PLAN KURSU- I TURA
na uprawnienia podstawowe
31 marca – 13 kwietnia 2017 r. - WIOSNA 2017 r.
Data

31.03.2017 r.
( piątek )

Godzina

14:30 – 16:05
(2 godz.)
-------------------------------16:10 – 19:35
(4 godz.)

Temat
Zasady ochrony przyrody i
podstawowych gatunków zwierząt
objętych ochroną gatunkową.
-----------------------------------------------Budowa oraz dozwolone rodzaje broni i
amunicji myśliwskiej, budowa i
wykorzystanie przyrządów optycznych w
łowiectwie, podstawowe wyposażenie
myśliwego.

Wykładowca

Kol. Marek BOCIANOWSKI
---------------------------------------Kol. Jacek SIERŻYŃSKI

9:00 – 14:50
(7 godz.)
-------------------------------15:20 – 19:35
( 5 godz. )

Zasady i warunki wykonywania
polowania.
----------------------------------------------Lista gatunków zwierząt łownych,
ich biologia oraz okresy polowań na
poszczególne gatunki

9:00 – 14:50
(7 godz.)
-------------------------------15:20 – 18:45
(4 godz.)

Lista gatunków zwierząt łownych c.d.

Kol. Marek BOCIANOWSKI

02.04.2017 r.
( niedziela )

-----------------------------------------------Kynologia myśliwska

---------------------------------------Kol. Dariusz HUTKA

03.04.2017 r.
( poniedziałek )

14:30 – 19:35
(6 godz.)

04.04.2017 r.
( wtorek )

14:30 – 20:25

01.04.2017 r.
( sobota )

(7 godz.)

Prawo łowieckie i akty wykonawcze do
ustawy.
Struktury Polskiego Związku
Łowieckiego
Zasady prowadzenia gospodarki
łowieckiej z uwzględnieniem zasad
ekologii, w tym zasad kształtowania i
odnawiania korytarzy ekologicznych.

Kol. Krzysztof WIŚNIEWSKI
---------------------------------------Kol. Marek BOCIANOWSKI

Kol. Jarosław KUŹMIŃSKI

Kol. Zdzisław DZWONNIK

05.04.2017 r.
( środa )
Strzelnica OpoleGrudzice

8:00 – 16:45
(10 godz.)

Zasady bezpiecznego i skutecznego
posługiwania się bronią myśliwską,
zasady strzelania śrutem i kulą z broni o
lufach gładkich i gwintowanych.

Kol. Jan KOWALSKI
Kol. Krzysztof WIŚNIEWSKI
Kol. Jacek DŁUGOSZ
Kol. Maciej DZWONNIK

Zasady i sposoby udzielania pierwszej
pomocy w nagłych wypadkach.
--------------------------------------------Zasady obchodzenia się z pozyskaną
zwierzyną, użytkowanie dziczyzny.
--------------------------------------------Trofea myśliwskie, ich preparowanie.

Lekarz – Ratownik medyczny

06.04.2017 r.
( czwartek )

14:30 – 16:05
(2 godz.)
----------------------------16:10 – 17:55
(2 godz.)
----------------------------18:00 – 19:35
(2 godz.)
14:30 – 18:00
(4 godz.)

Zasady etyki, kultury, tradycji i
zwyczajów łowieckich z uwzględnieniem
języka łowieckiego, kulturotwórcza rola
łowiectwa, historia łowiectwa.

07.04.2017 r.
( piątek )

---------------------------------------Kol. Wojciech DUDIK
---------------------------------------Kol. Marcin KORZENIOWSKI

Kol. Katarzyna HUTKA

2

Data

Godzina

Temat

Wykładowca

08.04.2017 r.
( sobota )

9:00 – 15:15
(8 godz.)

Szkolenie weterynaryjne myśliwych,
podstawowe choroby zwierząt łownych i
sposoby ich rozpoznawania.

Lek. Wet.
Kol. Jan PISKOŃ

09.04.2017 r.
( niedziela )

9:00 – 15:15
(8 godz.)

Szkolenie weterynaryjne myśliwych,
podstawowe choroby zwierząt łownych i
sposoby ich rozpoznawania.

Lek. Wet.
Kol. Jan PISKOŃ

14:30 – 16:55
(3 godz.)
10.04.2017 r.
( poniedziałek )

-------------------------------17:10 – 19:35
(3 godz.)

11.04.2017 r.
( wtorek )
zajęcia terenowe

12.04.2017 r.
( środa )
Strzelnica OpoleGrudzice

13.04.2017 r.
( czwartek )
Strzelnica OpoleGrudzice

9:00 – 14:30
(7 godz.)

Prawo łowieckie i akty wykonawcze do
ustawy.
Struktury Polskiego Związku
Łowieckiego c.d.
-----------------------------------------------Budowa oraz dozwolone rodzaje broni i
amunicji myśliwskiej, budowa i
wykorzystanie przyrządów optycznych w
łowiectwie, podstawowe wyposażenie
myśliwego.
Zasady prowadzenia gospodarki
łowieckiej z uwzględnieniem zasad
ekologii, w tym zasad kształtowania i
odnawiania korytarzy ekologicznych.
Zajęcia praktyczne z zakresu
zagospodarowania obwodu łowieckiego.

Kol. Jarosław KUŹMIŃSKI

---------------------------------------Kol. Jacek SIERŻYŃSKI

Kol. Henryk JAŹWIŃSKI
Kol. Jerzy PIĘDZIOCH
Kol. Hubert WIŚNIEWSKI

9:00 – 9:45
(1 godz.)
----------------------------9:50 – 15:15
(7 godz.)

Praktyczne aspekty zastosowania
sygnałów myśliwskich.
--------------------------------------------Obowiązkowy trening strzelecki
obejmujący strzelanie z broni o lufach
gładkich i gwintowanych

Kol. Władysław ŚMIECHOWSKI

9:00 – 15:15
(8 godz.)

Obowiązkowy trening strzelecki
obejmujący strzelanie z broni o lufach
gładkich i gwintowanych

Kol. Jan KOWALSKI
Kol. Krzysztof WIŚNIEWSKI
Kol. Jacek DŁUGOSZ
Kol. Maciej DZWONNIK

---------------------------------------Kol. Jan KOWALSKI
Kol. Krzysztof WIŚNIEWSKI
Kol. Jacek DŁUGOSZ
Kol. Maciej DZWONNIK

UWAGA:
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 przed dokonaniem tejże zamiany.
2. Jednocześnie informuje się, że ilość godzin wykładowych przypisanych do danego zakresu tematycznego nie
może ulec zmianie.
Przewodniczący Komisji Szkoleniowej
przy ORŁ w Opolu

ZO PZŁ w Opolu

Kol. Hubert WIŚNIEWSKI
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania
polowania
Uchwala nr 25 / 2016 ZG PZŁ w Warszawie z 25 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji szkolenia i
egzaminowania w PZŁ oraz powoływania wykładowców

