
 

 
Dane z załącznika nr 1 do uchwały nr 01/X/2022  Prezydium Zarządu Okręgu z dnia 17 października 2022 r. 

Wysokość składki członkowskiej 
na ochronę i zagospodarowanie wód na 2023 rok 

Składka członkowska 
na ochronę i zagospodarowanie wód 

Pełna 

(wszystkie metody 
z brzegu, z lodu, 

z środków 
pływających) 

Niepełna 
(wszystkie metody 

z brzegu, z lodu,  
bez środków 
pływających) 

Uzupełniająca 
(DO PEŁNEJ) 

do wędkowania 
z środków 

pływających 

Podstawowa 200 zł 165 zł  35 zł 

Ulgowa I (powyżej 65 lat, srebrna odznaka PZW, 
porozumienia, osoby ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności ruchowej lub wzroku*) 

150 zł 115 zł 35 zł 

Ulgowa II (złota odznaka PZW) 135 zł 100 zł 35 zł 

Ulgowa III (kobiety, młodzież 16-24**, SSR 1 pułap) 60 zł  -  - 

Ulgowa IV (- uczestnik do 16 roku życia 
- kobiety odznaczone złotą lub srebrną odznaką PZW 
- odznaczeni odznaką Złotą z Wieńcami 
- powyżej 75 lat 
- SSR 2 pułap) 

10 zł   -  - 

Jeden akwen lub jeden obwód rzeki Odry (wszystkie 
metody, z brzegu, z lodu oraz z środków pływających) 

 - 115 zł  85 zł 

*   na podstawie: 
-  orzeczenia lekarza orzecznika ZUS /KRUS lub komisji lekarskiej MON/MSWiA  o niezdolności do pracy  
    i/lub samodzielnej egzystencji lub o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej, albo   
-  orzeczenie powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności o znacznym stopniu niepełnosprawności 
Skarbnik na liście rozliczeniowej wpisuje symbol niepełnosprawności „04-0” lub „05-R” 
**młodzież za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej 

 

Cegiełka – dobrowolna wpłata na młodzież Cegiełka 5 zł 

Cegiełka Odrzańska – dobrowolna wpłata na 
zarybienie 

Cegiełka 10 zł 

 

 

Dane z załącznika nr 2 do uchwały nr 01/X/2022 Prezydium Zarządu Okręgu z dnia 17 października 2022 r. 

Wysokość opłat za egzamin na kartę wędkarską 

Mężczyźni 40 zł 

Kobiety, studenci – młodzież ucząca się 16-24 lat 
(za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej) 

20 zł 

Młodzież 14-16 lat Zwolnieni z opłat – 0 zł 

  


