




Harmonogram szkolenia dla kandydatów do PZŁ 

organizowanego przez ZO PZŁ w Słupsku 

Data Godzina Tematyka zajęć 

14.02.22 
9.00 – 13.55 Lista gatunków zwierząt łownych, ich biologia oraz okresy 

polowań na poszczególne gatunki. Gospodarowanie 
populacjami zwierząt łownych (6 godz.) 

15.02.22 

9.00 – 12.15 
 
 
12.20 – 13.55 

Ustawa Prawo Łowieckie, akty wykonawcze do Ustawy, 
Statut PZŁ (4 godz.) 
 
Zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy w nagłych 
wypadkach (2 godz.) 

16.02.22 
9.00 – 13.55 Lista gatunków zwierząt łownych, ich biologia oraz okresy 

polowań na poszczególne gatunki. Gospodarowanie 
populacjami zwierząt łownych (6 godz.) 

17.02.22 

9.00 – 11.25 
 
 
11.30 – 14.45 

Ustawa Prawo Łowieckie, akty wykonawcze do Ustawy, 
Statut PZŁ (3 godz.) 
 
Zasady obchodzenia się z upolowaną zwierzyną, 
użytkowania dziczyzny i preparowania trofeów (4 godz.) 

18.02.22 

9.00 – 10.35 
 
10.40 – 12.15 
 
 

Struktura organizacyjna PZŁ (2 godz.) 
 
Charakterystyka Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego i 
Okręgowego Sądu Łowieckiego (2 godz.) 
 



  
19.02.22 8.00 – 16.00 Szkolenie weterynaryjne (8h) 

20.02.22 8.00 – 16.00 Szkolenie weterynaryjne (8h) 

21.02.22 

9.00 – 10.35 
 
 
10.40 – 14.45 

Zasady ochrony przyrody i podstawowych gatunków 
zwierząt objętych ochroną gatunkową (2 godz.) 
 
Zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej z 
uwzględnieniem zasad ekologii w tym zasad kształtowania i 
odnawiania korytarzy ekologicznych. Inwentaryzacja 
zwierzyny łownej (5 godz.) 

22.02.22 

9.00 – 14.45 
 

Budowa oraz dozwolone rodzaje broni i amunicji 
myśliwskiej, budowa i wykorzystanie przyrządów 
optycznych w łowiectwie oraz innych elementów 
podstawowego wyposażenia myśliwego (7 godz.) 

23.02.22 

9.00 – 13.05 
 
13.10 – 13.55 

Kynologia myśliwska (5 godz.) 
 
Omówienie badań psychologicznych dla osób ubiegających 
się o decyzję na posiadanie broni do celów łowieckich 
(1 godz.) 

 
24.02.22 

9.00 – 12.15 
 
12.20 – 13.55 

Zasady i warunki wykonywania polowania (4 godz.) 
 
Zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej z 
uwzględnieniem zasad ekologii w tym zasad kształtowania i 
odnawiania korytarzy ekologicznych. Inwentaryzacja 
zwierzyny łownej (2 godz.) 

   



25.02.22 
 
 

9.00 – 11.25 
 
11.30 – 14.45 
 

Zasady i warunki wykonywania polowania (3 godz.) 
 
Zasady bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią 
myśliwską (4 godz.) 

26.02.22 

9.00 – 13.05 
 
 
 
13.10 -14.45 

Zasady etyki, kultury i tradycji łowieckich z uwzględnieniem 
języka łowieckiego oraz sygnalistyki myśliwskiej. 
Kulturotwórcza rola łowiectwa (5 godz.) 
 
Kształtowanie wizerunku współczesnego myśliwego, zasad 
korzystania z mediów społecznościowych (2h) 

 

 

Szkolenie teoretyczne na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego (Miastko, ul. Leśna): 

- 04.04.2022 r. – rozpoczęcie godz. 9.00, zakończenie około godz. 14.00. 

 

Szkolenie praktyczne na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego (Miastko, ul. Leśna): 

- 06.04.2022 r. oraz 08.04.2022 r. – rozpoczęcie godz. 9.00. Trening strzelecki, na który kandydat musi stawić się wraz z 

opiekunem, który przywozi broń o lufach gładkich i gwintowanych oraz stosowną ilość amunicji tj.: śrut nr 2 – 60 sztuk, 

śrut nr 7,5 – 60 sztuk, amunicja do broni gwintowanej – 20 sztuk. Każdego dnia w czasie treningu kandydaci będą uczyć się 

strzelać na osi rogacza, dzika, zająca oraz na osi myśliwskiej (trap). Zgodnie z regulaminem strzelnicy niezbędne jest 

posiadanie ochronników słuchu, okularów ochronnych oraz czapki (z daszkiem). 



