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

Załączniki:
- Oświadczenie o ubezpieczeniu (37 zł)
- Kserokopia dowodu osobistego
- Dowód wpłaty ubezpieczenia na konto

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

PKO S.A. I O/Szczecin NR
85124038131111000043756692

WNIOSEK
O PRZYJĘCIE 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 ustawa 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)

Uchwała Zarządu Koła Łowieckiego
………………………./
Decyzja kierownika OĞrodka Hodowli Zwierzyny
………………….*
z dnia ……………….
w sprawie przyjĊcia na staĪ
Działając na podstawie § 64 pkt 7 Statutu PZŁ oraz § 2 ust. 1 uchwały nr 41/2007
Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 wrzeĞnia 2007 r. w sprawie zasad odbywania staĪu,
sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania Zarząd Koła Łowieckiego …………………
…………………….………/ kierownik OĞrodka Hodowli Zwierzyny….………… ...... …………...*
postanawia
1. Przyjąü na staĪ w Kole Łowieckim………………………………………/OĞrodku Hodowli
Zwierzyny…………………….*

Kol..............................................................

2. Opiekunem staĪysty w trakcie odbywania staĪu wyznaczyü
Kol. ................................................ członka Koła/pracownika OĞrodka Hodowli Zwierzyny*
PieczĊü Koła lub OHZ
Za Zarząd Koła
/ Podpis 2 członków Zarządu /

Kierownik OHZ

Informacja o wpisaniu do rejestru staĪystów
Zarząd OkrĊgowy PZŁ

w ..................................................... w dniu .......................................

pod nr ............................ wpisał do rejestru staĪystów
Kol....................................................................................................
Za ZO PZŁ ....................................

Dziennik StaĪysty odebrałem osobiĞcie w dniu ................................ .
Z uchwałą NRŁ nr 41 z dnia 4.09.2007 r. stan prawny na dzieĔ 16.09.2014 r.
Zapoznałem siĊ dnia ............................................................

*) – niepotrzebne skreĞliü
**) – staĪ niezbĊdny do uzyskania uprawnieĔ do wykonywania polowania w rozumieniu art. 42 ust. 4
pkt 1 ustawy Prawo łowieckie z dnia 13 paĨdziernika 1995 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066),
***) – naleĪy skreĞliü w przypadku wniosku kierowanego do zarządu okrĊgowego PZŁ,
****) – nieobowiązkowe

………………………..
ImiĊ i nazwisko

….……………, data ……………….

………………………..
Adres zamieszkania
………………………..

Zarząd OkrĊgowy PZŁ
w Szczecinie

OĞwiadczam, Īe zostałem poinformowany o moĪliwoĞci i obowiązku ubezpieczenia
siĊ od nastĊpstw nieszczĊĞliwych wypadków i odpowiedzialnoĞci cywilnej na
zasadach obowiązujących członków PZŁ.
W związku z rozpoczynającym siĊ w dniu …………………..r. staĪem niezbĊdnym
do uzyskania uprawnieĔ do wykonywania polowania:
1. Wybieram ubezpieczenia NNW i OC na zasadach obowiązujących członków
PZŁ w GOTHAER Towarzystwie ubezpieczeĔ S.A. Ochrona rozpoczyna siĊ od
Zarządu OkrĊgowego PZŁ pod
momentu wpisania na listĊ staĪystów
warunkiem jednoczesnej opłaty składki, lub od dnia wpływu składki na konto
Zarządu OkrĊgowego PZŁ i trwa do dnia złoĪenia egzaminu koĔcowego,
jednak nie dłuĪej niĪ 12 miesiĊcy po zakoĔczeniu staĪu.*
2. RezygnujĊ z moĪliwoĞci przystąpienia do zaproponowanego ubezpieczenia a
ewentualną odpowiedzialnoĞü cywilną ponosiü bĊdĊ we własnym zakresie.*

Podpis

*Niepotrzebne skreĞliü

