
Polski Związek Wędkarski       Warszawa ……………………… 

Okręg Mazowiecki PZW 

Koło PZW nr …………… 

adres ……………………. 

        Komisja ds. MłodzieŜy Wędkarskiej 

        Okręgu Mazowieckiego PZW 

 

Zgłoszenie kandydata na Instruktora Szkolenia MłodzieŜy Wędkarskiej PZW  

NaleŜy wypełnić pismem drukowanym. 

1. Nazwisko i imię ………………….……...…..………….………………………..... 

2. Data i miejsce urodzenia ………….………………Nr PESEL ……………...…….. 

3. Adres zameldowania ……………..…………………..……………………………… 

4. Adres do korespondencji ……………………………………….……………………. 

5. Adres email: ………………………………………………………………………… 
6. Wykształcenie ………………………  zawód wyuczony ………………………….. 
7. Miejsce pracy  ………………………. zawód wykonywany ……………………….. 
8. Nr tel.: dom. …………….., praca …..…………….… komórkowy. ..………………. 

9. Nr karty wędkarskiej ………………… Nr legitymacji członkowskiej …………......... 

10. PrzynaleŜność do koła PZW Nr ……...…….……, data wstąpienia do PZW……… 
11. Funkcje Pełnione w PZW ……………………………………………………………… 

aktualna funkcja ………………………………………………………………………. 
12. Udokumentowana znajomość języków obcych: ……………………………………… 

13. Posiadane odznaki honorowe i medale: 

• „Odznaka Członka Honorowego PZW” – data nadania ………………….. 
• ”Złota Odznaka PZW z Wieńcami za Zasługi dla Wędkarstwa Polskiego”                        

data nadania ………………….………….. 
• ”Złota Odznaka PZW za Zasługi dla Wędkarstwa Polskiego” ”                          

data nadania …………………………….. 
• ”Srebrna Odznaka PZW za Zasługi dla Wędkarstwa Polskiego”                            

data nadania …………………………….. 
• „Medal „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa”                                

data nadania …….……………………….. 
• „Odznaka „ZasłuŜony sędzia Okręgu Warszawskiego PZW”                                 

data nadania …………………………..….. 
• „Odznaka „ZasłuŜony sędzia Okręgu Mazowieckiego PZW” ”                           

data nadania ………………………….….. 
14. Inne posiadane odznaczenia państwowe i resortowe: 

………………………………..…………………… ………………………………… 

15. Posiadane patenty i inne uprawnienia: /np. patent Ŝeglarza, patent sternika, uprawnienia 

państwowe opiekuna lub kierownika Inne : 

…………………………………………………………………………………. 

 

 



16. Data uzyskania licencji: Sędziego Klasy Podstawowej /P/ ……….………, Sędziego Klasy 

Okręgowej /O/ ………………, Sędziego Klasy Krajowej /K/ ………..……… 

17. Nr legitymacji sędziego: P - ………………/ O - .……………, K - ….…………… 

 
WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie ewidencyjnej  na potrzeby 
Okr ęgu Mazowieckiego PZW (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie danych osobowych Dz. U. nr 
133 poz. 883). 
 
 
 
          
 
      Podpis  ………………..……  data …………….…2010 r.   