 

Szkolenie praktyczne na terenie Ośrodków Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych (RDLP Szczecinek) oraz 

Ośrodka Hodowli Zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego w Dretyniu: 

- 06.05.2022 r. – szkolenie przeprowadzone w terenie poruszające zagadnienia związane z ochroną upraw rolnych przed 

szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę, zakładanie poletek łowieckich, sprzedaży bezpośredniej dziczyzny etc. 
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Słupsk, 

27.12.2021 

 

 

REGULAMIN  

KURSU NA PODSTAWOWE UPRAWNIENIA ŁOWIECKIE REALIZOWANEGO ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ 

DO KOMUNIKOWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ.  

 

1. Uczestnicy kursu przed złożeniem wniosku zapoznają się z niniejszym regulaminem  i 
składają oświadczenie, że się z nim zapoznali i go akceptują. Wzór oświadczenia załączono 
do niniejszego regulaminu. 
 

2. Wnioski o przyjęcie na kurs oraz oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu 
regulaminu składane są w ZO PZŁ w Słupsku na piśmie pocztą tradycyjną lub jako skany 
podpisanych dokumentów pocztą elektroniczną na adres: szkoleniaslupsk@pzlow.pl 

 
3. Po złożeniu dokumentów należy dokonać wpłaty za kurs w uchwalonej przez ZO PZŁ                             

w Słupsku wysokości. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest złożenie oświadczenia, 
o którym mowa wyżej i dokonanie wpłaty. 

 
4. Uczestnicy kursu wykorzystują do zajęć urządzenia własne lub urządzenia, którymi 

dysponują we własnym zakresie. Urządzenia takie powinny być odpowiednio wcześniej 
przygotowane, skonfigurowane i sprawne technicznie. 

 
5. Organizatorzy kursu, wykładowcy i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za łącza 

internetowe oraz urządzenia wykorzystywane przez uczestników kursu. 

 
6. Za dostęp do sygnału internetowego urządzeń wykorzystywanych przez kursantów                              

w zajęciach on-line oraz sprawność tych urządzeń odpowiadają bezpośrednio ich 
użytkownicy (uczestnicy kursu). 
 

7. Brak dostępu do internetu czy też awaria urządzenia do komunikowania się na odległość 

nie mogą być usprawiedliwieniem nieobecności na zajęciach. Brak odpowiednio 

działających urządzeń umożliwiających korzystanie z zajęć on-line, brak sygnału 

internetowego itp. będą traktowane jako nieobecność na zajęciach.   
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8. Warunkiem zaliczenia kursu i dopuszczenia do egzaminu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami jest m.in. uczestnictwo w 60% zajęć w tym w 90% zajęć na temat zasad i 

warunków wykonywania polowania, budowy broni i zasad bezpiecznego i skutecznego 

posługiwania się bronią. Frekwencja będzie ustalana w oparciu o generowane w systemie 

listy obecności słuchaczy.  

 
9. Jeśli uczestnik korzysta z urządzeń typu komputer, laptop (takie urządzenia są 

rekomendowane) – platforma Clickmeeting, która będzie wykorzystywana do 

przeprowadzenia kursu nie wymaga pobrania żadnej aplikacji lub programu, aby z niej 

korzystać. W tym przypadku wystarczy posiadać sprawną przeglądarkę internetową np. 

Mozilla, Firefox, Google Chrome, Opera itp. Instrukcja dołączenia do spotkania na 

platformie Clickmeeting znajduje się na naszej stronie internetowej www.slupsk.pzlow.pl.                            

Jak dołączyć do wydarzenia na ClickMeeting - YouTube.  
 

10. Niniejszy regulamin został wprowadzony jako obowiązujący tylko dla zajęć organizowanych 

w trybie zdalnym w okręgu słupskim PZŁ. 

 

 

 

ZO PZŁ Słupsk 

http://www.slupsk.pzlow.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=BCq6KzIVhdo
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ZGŁOSZENIE / OŚWIADCZENIE 
 

Ja niżej podpisana (ny) oświadczam, że:  
 
1. Wyrażam chęć udziału w kursie organizowanym przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Słupsku na 
podstawowe uprawnienia łowieckie, który odbędzie się w formie zdalnej.  
 
2. Zapoznałam (em) się i akceptuję regulamin kursu na podstawowe uprawnienia łowieckie 
realizowany przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Słupsku za pomocą urządzeń do komunikowania się na 
odległość, który zamieszczono na stronie internetowej www.slupsk.pzlow.pl.  
 
3. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez 
PZŁ w związku z przygotowaniem i realizacją niniejszego kursu. 
 
 
 
………………………………………….    ………………………………. 

(imię i nazwisko)*       (data i podpis)* 
 
 

…………………………………………. 
(adres e-mail)* 
 
 

…………………………………………. 
(numer telefonu)* 
 
 

………………………………………….. 
      (macierzysty Zarząd Okręgowy) 
 
 
 
 
*wypełnić w sposób czytelny 


