
pieczątka koła

L.p. Druk  Nominał  Ilość szt.  Wartość 

1 Hologramy do zezwoleń  - 

2 Zezwolenie  - 

3 Legitymacje PZW                   10 zł                     - zł 

4 Wpisowe - członka zwyczajnego                   30 zł                     - zł 

5 Wpisowe - członka uczestnika                      - zł                     - zł 

6 Składka członkowska podstawowa                150 zł                     - zł 

7 Składka członkowska ulgowa 50% Złota odznaka i niepełnosprawni                   75 zł                     - zł 

8 Składka czlonkowska ulgowa 75% UCZESTNIK i Złota z wieńcami                   38 zł                     - zł 

9 Składka członkowska ulgowa 25% Srebrna odznaka                113 zł                     - zł 

10 Składka podstawowa z brzegu i środka pływającego                200 zł                     - zł 

11

Składka ulgowa I (powyżej 65 lat, srebrna odznaka, porozumienia, 

osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności ruchowej lub 

wzroku)

               150 zł                     - zł 

12 Składka ulgowa II (złota odznaka PZW)                135 zł                     - zł 

13 Składka ulgowa III (kobiety, młodzież 16-24, SSR 1 pułap)                   60 zł                     - zł 

14

Składka ulgowa IV (uczestnicy do 16 lat, kobiety odznaczeni 

srebrną odznaką PZW i młodzież do 24 lat odznaczeni złotą lub 

srebrną odznaką PZW; SSR 2 pułap, Złota z Wieńcami, ,powyżej 75 

lat, )

                  10 zł                     - zł 

15 Podstawowa bez środka pływającego                165 zł                     - zł 

16

Składka ulgowa I bez środka pływającego (powyżej 65 lat, srebrna 

odznaka, porozumienia, osoby ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności ruchowej lub wzroku)

               115 zł                     - zł 

17 Składka ulgowa II bez środka pływającego (złota odznaka PZW)                100 zł                     - zł 

18 Jeden akwen                115 zł                     - zł 

19 Uzupełniająca do wędkowania ze środka pływającego                   35 zł                     - zł 

20 Uzupełniająca z jednego akwenu do wszystkich wód                   85 zł                     - zł 

21 Cegiełka - dobrowolna wpłata na młodzież                     5 zł                     - zł 

22 Cegiełka odrzańska - dobrowolna wpłata na zarbienie                   10 zł                     - zł 

24 KP  Numery 

........................................

Data Podpis skarbnika

.........................................................

……………………………….………

ZAPOTRZEBOWANIE / ZWROT ZNAKÓW I DRUKÓW WARTOŚCIOWYCH 2023

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD PEŁNE

(z brzegu i ze środka pływającego)

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD NIEPEŁNE

SKŁADKI UZUPEŁNIAJĄCE

INNE


