
…………………………………………
       nazwa koła (pieczątka)

1. A01 25

2. A02 12

3. A03 0

4. B01 100

dla odznaczonych złotą i srebrną odznaką PZW
B02 50

dla odznaczonych odznaką PZW złota z wieńcami
B05 25

dla członka uczestnika PZW do 16 lat B06 25

7. D01 5

8. D02 X

CAŁOROCZNA E01 295

I RATA  /01.01 – 31.03/ E02 200

II RATA  /01.04 – 31.12/ E03 95

10.

E04 15

członkowie PZW powyżej 70 roku życia E07 196

13.

E09 15

osoby odznaczone złotą lub srebrną odznaką 

PZW
E10 140

członkowie PZW z  udokumentowanym 40- 

letnim stażem członkowskim
E11 140

członkowie PZW pow. 70 roku życia E12 140

15.

E13 100

osoby odznaczone złotą lub srebrną odznaką 

PZW
E14 56

członkowie PZW z  udokumentowanym 40- 

letnim stażem członkowskim E15 56

ROZLICZENIE SPRZEDANCYH SKŁADEK CZŁONKOWSKICH OGÓLNOZWIĄZKOWYCH I SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NA 
OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD NA WODY OKRĘGU PZW TORUŃ W 2021

Lp. Treść
symbol ilość

cena        

zł

wartość         

zł

Wpisowe członka zwyczajnego PZW

Wpisowe członka uczestnika PZW

Wpisowe członka uczestnika PZW

Składka członkowska podstawowa

5. Składka członkowska ulgowa 50 %

dla młodzieży szkolnej i studentów w wieku 16-

24 lat
B03 50

dla mężczyzn od 65 roku życia i kobiet od 60 

roku życia, pod warunkiem posiadania stażu 

członkowskiego w PZW powyżej 10 lat, na 

podstawie karty ewidencyjnej członka PZW

B04 50

6. Składka członkowska ulgowa 75 %

Legitymacja członkowska

Legitymacja członkowska dla młodzieży do lat 16

                                                  Razem składki członkowskie (A01+…+D02)

9. Składka członkowska całoroczna pełna na ochronę i 

zagospodarowanie wód na wszystkie wody Okręgu 

Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania

Składka członkowska całoroczna pełna ulgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody 

Okręgu Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania dla osoby, której współmałżonek ma wykupioną 

składkę członkowską pełną podstawową lub ulgową na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody 

Okręgu Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania

11. Składka członkowska całoroczna pełna ulgowa na 

ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody 

Okręgu Toruń na wszystkie sposoby i metody 

wędkowania:

osoby odznaczone złotą lub srebrną odznaką 

PZW
E05 196

członkowskie PZW z udokument. 40-letnim 

stażem członkowskim E06 196

12. Składka członkowska całoroczna niepełna na ochronę i zagospodarowanie wód na 1 łowisko (bez rz. Wisły) 

na wszystkie sposoby i metody wędkowania
E08 195

Składka członkowska całoroczna niepełna ulgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na 1 łowisko      

(bez rz. Wisły) na wszystkie sposoby i metody wędkowania dla osoby, której współmałżonek ma wykupioną 

składkę członkowską niepełną podstawową lub ulgową na ochronę i zagospodarowanie wód na 1 łowisko 

(bez rz. Wisły) na wszystkie sposoby i metody wędkowania

14. Składka członkowska całoroczna niepełna ulgowa na 

ochronę i zagospodarowanie wód na 1 łowisko (bez rz. 

Wisły) na wszystkie sposoby i metody wędkowania:

Składka członkowska uzupełniająca na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody Okręgu Toruń 

na wszystkie sposoby i metody wędkowania dla osób posiadających już opłaconą składkę na 1 łowisko (bez 

rz. Wisły) na wszystkie sposoby i metody wędkowania

16. Składka członk. uzupełniająca ulgowa na ochronę i 

zagospodarowanie wód na wszystkie wody Okręgu 

Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania dla 

osób posiadających już opłaconą składkę na 1 łowisko 

(bez rz. Wisły) na wszystkie sposoby i metody 



członkowie PZW pow. 70 roku życia
E16 56

17.
E17 230

18.

