Załącznik Nr 1
do uchwały nr 149 ZG PZW
z dnia 17 września 2016 r.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ
w 2017 r.
Treść

Lp
1.
2.

3.

4.

5.

Składka członkowska
Składka członkowska ulgowa 50%
1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
3) mężczyźni od 65 roku życia,
4) kobiety od 60 roku życia
Składka członkowska ulgowa 75%
1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW
Legitymacja członkowska

Wysokość kwotowa
w złotych
86,43,-

22,-

25,12,5,-

Uwaga:
1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
Załącznik nr 2
do Uchwały nr 149 ZG PZW
z dnia 17 września 2016 r.

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ
W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2017 R.
1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale
tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska
uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość
zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy
okręgów.
3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń
członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za
okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w
tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie
odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady
wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami,
uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku, w którym
ukończono określony wiek.

Załącznik do uchwały ZO PZW
Z - 50/16 z dnia 15.11.2016 r.

SKŁADKI NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD
w Okręgu PZW w Gdańsku w 2017 r.
1. Składki pełne - na ochronę i zagospodarowanie wód

1

)

Profil członka PZW

L.p.

Wysokość
składki w zł.

1.

Członkowie Okręgu PZW w Gdańsku, bez uprawnień do zniżek.

224,-

2.

1. Renciści: mężczyźni do 65 lat, kobiety do lat 60;
2. Niepełnosprawni, na podstawie legitymacji stwierdzającej niepełnosprawność

168,-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

112,-

3.

Młodzież szkolna i studenci w wieku od 16-24 lat;
Mężczyźni od 65 roku życia, urodzeni w 1952 r. lub starsi,
Kobiety od 60 roku życia, urodzone w 1957 r. i starsze.
Odznaczeni Srebrną lub Złotą Odznaką PZW.
Aktywni strażnicy SSR okręgu, (lista OKOW, zatwierdzona uchwałą przez ZO)
W ramach porozumienia, członkowie okręgów, którzy wnieśli składki w okręgu
macierzystym

4.

1. Osoby od 75 roku życia, urodzeni w roku 1942 i starsi,
2. Odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami

60,-

5.

W ramach porozumienia, członkowie Okręgów PZW w Elblągu i Bydgoszczy,
którzy wnieśli składki na ochronę i zagospodarowanie wód w okręgu macierzystym.

40,-

6.

Członek uczestnik (do lat 16) - na wszystkie wody PZW w kraju

10,-

2. Składki niepełne - na ochronę i zagospodarowanie wód, uprawniające do wędkowania
w wodach nizinnych okręgu 2)
Profil członka PZW

L.p.

Wysokość
składki w zł.

1.

Członkowie Okręgu PZW w Gdańsku, bez uprawnień do zniżek.

146,-

2.

1. Renciści: mężczyźni do 65 lat, kobiety do lat 60;
2. Niepełnosprawni, na podstawie legitymacji stwierdzającej niepełnosprawność

110,-

3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Młodzież szkolna i studenci w wieku od 16-24 lat;
Mężczyźni od 65 roku życia, urodzeni w 1952 r. lub starsi,
Kobiety od 60 roku życia, urodzone w 1957 r. i starsze.
Odznaczeni Srebrną lub Złotą Odznaką PZW.
Aktywni strażnicy SSR okręgu, (lista OKOW zatwierdzona uchwałą przez ZO)
W ramach porozumienia, członkowie okręgów, którzy wnieśli składki w okręgu

73,-

macierzystym,

4.

1. Osoby od 75 roku życia, urodzeni w roku 1942 i starsi,
2. Odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami

40,-

3. Składka niepełna - na ochronę i zagospodarowanie wód, uprawniająca
do wędkowania w jednym wybranym jeziorze 3)

106,- zł.

4. Składka niepełna, uprawniająca do wędkowania w zbiornikach retencyjnych
Miasta Gdańska

10,- zł.

5. Składki uzupełniające do pełnych, na ochronę i zagospodarowanie wód

4

)

Wysokość
składki w zł.

Profil członka PZW

L.p.
1.

Członkowie Okręgu PZW w Gdańsku, bez uprawnień do zniżek.

78,-

2.

1. Renciści: mężczyźni do 65 lat, kobiety do lat 60;
2. Niepełnosprawni, na podstawie legitymacji stwierdzającej niepełnosprawność

58,-

3.

1.
2.
3.
4.
5.

39,-

4.

1. Osoby od 75 roku życia, urodzeni w roku 1942 i starsi,
2. Odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami

Młodzież szkolna i studenci w wieku od 16-24 lat;
Mężczyźni od 65 roku życia, urodzeni w 1952 r. lub starsi,
Kobiety od 60 roku życia, urodzone w 1957 r. i starsze.
Odznaczeni Srebrną lub Złotą Odznaką PZW.
Aktywni strażnicy SSR okręgu, (lista OKOW zatwierdzona uchwałą przez ZO)

20,-

6. Składki i opłaty okresowe - na wszystkie wody, oraz składki i opłaty roczne na połowy ryb
kuszą w jeziorze Salino

Okres Ważności Zezwolenia

L.p.

5)

1 – dniowe
3 – dniowe
7 – dniowe
14 – dniowe
Roczne dla niezrzeszonych i cudzoziemców
Roczne zezwolenie na połowy ryb kuszą w j. Salino

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Niezrzeszeni
i cudzoziemcy
(opłata brutto) 6)
50,100,160,200,400,500,-

Członkowie
7
PZW
)
20,40,70,100,X
250,-

7. Inne opłaty
Wysokość opłaty
w [zł] brutto

Wyszczególnienie

L.p.
1.

