
........................................................ 
(miejscowość i data) 

 
Do 
1. *)Zarządu Koła Łowieckiego Nr  
      w .................................................................... 
2.*) Kierownika Ośrodka Hodowli Zwierzyny  
      w .................................................................... 
3.*)Zarządu Okręgowego PZŁ  
     w ..................................................................... 

 

 

WNIOSEK 
O PRZYJĘCIE NA STAŻ**)  

Wnoszę o przyjęcie mnie na staż
***)

  

Wnoszę o skierowanie mnie na staż do wskazanego koła łowieckiego lub ośrodka hodowli zwierzyny 

PZŁ.  

MOJE DANE PERSONALNE 
1. Imię ...................................................................................................................................................... 

2. Nazwisko .............................................................................................................................................. 

3. Data urodzenia ..................................   4. Miejsce urodzenia .............................................................. 

5. Imię ojca .......................................................   6. NIP
****) 

.................................................................... 

7. PESEL ...........................................   8. Nr dowodu / Paszport ............................................................ 

9. Wykształcenie, zawód wyuczony ........................................................................................................ 

10. Miejsce zatrudnienia (nazwa zakładu/branża)
*)
 ................................................................................. 

       ............................................................................................................................................................ 

11. Adres stałego zameldowania (zamieszkania) 

Ulica .............................................................. Miejscowość .............................................................. 

Kod pocztowy .................... Poczta .................................................... Powiat .................................. 

Kraj ........................................................ Nr tel. .……………..email
****)

 ………………………..… 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., póz. 926 z późniejszymi zmianami) do celów statutowych 

Polskiego Związku Łowieckiego. 

 

..................................................... 
(data i podpis) 

Informacja o przyjęciu na staż  
 

1. Zaświadcza się, iż Kolega ............................................................................... został przyjęty na staż 

    .............................................................................................................................................................. 
(nazwa koła łowieckiego lub ośrodka hodowli zwierzyny PZŁ) 

2. Opiekunem kandydata w trakcie odbywania stażu został wyznaczony Kolega .................................. 

    ............................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko opiekuna oraz sprawowana przez niego funkcja w kole łowieckim lub ohz) 

3. Data i numer protokołu z posiedzenia zarządu koła lub decyzji kierownika ohz ................................ 

 

.................................................................... 
Za Zarząd Koła / Kierownik OHZ 

 

Informacja o wpisaniu do rejestru stażystów 
 

Zarząd Okręgowy w .................................................. stwierdza, że Kol. .............................................. 

……............................................................................................................................................................ 

..................................................................... został wpisany do rejestru stażystów pod nr ewidencyjnym  

...............................................................  systemu informacyjnego „Łowiectwo w Polsce” w dniu 

................................ 

Za ZO PZŁ 

 
................................................................... 

*) –      niepotrzebne skreślić 
**) –  staż niezbędny do uzyskania uprawnień do wykonywania polowania w rozumieniu art. 42 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo 

łowieckie z dnia 13 października 1995 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066), 
***) –    należy skreślić w przypadku wniosku kierowanego do zarządu okręgowego PZŁ, 
****)  -   nieobowiązkowe    



...........................................................                                    ..................................................... 
                  (imię i nazwisko)                                                                                      (miejscowość, dnia) 
 
 
..........................................................                                      
                       (adres) 
 
........................................................... 
 
 

ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ 
                                                                                  w SZCZECINIE 

 
 
 

Oświadczenie 
 

 
Ja niżej podpisany ............................................................ legitymujący się dowodem osobistym 
seria .................... nr ................................... oświadczam, że: 
 
1. Przystępuję do ubezpieczenia OC i NNW stażysty na okres odbywania stażu i akceptuję   

poniższe warunki: 
             - Ubezpieczenie jest ważne nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy od momentu 

rozpoczęcia stażu. Ewentualne przerwanie stażu nie wpływa  na przedłużenie 
ubezpieczenia. Po upływie 12 miesięcy ubezpieczenie nie przedłuża się automatycznie, 
zatem w przypadku kontynuacji stażu konieczne jest przedłużenie ubezpieczenia 
poprzez opłatę następnej składki. * 

 
2. Rezygnuję z ubezpieczenia OC i NNW stażysty na okres odbywania stażu i znane mi są 

konsekwencje związane z brakiem ubezpieczenia w powyższym zakresie. * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          ..................................................... 
                                                                                                                                     podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 