E18 15

osoby odznaczone złotą lub srebrną odznaką 

PZW E19 170

członkowie PZW z  udokumentowanym 40- 

letnim stażem członkowskim
E20 170

członkowie PZW pow. 70 roku życia E21 170

20.

E22 65

osoby odznaczone złotą lub srebrną odznaką 

PZW
E23

członkowie PZW z  udokumentowanym 40- 

letnim stażem członkowskim
E24 26

członkowie PZW pow. 70 roku życia E25 26

22.

E26 40

23.
E27 5

24.

E28 50

25.

E29 8

1 dzień E30 29

3 dni E31 60

7 dni E32 80

1 dzień
E33 25

3 dni E34 56

7 dni E35 76

28.

E36 50

29.

E44 50

Ogółem

Data ……………………….. 2021 r. 

SPORZĄDZAJĄCY………………………………...  

(bez rz. Wisły) na wszystkie sposoby i metody 

wędkowania:

Składka członkowska całoroczna pełna ulgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody 

Okręgu Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania dla zweryfikowanego strażnika Społecznej 

Straży Rybackiej Okręgu PZW Toruń

26.

Składka członkowska całoroczna niepełna na ochronę i zagospodarowanie wód na rz. Wisłę na wszystkie 

sposoby i metody wędkowania

Składka członkowska całoroczna niepełna ulgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na rz. Wisłę na 

wszystkie sposoby i metody wędkowania dla osoby, której współmałżonek ma wykupioną składkę 

członkowską niepełną podstawową lub ulgową na ochronę i zagospodarowanie wód na rz. Wisłę  na 

wszystkie sposoby i metody wędkowania

19. Składka członkowska całoroczna niepełna ulgowa na 

ochronę i zagospodarowanie wód na rz. Wisłę na 

wszystkie sposoby i metody wędkowania:

Składka członkowska uzupełniająca na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody Okręgu Toruń 

na wszystkie sposoby i metody wędkowania dla osób posiadających już opłaconą składkę na rz. Wisłę na 

wszystkie sposoby i metody wędkowania

21. Składka członk. uzupełniająca ulgowa na ochronę i 

zagospodarowanie wód na wszystkie wody Okręgu 

Toruń  na wszystkie sposoby i metody wędkowania dla 

osób posiadających już opłaconą składkę na rz. Wisłę na 

wszystkie sposoby i metody wędkowania

26

Składka członkowska  całoroczna pełna ulgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody 

Okręgu Toruń  na wszystkie sposoby i metody wędkowania dla młodzieży uczącej się w szkołach 

dziennych od 16 do 24 roku życia

Składka członkowska całoroczna pełna ulgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody 

Okręgu Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania dla członka uczestnika 

Składka członkowska całoroczna pełna ulgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody 

Okręgu Toruń wszystkie sposoby i metody wędkowania za szczególne zasługi

Składka członkowska, okresowa pełna na ochronę                

i zagospodarowanie wód na wszystkie wody Okręgu 

Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania

                             czytelny podpis 

27. Składka członkowska, okresowa niepełna na ochronę               

i zagospodarowanie wód na wszystkie wody Okręgu 

Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania                

- z wyłączeniem trollingu

Składka członkowska całoroczna pełna ulgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody 

Okręgu Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania dla odznaczonych złotą odznaką PZW                     

z wieńcami

Składka czł. cał. pełna ulgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na wody Okręgu Toruń dla członków 

PZW - zweryfikowanych instruktorów i nauczycieli pracujących z młodzieżą w roku poprzednim, na 

wszystkie sposoby i metody wędkowania

                Razem składki na ochronę i zagospodarowanie wód (E01+…+E44)


