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2. Stanowisko .................................................................................................................................................................. . 

3. Możliwość zatrudnienia innych poszukujących pracy ............................................................................................ .. 

......................................................................................................................................................................................... 

VII. Poszukujący pracy korzystał (nie korzystał) ze wsparcia materialnego 

1. Z jakiego źródła ........................................................................................................................................................... .. . 

2. W jakiej formie i w jakiej wysokości .......................................................................................................................... . 

3. Na jaki cel .................................................................................................................................................................... . 

VIII. Zarejestrowany jako bezrobotny (poszukujący pracy) w Rejonowym Urzędzie Pracy w .. .......................... .. 

................................................................................................................................................................. - tak/nie, 

od dnia ..................................................................................................................................................................... . 

otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych - tak/nie . 

. Uwagi: .................... ......................................................................................................................................................... . 

(podpis osoby 
ubiegającej się o pracę) 
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(stanowisko. stopień, imię, nazwisko i podpis 
pracownika wyspecjalizowanego 

organu wojskowego) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNiCTwA 

z dnia 18 kwietn.ia 1997 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad prżekazywania VII żarząd obwodów łowieckich wyłączonych 
z wydzierżawiania. 

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 13 paź
dziernika 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, 
poz. 713 oraz z 1997 r. Nr 14, poz. 72 i Nr 60, poz. 369) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Wyłączony z wydzierżawiania obwód łowiec
ki przekazuje się w zarząd Państwowemu Gospodar
stwu Leśnemu Lasy Państwowe, Polskiemu Związkowi 
Łowieckiemu, instytutom naukowo-dydaktycznym 
oraz innym jednostkom, które do dnia wejścia w życie 
ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowiec
kie prowadziły takie ośrodki, zwanymi dalej "podmio- ' 
tami", które gwarantować będą realizację celów i za
dań określonych w prawie łowieckim. 

2. Przekazywanie w zarząd obwodu łowieckiego na
stępuje na wniosek, który powinien zawierać szczegó
łowe dane dotyczące podmiotu, w tym: siedzibę, formę 
prawną prowadzonej działalności, osoby uprawnione 

do reprezentowania podmiotu, szczegółowy program 
działania przewidziany dla danego obwodu łowieckie
go na dziesięć lat i uzasadnienie. 

§ 2. Obwód łowiecki leśny może być przekazany 
w zarząd zwłaszcza instytucjom naukowo-dydaktycz
nym, które prowadzą prace naukowe i dydaktykę o kie
runku leśnym, lub Państwowemu Gospodarstwu Le
śnemu Lasy Państwowe. 

§ 3. Obwód łowiecki przekazywany jest w zarząd na 
dziesięć lat od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia. 

Minister 'Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa: S. Żelichowski 


