


Ogólne zasady dystrybucji znaków OM PZW

Znaki na rok 2023 obejmują:

• Składki członkowskie
• Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód (tzw. składki okręgowe)
• Składki uzupełniające (wody górskie)
• Składki okresowe
• Zezwolenia na amatorski połów ryb
• Hologramy
• Legitymacje (w tym legitymacje bezpłatne dla nowo wstępujących uczestników do 16 roku 

życia)

Rozróżniamy składki podstawowe oraz ulgowe (zgodnie z systemem ulg)

Każdy znak ma określony kolor, wartość i opis. 
Proszę zwracać uwagę na opisy i kolory, ponieważ występują znaki o tej samej wartości.



Składki członkowskie PZW

• Składka członkowska potwierdza przynależność do PZW ale nie upoważnia do wędkowania. 
• Osobie wykupującej samą składkę członkowską nie wydajemy zezwolenia.

Podstawowa
kolor czerwony

Ulgowa 
srebrna

kolor szary

Ulgowa 
złota 

niepełnosprawność 
kolor żółty

Ulgowa 
złota z wieńcami 

uczestnik
młodzież

kolor fioletowy



Składki na ochronę i zagospodarowanie wód 
(tzw. składka okręgowa)

• Składka na ochronę i zagospodarowanie wód upoważnia do wędkowania na wodach 
nizinnych Okręgu Mazowieckiego.

• Składka posiada opis „NIEPEŁNA”, ponieważ jest bez wód górskich.
• Składki ulgowe przysługują  zgodnie z systemem ulg.
• Do składek okręgowych wydajemy zezwolenie z wklejonym hologramem na wody nizinne.

normalna Ulga I
srebrna

Ulga III
złota

niepełnosprawni

hologramUlga II
wiek

Ulga IV
młodzież
wieńce

uczestnik



Prawidłowe wydanie zezwolenia dla osób, które wykupiły składkę okręgową

Składki na ochronę i zagospodarowanie wód 
(składka okręgowa)



Składki uzupełniające do składki okręgowej 
(wody górskie)

• Składka uzupełniająca upoważnia do wędkowania na wodach górskich Okręgu 
Mazowieckiego

• W zezwoleniu wklejamy dodatkowy hologram na wody górskie. 
• Składki ulgowe przysługują  zgodnie z systemem ulg w składkach okręgowych.
• Składkę można dokupić przez cały rok.

normalna ulgowa I hologramulgowa II ulgowa III ulgowa IV



Składki uzupełniające do składki okręgowej 
(wody górskie)

Prawidłowe wydanie zezwolenia dla osób, które dokupiły składkę uzupełniającą na wody górskie



Składki okresowe dla zrzeszonych w PZW

• Składka okresowa upoważnia do wędkowania w okresie wskazanym na znaku na wodach 
nizinnych i wodach górskich Okręgu Mazowieckiego. 

• W legitymacji członkowskiej wklejamy znak okresowy i wpisujemy datę wędkowania.
• W zezwoleniu okresowym wklejamy hologram na wody nizinne oraz hologram na wody 

górskie. 
• Warunkiem wydania znaków okresowych jest posiadanie składki członkowskiej na bieżący 

rok.
• Składkę można wykupić przez cały rok.

1 dniowa 3 dniowa 7 dniowa hologramhologram



Prawidłowe wydanie zezwolenia dla osób, które wykupiły składkę okresową

Składki okresowe dla zrzeszonych w PZW



Wpisowe

• Znak koloru zielonego o wartości 30 zł przeznaczony jest dla: 
• osób nowo wstępujących do PZW
• osób wykupujących składki od 1 maja 2023 r. 

• Znak koloru niebieskiego o wartości 15 zł przeznaczony jest dla: 
• uczestników do 16 roku życia nowo wstępujących do PZW
• uczestników do 16 roku życia wykupujących składki od 1 maja 2023 r. 

15 zł



System ulg dla składek członkowskich
(system ulg stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek)

SKŁADKA CZŁONKOWSKA - ULGOWA 25% 

1.
dla odznaczonych srebrną odznaką PZW po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do 
legitymacji członkowskiej. 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA - ULGOWA 50% 

1.
dla odznaczonych złotą odznaką PZW po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do 
legitymacji członkowskiej. 

2.
członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu 
niepełnosprawności

SKŁADKA CZŁONKOWSKA - ULGOWA 75%

1. członkowie uczestnicy do 16 lat

2. młodzież szkolna i studenci w wieku 17-24 lat za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej

3.
członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami, po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia 
lub wpisu do legitymacji członkowskiej. 



System ulg dla składek na ochronę i 
zagospodarowanie wód (składki okręgowe)

MOŻNA SKORZYSTAĆ TYLKO Z JEDNEJ ULGI
(system ulg stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek)

ULGA I

1.
dla odznaczonych srebrną odznaką PZW po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu 
do legitymacji członkowskiej (ulga przysługuje po wniesieniu składki członkowskiej w wysokości 113 zł)

ULGA II

1. Kobiety od 60 roku życia(ulga przysługuje po wniesieniu składki członkowskiej w wysokości 150 zł)

2. Mężczyźni od 65 roku życia (ulga przysługuje po wniesieniu składki członkowskiej w wysokości 150 zł)

ULGA III

1.
dla odznaczonych złotą odznaką PZW po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do 
legitymacji członkowskiej

