
PLAN  KURSU 
na uprawnienia selekcjonerskie

  19 - 24 października 2022 r. - JESIEŃ 2022 r. 

Data Godz. Temat Wykładowca

   
19.10.2022r.

  ( środa )

14:30 – 15:15
( 1 godz. )

  15:20 -20:25
( 7 godz. ) 

1. Zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
______________________________________________________________________________________
2. Biologia zwierzyny, zasady prawidłowego gospodarowania populacjami zwierząt łownych.
3. Kryteria odstrzału selekcyjnego zwierzyny płowej, umiejętność  praktycznej oceny wieku przed i po
odstrzale Sarna, Muflon z uwzględnieniem zasad bezpiecznego  i skutecznego strzelania  do zwierzyny
płowej oraz przystrzeliwania broni wyposażonej w optyczne przyrządy celownicze. 

1. Lekarz – Ratownik
_____________________

2. Kol. Wojciech DUDIK

 20.10.2022 r.
( czwartek ) 

14:30 – 20:25
( 7 godz. )

Biologia zwierzyny, zasady prawidłowego gospodarowania populacjami zwierząt łownych. 
Kryteria  odstrzału  selekcyjnego  zwierzyny  płowej,  umiejętność   praktycznej  oceny  wieku  przed  i  po
odstrzale: Daniel z uwzględnieniem zasad bezpiecznego  i skutecznego strzelania  do zwierzyny płowej
oraz przystrzeliwania broni wyposażonej w optyczne przyrządy celownicze. 

Kol. Hubert WIŚNIEWSKI 

 21.10.2022 r.
( piątek )

14:30 – 20:25
( 7 godz. )

Biologia  zwierzyny,  zasady  prawidłowego  gospodarowania  populacjami  zwierząt  łownych.  Kryteria
odstrzału selekcyjnego zwierzyny płowej, umiejętność  praktycznej oceny wieku przed i po odstrzale:
Łoś, Jeleń szlachetny

Kol. Paweł PYPŁACZ

 22.10..2022
r.

( sobota )

9:00 – 14:25
( 6 godz. ) 

Biologia  zwierzyny,  zasady  prawidłowego  gospodarowania  populacjami  zwierząt  łownych.  Kryteria
odstrzału selekcyjnego zwierzyny płowej, umiejętność  praktycznej oceny wieku przed i po odstrzale:
Łoś, Jeleń szlachetny z uwzględnieniem zasad bezpiecznego  i skutecznego strzelania  do zwierzyny płowej
oraz przystrzeliwania broni wyposażonej w optyczne przyrządy celownicze c.d. 

Kol. Paweł PYPŁACZ

 23.10.2022 r.
( niedziela )

9:00 – 13:30
( 6 godz. ) 

Zasady oceny prawidłowości odstrzału oraz wyceny medalowej trofeów. Kol. Hubert WIŚNIEWSKI

 24.10.2022 r.
poniedziałek

14:30 - 19:40
( 7 godz. ) 

Biologia  zwierzyny,  zasady  prawidłowego  gospodarowania  populacjami  zwierząt  łownych.  Kryteria
odstrzału selekcyjnego zwierzyny płowej, umiejętność  praktycznej oceny wieku przed i po odstrzale
Sarna, Muflon c.d.

Kol. Wojciech DUDIK

Informacje: 
1. W przypadku potrzeby zamian w wyznaczonych terminach pomiędzy wykładowcami osoby 
zainteresowane dokonują je indywidualnie między sobą w uzgodnieniu z pracownikiem ZO PZŁ w Opolu
Kol. Janem KOWALSKIM. 

2. Jednocześnie informuje się, że ilość godzin wykładowych przypisanych do danego zakresu 
tematycznego nie może ulec zmianie.

                      Przewodniczący
Komisji Szkoleniowej przy ZO PZŁ w Opolu            Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu 

                  Kol. Hubert WIŚNIEWSKI 

Podstawa prawna: 
1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania
2.  Uchwała nr 52 / 2022 z 20 kwietnia 2022 r. NRŁ w Warszawie w sprawie wprowadzenia Instrukcji szkolenia i 
egzaminowania w PZŁ kandydatów do uzyskania podstawowych, selekcjonerskich i sokolniczych uprawnień do 
wykonywania polowania oraz powoływania i wynagradzania wykładowców. 
3. Plan kursu został zatwierdzony przez ZO PZŁ w Opolu w dniu 5 lipca 2022 r. 
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