
Załącznik do uchwały Zarządu Okręgu nr 25/2022 z dnia 26.09.2022 r. 

Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu Toruń na rok 2023 dla członków PZW 

1. Składki całoroczne 

  Składka 
podstawowa 

Składka  ulgowa 

 Osoby odznaczone 
złotą lub srebrną 
odznaką PZW oraz 
członkowie z 
udokumentowany
m 40-letnim stażem 
w PZW 

Członkowie PZW 
powyżej 65 roku 
życia  

1 
 

Składka członkowska całoroczna pełna na ochronę i zagospodarowanie wód 
- wszystkie wody Okręgu Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania 
I rata   /1.01- 31.03/ 
II rata / 1.04-31.12/. 

 
395,00 
250,00 
145,00 

 

250,00 196,00 

2 Składka członkowska całoroczna pełna ulgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody Okręgu Toruń dla 
osoby, której współmałżonek ma wykupioną składkę członkowską pełną podstawową lub ulgową na ochronę i 
zagospodarowanie wód Okręgu Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania. 

 25,00   

3 Składka członkowska całoroczna niepełna na ochronę i zagospodarowanie wód na 1 łowisko  (bez rz. Wisły) na wszystkie 
sposoby i metody wędkowania. 

249,00  185,00 140,00 

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

 25,00   

5 Składka członkowska uzupełniająca na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody Okręgu Toruń na wszystkie 
sposoby i metody wędkowania dla osób posiadających wykupioną składkę na 1 łowisko bez rz. Wisły na wszystkie sposoby i 
metody wędkowania (składka tylko dla osób, które chcą wędkować na wszystkich wodach, a wykupiły już na rok 2023 
składkę na 1 łowisko bez rz. Wisły). 

 146,00 65,00 56,00 

6 Składka członkowska całoroczna niepełna na ochronę i zagospodarowanie wód na rz. Wisłę (1 łowisko) na wszystkie 
sposoby i metody wędkowania. 

300,00  220,00 170,00 

7 Składka członkowska całoroczna niepełna ulgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na rz. Wisłę (1 łowisko) 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. 

 25,00   

8 Składka członkowska uzupełniająca na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody Okręgu Toruń na wszystkie 
sposoby i metody wędkowania dla osób posiadających wykupioną składkę na rz. Wisłę  jako  1 łowisko na wszystkie 
sposoby i metody wędkowania (składka tylko dla osób, które chcą wędkować na wszystkich wodach, a wykupiły już na rok 
2023 składkę na rz. Wisłę jako- 1 łowisko). 

 95,00 30,00 26,00 

9 Składka członkowska całoroczna pełna na ochronę i zagospodarowanie wód na wody Okręgu Toruń dla młodzieży uczącej 
się w szkołach dziennych od 17 – 24 roku życia na wszystkie sposoby i metody wędkowania. 
 

 50,00   



  Składka 
podstawowa 

Składka  ulgowa 

 Osoby odznaczone 
złotą lub srebrną 
odznaką PZW oraz 
członkowie z 
udokumentowany
m 40-letnim stażem 
w PZW 

Członkowie PZW 
powyżej 65 roku 
życia  

10 Składka członkowska całoroczna pełna ulgowa na ochronę i zagospodarowanie wód dla członka uczestnika na wszystkie 
sposoby i metody wędkowania. 

 10,00   

11 Składka członkowska całoroczna pełna na ochronę i zagospodarowanie wód za szczególne zasługi dla rozwoju wędkarstwa  
lub odznaczonego złotą odznaką PZW z wieńcami. 

 100,00   

12 Składka członkowska całoroczna pełna na ochronę i zagospodarowanie wód dla  członków PZW – zweryfikowanych 
instruktorów i nauczycieli pracujących z młodzieżą w roku poprzednim na wszystkie sposoby i metody wędkowania. 

 65,00   

13 Składka członkowska na wszystkie sposoby i metody wędkowania całoroczna pełna na ochronę i zagospodarowanie wód 
dla zweryfikowanego strażnika SSRyb . Okręgu Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania. 

 20,00   

Uwaga :  

członek uczestnik ma prawo do wędkowania na wszystkich wodach  Okręgu PZW Toruń oraz na wodach PZW na terenie całego kraju zgodnie z § 6 uchwały nr 75/X/2018 ZG 
PZW z dnia 22.10.2018 r., warunkiem korzystania z tego prawa jest pobranie bezpłatnego zezwolenia we właściwym Okręgu PZW. 
 

Składki  okresowe   -      dla członków PZW           ROK  2023  
 

1 dzień  3 dni  7 dni 

Składka członkowska  okresowa (pełna) na ochronę i zagospodarowanie wód -  na 
wszystkie  wody Okręgu Toruń, na wszystkie sposoby i metody wędkowania. 

40,00 zł  80,00 zł  105,00 zł  

Składka członkowska okresowa   (niepełna)  na ochronę i zagospodarowanie wód -
na wszystkie wody  Okręgu Toruń,  na wszystkie sposoby i metody wędkowania -  z 
wyłączeniem  trollingu. 

33,00 zł  73,00 zł 99,00 zł 

 



3. OPŁATY DLA NIEZRZESZONYCH  
 na rok 2023 

 

 
Opłata całoroczna dla niezrzeszonych:      
 

 
 
  

1. Na wszystkie wody Okręgu Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania (pełna). 750,00 zł 

2. Na rz. Wisła (1 łowisko) na wszystkie sposoby i metody wędkowania (niepełna). 700,00 zł 

3. Na 1 łowisko (bez rz. Wisły) na wszystkie sposoby i metody wędkowania (niepełna). 690,00 zł 

 
Opłaty   okresowe  dla niezrzeszonych:   
 
 

   

Opłaty   okresowe  
 

1 dzień  3 dni 7 dni  

Na wszystkie wody Okręgu Toruń – (pełna) na wszystkie sposoby i metody wędkowania. 69,00 zł  148,00 zł  198,00 zł 

Na wszystkie wody  Okręgu Toruń -  (niepełna) na wszystkie sposoby i metody wędkowania z 
wyłączeniem trollingu.   

59,00 zł 138,00 zł 187,00 zł 

 


