędkowania na wody górskie 80

11
.

Opłata za 3 kolejne dni wędkowania na wody górskie 180

1
2.

Opłata za 7 kolejne dni wędkowania na wody górskie       330

1. Składka roczna uzupełniająca na ochronę i zagospodarowanie wód troling 150,00

2. Składka roczna uzupełniająca na ochronę i zagospodarowanie wód – RAPR 10,00

Lp. Rodzaj składki Wysokość (zł)

1. Składka roczna uzupełniająca ZBIORNIK GORZKÓW bez konieczności 
wnoszenia składki okręgowej

500

2. Składka roczna uzupełniająca dla członków Koła Gorzków ZBIORNIK 
GORZKÓW bez konieczności wnoszenia składki okręgowej

340

3. Składka roczna uzupełniająca ZBIORNIK WERESZYN bez konieczności 
wnoszenia składki okręgowej

360

4. Składka roczna uzupełniająca ZBIORNIK MŁYNKI bez konieczności 
wnoszenia składki okręgowej

200

9. Składka okresowa za 1 dzień wędkowania na zbiornikach 60
Opłata dla niezrzeszonych w PZW

12. Opłata roczna uzupełniająca ZBIORNIK GORZKÓW 800
Opłata roczna uzupełniająca ZBIORNIK WERESZYN 800
Opłata roczna uzupełniająca ZBIORNIK MŁYNKI 600

14. Opłata za 1 dzień wędkowania na zbiornikach 80



Składki roczne przyjmowane są u skarbników Kół lub za pomocą panelu płatności elektronicznych. Opłaty 
okresowe wnoszone są w formie przelewu lub za pośrednictwem paneli płatności elektronicznych. W 
przypadku składki okresowej wędkarz zobowiązany jest do wydrukowania okresowego zezwolenia i rejestru 
pobranego ze strony Okręgu PZW w Zamościu, które upoważniają do wędkowania wraz z potwierdzeniem 
dokonania stosownej opłaty. 
Składki po opłaceniu nie podlegają zwrotowi. 


