
lp. Obejmuje

1 N

Wszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody, bez prawa połowu 

przy użyciu środków pływających (w tym wywózki) i spinningiem na 

wodach górskich w okresie 01.01 - 31.01 oraz 01.09 – 31.12

240,00

2 N+L

Wszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody bez prawa połowu 

spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 - 31.01 oraz 01.09 – 

31.12.

310,00

3
SKŁADKA PODSTAWOWA 

PEŁNA CZŁONKA PZW
P Wszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody połowu 360,00

4 N

Wszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody, bez prawa połowu 

przy użyciu środków pływających (w tym wywózki) i spinningiem na 

wodach górskich w okresie 01.01 - 31.01 oraz 01.09 – 31.12

120,00

5 N+L

Wszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody bez prawa połowu 

spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 - 31.01 oraz 01.09 – 

31.12.

190,00

6
SKŁADKA ULGOWA PEŁNA 

CZŁONKA PZW
P Wszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody połowu 240,00

7 N

Wszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody, bez prawa połowu 

przy użyciu środków pływających (w tym wywózki) i spinningiem na 

wodach górskich w okresie 01.01 - 31.01 oraz 01.09 – 31.12

35,00

8 N+L

Wszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody bez prawa połowu 

spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 - 31.01 oraz 01.09 – 

31.12.

105,00

9
SKŁADKA CZŁONKA 

UCZESTNIKA PZW PEŁNA
P Wszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody połowu 155,00

10
1-DNIOWA 

NIEPEŁNA

Wszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody, bez prawa połowu 

przy użyciu środków pływających (w tym wywózki) i spinningiem na 

wodach górskich w okresie 01.01 - 31.01 oraz 01.09 – 31.12

40,00

11
1-DNIOWA 

PEŁNA
Wszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody połowu 65,00

12
3-DNIOWA  

NIEPEŁNA

Wszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody, bez prawa połowu 

przy użyciu środków pływających (w tym wywózki) i spinningiem na 

wodach górskich w okresie 01.01 - 31.01 oraz 01.09 – 31.12

100,00

13
3-DNIOWA 

PEŁNA
Wszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody połowu 175,00

14
7 -DNIOWA 

NIEPEŁNA

Wszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody, bez prawa połowu 

przy użyciu środków pływających (w tym wywózki) i spinningiem na 

wodach górskich w okresie 01.01 - 31.01 oraz 01.09 – 31.12

170,00

15
7 -DNIOWA 

PEŁNA
Wszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody połowu 290,00

Składki na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłaty w        Okręgu 

Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu w 2020 r.
Składka

SKŁADKA PODSTAWOWA 

NIEPEŁNA CZŁONKA PZW

SKŁADKA ULGOWA 

NIEPEŁNA CZŁONKA PZW

SKŁADKA CZŁONKA 

UCZESTNIKA PZW 

NIEPEŁNA

SKŁADKA OKRESOWA DLA 

CZŁONKA PZW



16
1-DNIOWA 

NIEPEŁNA

Wszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody, bez prawa połowu 

przy użyciu środków pływających (w tym wywózki) i spinningiem na 

wodach górskich w okresie 01.01 - 31.01 oraz 01.09 – 31.12

70,00

17
1-DNIOWA 

PEŁNA
Wszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody połowu 95,00

18
3-DNIOWA  

NIEPEŁNA

Wszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody, bez prawa połowu 

przy użyciu środków pływających (w tym wywózki) i spinningiem na 

wodach górskich w okresie 01.01 - 31.01 oraz 01.09 – 31.12

190,00

19
3-DNIOWA 

PEŁNA
Wszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody połowu 265,00

20
7 -DNIOWA 

NIEPEŁNA

Wszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody, bez prawa połowu 

przy użyciu środków pływających (w tym wywózki) i spinningiem na 

wodach górskich w okresie 01.01 - 31.01 oraz 01.09 – 31.12

280,00

21
7 -DNIOWA 

PEŁNA
Wszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody połowu 400,00

22
ROCZNA 

NIEPEŁNA

Wszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody, bez prawa połowu 

przy użyciu środków pływających (w tym wywózki) i spinningiem na 

wodach górskich w okresie 01.01 - 31.01 oraz 01.09 – 31.12

570,00

23 ROCZNA PEŁNA Wszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody połowu 720,00

24 ROCZNA 50,00

25 1-DNIOWA 10,00

26 ROCZNA 70,00

27 1-DNIOWA 15,00

30 1 DNIOWA Niezrzeszeni (w tym cudzoziemcy) 90,00

31 ROCZNA Członkowie PZW, niezrzeszeni i cudzoziemcy 1499

34 1 DNIOWA Niezrzeszeni (w tym cudzoziemcy) 90,00

Członkowie PZW 

1 DNIOWA 
(poniedziałek - czwartek 

oprócz świąt)  

1 DNIOWA   
(piątek-niedziela oraz 

święta)

1 DNIOWA 
(piątek-niedziela oraz 

święta)

OPŁATY OKRESOWE DLA 

NIEZRZESZONYCH              

(W TYM CUDZOZIEMCÓW)

OPŁATY ROCZNE DLA 

NIEZRZESZONYCH              

(W TYM CUDZOZIEMCÓW)

Składka uzupełniająca do składek niepełnych na ochronę i 

zagospodarowanie wód uprawniająca do połowu przy użyciu środków 

pływających (w tym wywózki przynęt)

28

Opłaty i zezwolenia specjalne - ceny z VAT 

90,00

60,00

29

Składka uzupełniająca do składek niepełnych na ochronę i 

zagospodarowanie wód uprawniająca do połowu spinningiem w wodach 

górskich w okresie od 01.01 -31.01 oraz 01.09 - 31.12

SKŁADKA UZUPEŁNIAJĄCA 

G

SKŁADKA UZUPEŁNIAJĄCA 

L

ŁOWISKO SPECJALNE OS 

DUNAJEC                            

OBA SEKTORY            

(GÓRNY I DOLNY)

32

33

Członkowie PZW

52,00

72,00

ŁOWISKO SPECJALNE OS 

DUNAJEC                        

TYLKO SEKTOR DOLNY

1 DNIOWA 
(poniedziałek - czwartek 

oprócz świąt)  



35
ŁOWISKO SPECJALNE + 

POZOSTAŁE WODY
1 DNIOWA

Wszystkie wody Okręgu (możliwość dostarczenia zezwolenia na łowisko 

przez strażników)
300,00

1. Rezygnacja z połowu przy użyciu środków pływających (w tym wywózki): 

a. opłata jednodniowa - 15 zł 

b. opłata 3 dni - 45 zł 

c. opłata 7 dni - 70 zł 

d. opłata roczna - 70 zł 

2. Rezygnacja z połowu metodą  spinningową na wodach górskich w okresie 01.01 - 31.01 oraz 01.09 – 31.12.

a. opłata jednodniowa - 10 zł 

b. opłata 3 dni - 30 zł 

c. opłata 7 dni - 50 zł 

d. opłata roczna - 50 zł 

7. Ulgi od opłaty pełnej dla Niezrzeszonych wynikające z rezygnacji z niżej wymienionych metod połowu  (ulgi łączą się) wynoszą: 

5.     Członkowie PZW odznaczeni złotą odznaką z wieńcami korzystają z 75 % zniżki w składce członkowskiej i są zwolnieni ze 

składki „N” na ochronę i  zagospodarowanie wód. 

6.     Nie są objęte ulgami i zwolnieniami składki okresowe i uzupełniające (z wyjątkiem zwolnienia Honorowych członków PZW). 

1.     Młodzież niezrzeszona  w PZW do lat 14, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i 

dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
2.     Składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% 

wartości znaku składki członkowskiej. 

3.     Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 9 ust. 3 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich oraz składek na ochronę 

i zagospodarowanie wód za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego. 

4.     Członkowie PZW w wieku 16-24 lat za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, członkowie odznaczeni srebrną i 

złotą odznaką PZW, mężczyźni po ukończeniu 65 roku i kobiety po ukończeniu 60 roku życia są uprawnieni do 50 % zniżki w składce 

członkowskiej i składce podstawowej „N” na ochronę i zagospodarowanie wód.

Zakres stosowanych ulg w składkach