Opłata za wędkowanie w Zbiornikach Retencyjnych, dla niezrzeszonych

2.

Opłata za egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb

3.

Opłata za ww. egzamin dla dzieci i młodzieży uczącej się do lat 16-tu
(za okazaniem legitymacji szkolnej),

40,8

)

8

)

30,Zwolnieni
z opłaty

Legenda:
1)

Składka Pełna – na ochronę i zagospodarowanie wód uprawnienia do wędkowania wszystkimi
dopuszczalnymi metodami, we wszystkich wodach okręgu: górskich, nizinnych oraz zbiornikach
retencyjnych Miasta Gdańska. Wędkarz otrzymuje ZEZWOLENIE „P”.
Wędkowanie w zbiorniku Straszyn-Goszyn dopuszczono dla posiadaczy zezwoleń na okaziciela i można
z niego korzystać na warunkach określonych w regulaminie właściwym dla tej wody.

2)

Składka Niepełna - na ochronę i zagospodarowanie wód uprawnienia do wędkowania wszystkimi
metodami w wodach okręgu oznaczonych jako nizinne oraz w zbiornikach retencyjnych Miasta Gdańska.
Wędkarz otrzymuje ZEZWOLENIE „N”.
UWAGA! Ze sprzętu pływającego można wędkować na wodach nizinnych z wyjątkiem:
- zbiorników retencyjnych;
- wód, na których uchwałą ZO wędkowanie takie jest zabronione.

3)

Składka Niepełna - na ochronę i zagospodarowanie wód ze wskazaniem na jedno wybrane jezioro,
uprawnia do wędkowania wyłącznie na tym jeziorze - również ze środków pływających, jeśli nie jest to
zabronione oraz w zbiornikach retencyjnych Miasta Gdańska. Wędkarz otrzymuje ZEZWOLENIE „N1”.
UWAGA! Do tej składki nie można dokupić składki uzupełniającej do pełnej opisanej w pkt. 5.

4)

Wędkarz mający uprawnienia do wędkowania NIEPEŁNE – ZEZWOLENIE „N”, może uzupełnić je
uiszczając składkę uzupełniającą /tabela pkt 5/.

5)

Ważność Zezwolenia Okresowego - jest to okres ciągły od pierwszego dnia wymienionego w zezwoleniu
– do dnia ostatniego, licząc od godz.00:00 do godz. 24:00.

6)

Niezrzeszeni i cudzoziemcy wnoszą opłaty (brutto):
- roczne
w biurze okręgu PZW w Gdańsku, przy ul Rajskiej 2 lub przez Internet na stronie
www.pzw.gda.pl w zakładce E-zezwolenia.
- okresowe w biurze okręgu jw. Dopuszcza się możliwość dokonania wpłaty na wydzielone konto
bankowe okręgu w Gdańsku nr: 71 1160 2202 0000 0001 7552 0735 w banku
Millennium SA lub przez Internet w zakładce E-zezwolenia.

7)

Członkowie PZW, wnoszą składki okresowe w kołach wędkarskich, biurze ZO lub dokonują wpłaty na
w/w konto w banku, poczcie oraz przez Internet zgodnie z regulaminem jak dla niezrzeszonych.
Nie ma ulg do składek i opłat okresowych.

8

Wpłaty za egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb dokonujemy na konto w banku
Millennium SA. Numer konta
85 1160 2202 0000 0001 7552 0677
Dzieci do lat 16 - absolwenci szkółek wędkarskich (ukończenie szkoły jest równoważne ze zdaniem ww.
egzaminu) oraz absolwenci wyższych i średnich szkół w specjalizacji rybackiej zwolnieni są
z ww. egzaminu.
W tych przypadkach koła PZW, bez wnoszenia opłat, wydają zaświadczenia o spełnieniu warunków do
wydania karty wędkarskiej.

)

UWAGA !
1.

Zgodnie z Uchwałą ZO PZW w Gdańsku Nr Z-35/16 z dnia 28.06.2016 r. członek PZW Okręgu ma prawo
udostępnić jednej osobie trzeciej (współmałżonkowi), nie będącemu członkiem PZW, a posiadającemu
kartę wędkarską, jedną ze swoich wędek do wędkowania w granicach przysługującego mu stanowiska
i limitu połowu.
Zezwolenia na wspólne wędkowanie, ważne w danym roku kalendarzowym, wydaje biuro ZO w Gdańsku
na umotywowany wniosek zainteresowanego, poprzez skarbnika koła.

2.

Organizatorzy zawodów lub imprez wędkarskich na wodach naszego Okręgu, z kół PZW lub organizacji
spoza Okręgu Gdańskiego muszą uiścić opłatę 100,- zł. brutto, na konto bankowe Okręgu - Bank
Millennium S.A. 96 1160 2202 0000 0000 6188 9538.
Każdy uczestnik zawodów lub imprezy wędkarskiej nieposiadający uprawnień do wędkowania
w danej wodzie winien uiścić składkę lub opłatę okresową 1 - dniową. Dotyczy również członków
okręgu gdańskiego. Za weryfikację powyższych uprawnień wędkarza i dopuszczenie go do zawodów
odpowiedzialnym jest organizator zawodów.

2. Wykupiona składka na ochronę i zagospodarowanie wód - roczna lub okresowa upoważnia do
wędkowania również spod lodu (z wyjątkiem zbiorników retencyjnych i wód na, których jest to zabronione).

Za zgodność:
mgr inż. Edward Gierach – dyrektor
dyrektor@pzw.gda.pl

