
                      PROGRAM  SZKOLENIA  ZO PZŁ KIELCE   

              na podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania    

  

Przepisy ustawy Prawo łowieckie i aktów wykonawczych do niej, struktura organizacyjna 

PZŁ – Statut ; Wykładowca – Aleksander Zapała……………………… 10 godz. 

 

Przepisy ustawy o broni i amunicji i aktów wykonawczych do niej ;  

Wykładowca Aleksander Zapała ……………………………………….2 godz. 

 

Zasady i warunki wykonywania polowania ( Regulamin polowań);                                

Wykładowca Stanisław Gąsienica………………………………………. 8 godz. 

 

Zasady ochrony przyrody i podstawowych gatunków zwierząt i ptaków 

objętych ochroną gatunkową; Wykładowca Marek Gos ………………..  2 godz. 

 

Lista gatunków zwierząt łownych i chronionych , ich biologia oraz okresy polowań na 

poszczególne gatunki; 

 Wykładowca Jarosław Mikołajczyk……………………………………10 godz. 

( Jeleń, Daniel, Zając, Królik, Piżmak, Bażant, Kuropatwa, Dzikie kaczki, 

Gęsi oraz Głuszec , Cietrzew i Jarząbek) 

 

Wykładowca Stanisław Gąsienica ………………………………………..12 godz. 

( Łoś , Jeleń sika , Sarna , Muflon , Dzik , Lis , Jenot , Borsuk , Kuny , Tchórz , Grzywacz , 

Słonka oraz Wilk , Ryś , Żbik i Niedźwiedź ) 

 

Budowa oraz dozwolone rodzaje broni i amunicji myśliwskiej , budowa 

i wykorzystanie przyrządów optycznych w łowiectwie oraz innych  

akcesoriów podstawowego wyposażenia myśliwskiego 

Wykładowca – Marek Gos ………………………………………………….8 godz. 

 

Podstawowe choroby zwierząt łownych i sposoby ich rozpoznawania 

Wykładowca Leszek Mierzwa………………………………………………2 godz. 

 

Zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 

Wykładowca Leszek Mierzwa ……………………………………………….2 godz. 

 

Kynologia myśliwska- Wykładowca Jerzy Wojciech Czarny ……………   4 godz. 

 

Zasady etyki , kultury i tradycji łowieckich z uwzględnieniem języka 

łowieckiego oraz sygnalistyki myśliwskiej  

Wykładowca Jarosław Mikołajczyk………………………………………..4 godz. 



                                                                                                                                          

Kulturotwórcza rola łowiectwa , historia łowiectwa                                                        

Wykładowca Marek Gos………………………………………………………….2 godz. 

 

Zasady obchodzenia się z upolowaną zwierzyną , użytkowanie dziczyzny 

i preparacja trofeów; Wykładowca Stanisław Gąsienica…………………………4 godz. 

 

Zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej z uwzględnieniem zasad 

ekologii , w tym kształtowania i odnawiania korytarzy ekologicznych 

Wykładowca Jarosław Mikołajczyk……………………………………………… 10 godz. 

 

Zasady bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią myśliwską 

w tym obowiązkowe treningi strzeleckie ( zajęcia na Strzelnicy)………………… 10 godz. 

Wykładowcy: Janusz Mazur ,  Kamil Jamróz oraz Instruktorzy Strzelectwa 

Myśliwskiego 

 

 

 

                                                                                                    