2.
współmałżonek (ulga przysługuje po wniesieniu składki członkowskiej ogólnozwiązkowej i składki na ochronę i 
zagospodarowanie wód przez małżonka i składki członkowskiej ogólnozwiązkowej przez współmałżonka)

3.
osoby legitymujące się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu 
niepełnosprawności

ULGA IV

1. członek uczestnik do 16 lat

2. młodzież szkolna i studenci w wieku 17-24 lat za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej

3. członkowie odznaczeni Odznaką PZW złotą z wieńcami



PRZYKŁADY WYDAWANIA ZNAKÓW



SKŁADKA NORMALNA

I. Opłata od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

II. Opłata od 1 maja do 31 grudnia 2023 r. oraz dla osób nowo wstępujących do PZW



SKŁADKA NORMALNA
dla małżeństwa (z ulgą dla współmałżonka)

I. Opłata od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

II. Opłata od 1 maja do 31 grudnia 2023 r. oraz dla małżeństw nowo wstępujących do PZW

Małżonek Współmałżonek

Małżonek Współmałżonek



SKŁADKA ULGOWA I SREBRNA
dla odznaczonych Srebrną Odznaką PZW

I. Opłata od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

II. Opłata od 1 maja do 31 grudnia 2023 r. oraz dla osób nowo wstępujących do PZW



SKŁADKA ULGOWA II WIEK
dla mężczyzn od 65 roku życia i kobiet od 60 roku życia

I. Opłata od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

II. Opłata od 1 maja do 31 grudnia 2023 r. oraz dla osób nowo wstępujących do PZW



SKŁADKA ULGOWA III
dla odznaczonych Złotą Odznaką PZW

I. Opłata od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

II. Opłata od 1 maja do 31 grudnia 2023 r. oraz dla osób nowo wstępujących do PZW



SKŁADKA ULGOWA III
dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

I. Opłata od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

II. Opłata od 1 maja do 31 grudnia 2023 r. oraz dla osób nowo wstępujących do PZW



I. Opłata od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

II. Opłata od 1 maja do 31 grudnia 2023 r. oraz dla osób nowo wstępujących do PZW

SKŁADKA ULGOWA IV
dla odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami



I. Opłata od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

II. Opłata od 1 maja do 31 grudnia 2023 r. oraz dla osób nowo wstępujących do PZW

SKŁADKA ULGOWA IV
młodzież szkolna i studenci w wieku 17-24 lat



I. Opłata od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

II. Opłata od 1 maja do 31 grudnia 2023 r. oraz dla osób nowo wstępujących do PZW

SKŁADKA ULGOWA IV
dla uczestników do 16 roku życia

15 zł



WYDAWANIE DUPLIKATÓW DOKUMENTÓW



Wydawanie duplikatów

Wydanie duplikatu legitymacji PZW:

• Za wydanie duplikatu legitymacji pobierana jest opłata 10 zł.
• Do duplikatu nie wklejamy znaków PZW tylko opisujemy w miejscu wklejenia znaków, rodzaj 

i wysokość składek oraz potwierdzamy pieczątką Koła lub Skarbnika z podpisem.

Wydanie duplikatu zezwolenia na amatorski połów ryb:

• Osoba, wnosząca o wydanie duplikatu zezwolenia zobowiązana jest do napisania 
oświadczenia o zgubieniu dokumentu wraz z prośbą o wydanie duplikatu zezwolenia.

• Na oświadczeniu należy podać numer starego zezwolenia i duplikatu.
• Wydając duplikat zezwolenia należy wkleić nowy hologram.
• Wykazujemy wydane duplikaty wpisując je w pozycji o nazwie „duplikaty” w drukach.



ZAPAMIĘTAJ – WAŻNE !!!



Najczęściej popełniane błędy

Nie wolno wklejać dwóch znaków ulgowych zamiast jednego podstawowego na przykładzie 
składki członkowskiej.

Nie wolno zastępować  brakujących znaków innymi, pomimo tej samej wartości  np. zamiast 
wpisowego jest wklejana inna składka o tej samej wartości.

Uszkodzonych znaków, legitymacji oraz zezwoleń nie wyrzucamy tylko zwracamy.

Proszę pamiętać, że Skarbnik za zagubione znaki ponosi odpowiedzialność materialną.



Rozliczanie znaków
Na stronie internetowej Okręgu Mazowieckiego PZW (https://www.ompzw.pl) w sekcji „do 
pobrania”:
• dostępny jest plik o nazwie „DRUKI 2023”, w którym w zakładkach znajdują się wszystkie 

niezbędne druki do pobrań, rozliczeń, zwrotów i kartoteki do dystrybucji znaków
• oraz dostępny jest plik o nazwie „Listy przyjętych składek 2023”, w którym są przygotowane 

listy na każdy miesiąc do przesyłania mailem w wersji elektronicznej. 

Zapotrzebowania na znaki należy wysyłać z maila służbowego (z końcówką @ompzw.pl).

Po odbiór znaków należy się umawiać mailowo lub telefonicznie.

Skarbnik pobierający znaki powinien posiadać oryginał zapotrzebowania podpisany przez 
Prezesa Koła i Skarbnika.

Rozliczenie znaków należy dostarczyć do 10 dnia następnego miesiąca.

Dane kontaktowe:
Agata Piotrowicz
Email: a.piotrowicz@ompzw.pl
Telefon: 785-420-460

https://www.ompzw.pl/
mailto:a.piotrowicz@ompzw.pl


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.
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