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DEKLARACJA 

CZŁONKOWSKA DO KOŁA ŁOWIECKIEGO 

 
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Wojskowego Koła Łowieckiego nr 

129 „SOKÓŁ” w Giżycku, które będzie moim kołem macierzystym** 

niemacierzystym**. 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1. Członkiem  Polskiego  Związku  Łowieckiego  jestem  od  dnia  ……………….…… i 

właściwym z uwagi na miejsce stałego zamieszkania jest dla mnie Zarząd 

Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w …………………………………… 

2. Posiadam uprawnienia do wykonywania polowania: podstawowe**, selekcjonerskie**, 

sokolnicze**. 

3. a) nie jestem członkiem innego koła łowieckiego** 

b) jestem członkiem koła łowieckiego:** 

- ………………………., które jest moim kołem macierzystym** niemacierzystym** 

- ………………………., które jest moim kołem macierzystym**niemacierzystym** 

4. Zobowiązuję się ściśle przestrzegać postanowień prawa łowieckiego, Statutu Polskiego 

Związku Łowieckiego, przepisów wewnątrz- organizacyjnych obowiązujących w Związku 

oraz kole łowieckim, dobrych obyczajów oraz zasad etyki łowieckiej; regularnie uiszczać 

składki członkowskie i inne obowiązujące opłaty w kole oraz wywiązywać się z 

pozostałych obowiązków wynikających ze Statutu Polskiego Związku Łowieckiego oraz 

uchwał koła. 

 5. Oświadczam, że wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb      

niezbędnych do realizacji celów statutowych Polskiego Związku Łowieckiego, zgodnie z 

ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z2018, poz. 1000) 

oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO). 

 
 
………………… , dnia ……………… …..………………………………….. 

 
(czytelny podpis) 

 
 

 

** niepotrzebne skreślić 
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Moje dane personalne są następujące: 

Imię (imiona) i nazwisko: ................ …………………………………………………….. 

Imiona rodziców:.............................. ……………………………………………………. 

Data i miejsce urodzenia: ............... …………………………………………………….. 

Obywatelstwo: .................................……………………………………………………. 

Adres stałego zamieszkania: ........... ……………………………………………………. 

Wykształcenie i wykonywany zawód:....................................................................... 

Numer telefonu kontaktowego: ........ ……………………………………………………. 

Mail: ………………………………………………………… 

Nr pesel: …………………………………………………… 

 
 
 
 

Załączniki: 

1. Zaświadczenie właściwego zarządu okręgowego o członkostwie w Polskim Związku Łowieckim i posiadanych uprawnieniach. 

2. Ksero legitymacji PZŁ 

3. Opinia z koła macierzystego wraz z zaświadczeniem o niezaleganiu ze składkami 

4. Kserokopia legitymacji posiadacza broni z wpisami o posiadanej broni. 
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DECYZJA 

ZARZĄDU WOJSKOWEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO NR 129 SOKÓŁ 

 
Uchwałą Zarządu Wojskowego Koła Łowieckiego nr 129 „Sokół” z dnia………….. 

.................................................................................................... ,nr ………………. 

postanowiono przyjąć ................................................................ 

(imię i nazwisko) 
 

w poczet członków koła, jako koła macierzystego*' niemacierzystego*'. 

 
 Za Zarząd 


