Instrukcja
opłacania składek członkowskich w systemie elektronicznym Zezwolenia
wędkarskie Okręgu PZW w Nowym Sączu

UWAGA!
Aby zapłacić składkę członkowską lub wpisowe należy wybrać opcję „Członek PZW”, a nie
„Niezrzeszony” (nawet jeśli dotychczas nie byłeś członkiem PZW, ale chcesz się zapisać do PZW).

Szczegółowa instrukcja:
1. Wpisz wszystkie swoje dane do Formularza na pierwszej stronie systemu, oraz zaznacz że
zapoznałeś się z Regulaminem systemu.
2. Aby opłacić składkę członkowską należy w polu „Członkostwo w PZW” wybrać opcję
„Członek PZW”, a następnie wypełniać po kolei dalsze pola Formularza.
3. W polu „Okręg PZW” należy wybrać Okręg PZW w Nowym Sączu i Koło PZW do którego
się należy lub do którego chcesz się przenieść. Nie wolno w tym systemie wpłacać składek
członkowskich na inny Okręg PZW niż Nowy Sącz.
4. W polu „Połów na wodach” wybrać „Składki członkowskie”, a następnie w polu „Opłata za
zezwolenie” wybrać właściwą składkę członkowską.
Jeśli nie byłeś dotychczas członkiem PZW (lub miałeś przerwę w członkostwie) i zapisujesz się
do PZW musisz wybrać opcję z „wpisowym”.
5. Po uzupełnieniu wszystkich pól Formularza należy kliknąć na dole strony zielony przycisk i
przejść do potwierdzenia danych. Po potwierdzeniu danych system przeniesie nas do strony
PayU gdzie należy przy pomocy przelewu online lub karty płatniczej opłacić składkę.
6. Po dokonaniu płatności kliknąć przycisk powrotu do systemu (sklepu), gdzie będzie dostępny
przycisk pobrania dokumentu elektronicznego – opłaconej składki członkowskiej. POBIERZ
DOKUMENT i zapisz na telefonie lub wydrukuj.
7. Jeśli jednocześnie chcemy opłacić składkę okręgową i otrzymać zezwolenie na połów, to należy
ponownie wypełnić dane Formularza, przy czym tym razem zamiast „Składek członkowskich”
wybrać „Wszystkie wody Okręgu oprócz Łowiska Specjalnego Dunajec” i dalej postępować
analogicznie jak przy opłaceniu składki członkowskiej.

Dodatkowe informacje:

Potwierdzeniem wniesienia składki członkowskiej w powyższym wypadku (zamiast wklejenia
znaczków do legitymacji) jest zabezpieczony kodem QR wydruk z systemu e-zezwolenia (przy
czym podczas połowu na wodach naszego Okręgu zamiast wydruku wystarczy przy kontroli
okazać dokument np. na ekranie smartfona; w przypadku połowu na wodach innych Okręgów
zalecamy wydruk składki). Możliwość wnoszenia składek członkowskich dotyczy jedynie
wędkarzy należących do Okręgu PZW w Nowym Sączu, oraz osób które chcą wstąpić do PZW,
a także tych którzy chcą zapisać się do jednego z Kół naszego Okręgu. Nie ma możliwości za
pośrednictwem naszego systemu wnoszenia składek członkowskich przez wędkarzy z innych

Okręgów, jeżeli nie jest to połączone z jednoczesnym przeniesieniem się do któregoś z Kół
naszego Okręgu.
Jednocześnie zalecamy, aby w tym trudnym okresie nie wykorzystywać systemu do
przechodzenia z Koła do Koła, ani z Okręgu do Okręgu, choć technicznie system dopuszcza
taką możliwość. Zaznaczenie w formularzu e-zezwoleń innego Koła niż to, do którego należało
się dotychczas, jest równoznaczne z żądaniem przeniesienia do nowego Koła. Po uchyleniu
stanu epidemii osoby takie będą jednak musiały dopełnić procedury przeniesienia karty
członkowskiej ze starego do nowego Koła (przeniesienie karty nie jest wymagane jedynie, gdy
wędkarz utracił członkostwo w PZW i ponownie zapisuje się do PZW płacąc wpisowe przy
zakupie składki członkowskiej).

Wydruki wniesienia składek członkowskich zalecamy zachować w celu udokumentowania
ciągłości członkostwa w PZW w kolejnych latach, z uwagi na brak wklejenia znaczków do
legitymacji członkowskiej.

