
(miejscowosc i data)

Do
1. '^Zarzqdu Kola Lowieckiego Nr

w ..
2.*' Kierownika Osrodka Hodowli Zwierzyny

w ...-.
u Okrggowego fZL

WNIOSEK
O PRZYJECIE NA STAZ"'r

Wnosze^ o przyjetie rnnie na staz '
Wnosz? o skierowanie mnie na staz do wskazanego kola lowieckiego lub osrodka hodowli zwierzyny
PZL.

MOJE DANE PERSONALNE
1. Imi? ,>,;.. .v..-. ........
2. Nazwisko ...... .'
3. Data urodzenia 4. Miejsce urodzenia
5. Inn? ojca '.. 6. NIP**"* „
7. PESEL «. Nr dowodu / Paszport •
9. Wyksztalcenie, zawod wyuczony _ .'.
10. Miejsce zatrudnienia (nazwa zakiadu/branza)^

11. Adres stalego zameldowania (zamieszkania)
Ulica.. ..Miejscowosc
Kod pocztowy Poczta Powiat
Kraj Nrtel email"*"*

Oswiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oswiadczam, ze •wyrazam zgodf na przetwarzanie molch danych osobowych zgodnlc z ustawa_ z dnia 29 sicrpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. Dz_ U. Nr 101 z 2002 r.. poz. 926 z poznicjszyrni zmianami) do celow statutowych
Polskicgo Zwiazku Lowieckiego.

.-*' (data i podpis)
Informacja o przyjgciu na stai;

1. Zaswiadcza si^, izKolega ; zostal przyjgty na staz

(nazwa kola lowieckiego lub osrodka hodowii zwierzyny PZL)
2. Opiekunera kandydata w trakcie odbywania stazu zostal wyznaczony Kolega

(hni? i nazwisko opickuna oraz sprawowana przez niego Junkcja w kole lowieckirn lub ohz)
3. Data i numer protokohi z posiedzenia zarzajlu kola lub decyzji kierownika ohz

Za Zarzad Kola / Kierownik OHZ

Informacja o wpisaniu do rejestru stazystow

Zarzaji Okr^gowy w stwierdza, ze Kol.

... zosta} wpisany do rejestru stazystow pod nr ewidencyjnym
systemu informacyjnego ,,Lowiectwo w Polsce" w dniu

ZaZOPZL

"'— niepotrzebne skreslic
"' — staz niezbedny do uzyskania uprawnien do wykonywania polowania w rozumieniu art. 42 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo

lowicckie z dnia 13 pazdziemika 1995 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066),
""' - nalezy skreslic w przypadku wniosku kierowanego do zarzadu okr?gowego PZL,
"""' - nieobowiazkowe


