
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE NA 2014 ROK 

Składka członkowska 
 

Podstawowa 68.00 zł 

Ulgowa  50 %  
- młodzież szkolna , studenci  w wieku 16 – 24 lat 
- członkowie odznaczeni  złotą i srebrną odznaką PZW 
- mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia 
- kobiety po ukończeniu 60 roku życia 

34.00 zł 

Ulgowa  75 %  
- członkowie uczestnicy do 16 roku życia ( decyduje rocznik ) 
- członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami 

17.00 zł 

 

Wpisowe 
 

Podstawowe 25.00 zł 
Członka uczestnika 12.00 zł 
 

Okręgowa składka członkowska ( roczna ) uprawnia do wędkowania  
na wodach Okręgu Katowice 
 

Podstawowa 100.00 zł 
Ulgowa 20 % - odznaczeni  „ Odznaką Okręgową „ 80.00 zł 
Ulgowa 50 %  
- młodzież ucząca się w szkołach dziennych w wieku 16 – 24 lat ( decyduje 
rocznik ) 
- odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW 
- kobiety po ukończeniu 60 roku życia 
- mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia 

 
50.00 zł 

Ulgowa uczestnika 75 % - członek uczestnik do 16 lat ( decyduje rocznik ) 25.00 zł 

Niezrzeszeni 300.00 zł 

 

Składki okresowe – dla członków PZW 
 

1 dzień 20.00 zł 
3 dni  40.00 zł 

7 dni 60.00 zł 
 

Składki okresowe – dla niezrzeszonych 
 

1 dzień 40.00 zł 
3 dni 80.00 zł 

7 dni 120.00 zł 

 

Opłata egzaminacyjna 
 

Podstawowa 30.00 zł 
Młodzież ucząca się  do 24 lat ( decyduje rocznik ) 20.00 zł 

Młodzież do lat 16 ( decyduje rocznik ) zwolniony 

 

Składka ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków PZW 2.20 zł 
Legitymacja członkowska 5.00 zł 
Opłata na sport ( dobrowolna ) 10.00 zł 
Opłata na rzecz Koła ( normalna ) 28.00 zł 
Opłata ulgowa na rzecz Koła ( młodzież ucząca się do 24 lat ) 14.00 zł 
Opłata ulgowa na rzecz Koła ( członek uczestnik do 16 lat ) zwolniony 
Licencja na zbiornik Łosień  ( normalna ) 70.00 zł 

Licencja na zbiornik Łosień ( ulgowa ) członek uczestnik do 16 lat  35.00 zł 
 


