
 

……………………………………                                Data ………………………… 

Pieczątka koła łowieckiego 

 

Zarząd Okręgowy PZŁ 

w Zielonej Górze 

 

W N I O S E K 

 

O nadanie odznaki „Zasłużony dla łowiectwa zielonogórskiego” 

na podstawie uchwały nr ……/20.…..  Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego 

........................... w …………………….  z dnia …………………………… w  sprawie nadania 

odznaki „Zasłużony dla łowiectwa zielonogórskiego”. 

1. Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………………… 

2. Imię ojca …………………………………… 3. Data urodzenia ………………………………. 

4. Dokładny adres …………………………………………………………………………………. 

5. Obywatelstwo ……………………………… 6. Jest członkiem PZŁ od ……………………… 

7. Przynależność do koła łowieckiego …………………………………………………………….. 

8. Wykształcenie, miejsce pracy …………………………………………………………………... 

9. Karalność przez sądy: a) państwowe ………..……...…. b) łowieckie ………………………… 

10. Posiadane odznaczenia łowieckie ……………………………………………………………..... 

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

(jakie, data nadania) 

11. Pełnił następujące funkcje w kole łowieckim, we władzach lub organach PZŁ 

……………………………………………………….. od …………………. do ………………… 

……………………………………………………….. od …………………. do ………………… 

……………………………………………………….. od …………………. do ………………… 

……………………………………………………….. od …………………. do ………………… 

……………………………………………………….. od …………………. do ………………… 

……………………………………………………….. od …………………. do ………………… 

12. Obecnie pełniona funkcja w PZŁ ………………………………………………………………. 

Zarząd KŁ …………………………………….. w całej rozciągłości potwierdza prawidłowość danych 

zamieszczonych w niniejszym wniosku 

 

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

Data                    pieczątka i podpis Prezesa Koła 



 

Uzasadnienie wniosku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(data, pieczęć i podpisy 2 członków Zarządu Koła) 

Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich na swoim posiedzeniu w dniu …………………….……… 

zaopiniowała wniosek POZYTYWNIE / NEGATYWNIE 

 

 

………………...………………………………………… 
(podpis i pieczęć Okręgowe Kapituły Odznaczeń Łowieckich) 

 

Decyzja Zarządu Okręgowego PZŁ w Zielonej Górze 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Zielonej Górze na swoim posiedzeniu w dniu ……………………………     

na podstawie uchwały nr ……./20.……   postanowił (nie) przyznać odznakę „Zasłużony dla łowiectwa 

zielonogórskiego” Koledze/Koleżance: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

         Przewodniczący 

    Zarządu Okręgowego PZŁ 

            w Zielonej Górze 

 

 

…………………………………. 



 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych przez Polski Związek Łowiecki z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 35, 00-029 
Warszawa dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów statutowych Polskiego Związku Łowieckiego 
 
 

  

TAK 
 

  

  NIE   (należy zaznaczyć 

 
 
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowany o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej 
przeze mnie zgody przed jej cofnięciem. 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
(data i czytelny podpis) 

 
 
 


