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Załącznik nr 1 

DEKLARCJA 

CZŁONKOWSKA DO POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO 

(osoba fizyczna) 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Polskiego Związku Łowieckiego. Jednocześnie 

oświadczam, że: 

1. Nie byłem karany/a za przestępstwa wymienione w art. 52 i art. 53 ustawy z dnia 13 

października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 z późn. zm.). 

2. a) Posiadam obywatelstwo polskie i korzystam z pełni praw obywatelskich.* 

b) Jestem cudzoziemcem, obywatelem ………………………………………………… , 

i korzystam z pełni praw obywatelskich.* 

3. Uprawnienia do wykonywania polowania nabyłem składając w dniu ……………. r. 

egzamin przed komisją egzaminacyjną przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku 

Łowieckiego w …………………………. 

4. W przeszłości: 

a) nie byłem członkiem PZŁ,* 

b) byłem członkiem PZŁ od ……………………….. r. do ……………………………….. r. 

i członkostwo utraciłem w związku z …………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………* 
5. Zobowiązuję się ściśle przestrzegać postanowień ustawy z dnia 13 października 1995 r. 

– Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 z późn. zm.), Statutu Polskiego Związku 

Łowieckiego, przepisów wewnątrzorganizacyjnych obowiązujących w Związku, 

dobrych obyczajów oraz zasad etyki łowieckiej; regularnie uiszczać składki 

członkowskie i inne obowiązujące opłaty oraz wywiązywać się z pozostałych 

obowiązków wynikających ze Statutu Polskiego Związku Łowieckiego. 

6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na 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. 

z 2018, 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). 

 

*niepotrzebne skreślić  
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Dane osobowe: 

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

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

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

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

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

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

Wykształcenie: ………………………………………………………………………………………………….. 

Numer PESEL: ……………………………………………………………………………………………………. 

Numer telefonu: ……………………………….. , e-mail: ………………………………………………… 

 

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

 

      ………………………………………… 

(czytelny podpis) 

Załączniki: 

1. Zaświadczenie o nabyciu uprawnień do wykonywania polowania. 
2. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności. 
3. Zdjęcie do legitymacji. 

 

DECYZJA 

ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO 

w ……………………………………………………………………. 

Uchwałą Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w ………………………. 

z dnia ……………………………………………….., nr …………….……………………………………………. 

 postanowiono przyjąć ………………………………………………………………………………………. 

w poczet członków Polskiego Związku Łowieckiego. 

 

Za Zarząd 


