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Kurs do uzyskania podstawowych uprawnień łowieckich organizowany przez 

ZO PZŁ w Zielonej Górze – wiosna 2023. 

Data godzina Temat Uwagi 
3 luty 
piątek 

18.00-18.30 Sprawy organizacyjne Zdalne, platforma 
Microsoft Teams 

 18.30-20.45  Prawo Łowieckie (3h)  

    

4 luty 
sobota 

9.00-12.00 Prawo Łowieckie (4h) Zdalne 

 12.00-14.15 Statut PZŁ (3h) Zdalne 

 14.15-15.45 Zasady ochrony przyrody i 
podstawowych gatunków zwierząt -
dawniej łownych, obecnie 
chronionych.(2h) 

Zdalne 

    

5 luty 
niedziela 

9.00-12.00 Biologia zwierzyny grubej – łoś ,jeleń, 
sarna, daniel. (4h) 

Zdalne 

 12.00-13.30 Podstawowe choroby zwierzyny łownej 
i sposoby ich rozpoznawania (2 h) 

Zdalne 

 13.30-15.00 ASF; sposoby postepowania i 
bioasekuracja(2h) 

Zdalne 

    

11.luty 
sobota 

9.00-12.00 Zasady i warunki wykonywania 
polowania (regulamin polowań) (4h) 

zdalnie 

 12.00-15.00 Biologia zwierzyny drobnej -ptactwo (4 
h) 

zdalnie 

    

12.luty 
niedziela 

9.00-13.30 Kynologia łowiecka (6h) zdalnie 

    

    

18 luty 
sobota 

9.00-10.30 Zasady bezpiecznego posługiwania się 
bronią, zasady bezpieczeństwa na 
strzelnicy (2h) 

zdalnie 

 10.30-13.30 Zasady i warunki wykonywania 
polowania (4h) 

zdalnie 

 13.30-16.45 Preparowanie trofeów, wycena  oręży i 
czaszek drapieżników(3) 

zdalnie 

   

19.luty 
niedziela 

9.00-11.15 Zasady udzielania pierwszej pomocy(3h) Stacjonarnie  
Sala Konferencyjna 
Centrum Biznesu – ZG ul. 
Boh. Westerplatte 11 
(sala może ulec zmianie) 

 11.15-14.15 Historia i Tradycje Łowieckie (4) stacjonarnie 

 14.15-15.00  Przerwa obiadowa  
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 15.00-18.00 Budowa i działanie broni i amunicji 
myśliwskiej (4) 

stacjonarnie 

    

25 luty 
sobota 

9.00-12.45 Zasady prowadzenia gospodarki 
łowieckiej polepszanie łowiska, szkody 
łowieckie (5 h) 

zdalnie 

 12.45-17.45 Zasady Prowadzenia gospodarki 
łowieckiej, plany hodowlane, sposobu 
inwentaryzacji (4h) 

zdalnie 

    

26 luty 
niedziela 

9.00-12.00  Użytkowania dziczyzny- kuchnia  
myśliwska (4h) 

zdalnie 

 12.00-13.30 Historia PZŁ – Zrzeszenie na przestrzeni 
100 lat(2h) 

zdalnie 

    

    

4 marzec 
sobota 

9.00-10.30 Rozbiór tuszy (2h) Stacjonarnie Sklep 
Myśliwski Złoty Róg 

 10.30-12.00 Zasady bezpiecznego posługiwania się 
bronią -Wirtualny trening strzelecki(2h) 

stacjonarnie 

 12.00-13.30 Kształtowanie wizerunku 
współczesnego myśliwego (2h) 

stacjonarnie 

 13.30-17.30 Zasady bezpiecznego posługiwania się 
bronią – wirtualny trening strzelecki 

stacjonarnie 

    

5.marzec 
niedziela 

9.00-10.30 Biologia zwierzyny grubej -dzik, 
muflon(2h) 
 

zdalnie 

 10.30-14.30 Biologia zwierzyny drobnej (ssaki i 
IGO)(4h) 

zdalnie 

 14.30-16.00 Literatura Łowiecka jako element 
dziedzictwa kulturowego (2h) 

Zdalne 

    

11 marzec  
sobota 

9.00 I trening strzelecki Strzelnica 

    

12 marzec  
niedziela 

9.00-11.30 Podstawowe elementy prawa o broni i 
amunicji, akcesoria łowieckie(3) 

zdalnie 

 11.30-13.00 Konsultacje zdalnie 
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18 marzec  
sobota 

9.00-14.00 Techniki strzeleckie, zajęcia praktyczno -
gospodarcze na strzelnicy  

Zielona Góra/Nieciecz 

    

19 marzec 
niedziela  

 Drugi trening strzelecki Strzelnica  

 

Harmonogram egzaminów: 

24 marzec godz.17.00 I egzamin pisemny 

25 marzec  godz.9.00 I egzamin ustny 

31 marzec godz.17.00 lub 1 kwiecień godz.9.00 II egzamin pisemny (w zależności od liczby zdających) 

1 kwiecień 9.00    II egzamin ustny 

15.kwiecień 9.00 III egzamin Pisemny 

                      10.00 III egzamin ustny 

21kwiecień - termin rezerwowy dla egzaminów teoretycznych 

22 kwiecień – 9.00 egzamin strzelecki strzelnica Dłużyna Dolna 

23 kwiecień  9.00 II egzamin strzelecki (poprawki)- strzelnica Dłużyna Dolna 

 

 

 


