
Harmonogram szkolenia dla kandydatów do uzyskania uprawnień do wykonywania polowania organizowanego przez ZO PZŁ w Gdańsku – 

zajęcia teoretyczne on-line (poniedziałek – niedziela, teoria 28.02.2022 – 17.03.2022 r.) 

 

Data Godzina Tematyka zajęć 

28.02.2022 
poniedziałek 

16.00 – 17.30 Statut Polskiego Związku Łowieckiego (2h) 

17.35 – 19.05 
Zasady ochrony przyrody i podstawowych gatunków zwierząt objętych ochroną 
gatunkową (2h) 

01.03.2022 
Wtorek 

16.00 – 17.30 Ustawa Prawo Łowieckie i akty wykonawcze do Ustawy (2h) 

17.45 – 20.15 Zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach (2h) 

02.03.2022 
środa 

16.00 – 20.15 Ustawa Prawo Łowieckie i akty wykonawcze do Ustawy (5h) 

03.03.2022 
czwartek 

 
16.00 – 19.45 
 

Zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej z uwzględnieniem zasad ekologii, w tym 
zasad kształtowania i odnawiania korytarzy ekologicznych (4,5h) 

04.03.2022 
piątek 

 
16.00 – 19.45 
 

Zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej z uwzględnieniem zasad ekologii, w tym 
zasad kształtowania i odnawiania korytarzy ekologicznych (4,5h) 

05.03.2022 
sobota 

09.00 – 14.00 
Lista gatunków zwierząt łownych, ich biologia oraz okresy polowań na poszczególne 
gatunki (6h) 

06.03.2022 
niedziela 

09.00 – 14.00 
Lista gatunków zwierząt łownych, ich biologia oraz okresy polowań na poszczególne 
gatunki (6h) 



Data Godzina Tematyka zajęć 

07.03.2022 
poniedziałek 

16.00 – 17.30 
Budowa i działanie broni i amunicji myśliwskiej, budowa, działanie i wykorzystanie w 
łowiectwie przyrządów optycznych oraz innych elementów (2h) 

17.45 – 19.15 
Kształtowanie wizerunku współczesnego myśliwego, zasady korzystania z mediów 
społecznościowych (2h) 

08.03.2022 
wtorek 

16.00 – 20.15 
Budowa i działanie broni i amunicji myśliwskiej, budowa, działanie i wykorzystanie w 
łowiectwie przyrządów optycznych oraz innych elementów (5) 

09.03.2022 
środa 

16.00 – 19.15 Podstawowe choroby zwierząt łownych i sposoby ich rozpoznawania (w tym ASF) (4h) 

10.03.2022 
czwartek 

16.00 – 19.15 
Zasady obchodzenia się z upolowaną zwierzyną, użytkowanie dziczyzny i preparowanie 
trofeów (4h) 

 
11.03.2022 
piątek 
 

16.00 – 20.15 
Zasady etyki, kultury i tradycji łowieckich z uwzględnieniem języka łowieckiego oraz 
sygnalistki myśliwskiej, kulturotwórczej roli łowiectwa i historii łowiectwa (5h) 

12.03.2022 
Sobota 

09.00 – 12.15 Kynologia myśliwska (4h) 

13.03.2022 
Niedziela 

------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.03.2022 
Poniedziałek 

16.00 – 19.15 
Zasady bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią myśliwską obejmującą 
zasady strzelania śrutem oraz strzelania kulą z broni o lufach gładkich i gwintowanych 
(4h) 

15.03.2022 
Wtorek 

16.00 – 19.15 Zasady i warunki wykonywania polowania (4h) 



Data Godzina Tematyka zajęć 

16.03.2022 
Środa 

16.00 – 19.15 
Zasady bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią myśliwską obejmującą 
zasady strzelania śrutem oraz strzelania kulą z broni o lufach gładkich i gwintowanych 
(4h) 

17.03.2022 
Czwartek 

16.00 – 19.15 Zasady i warunki wykonywania polowania (4h) 

 

1. Za godzinę zajęć podczas kursu, uważa się tzw. „godzinę lekcyjną” tj. 45 minut.  

2. W przypadku zajęć trwających 4h/5h – wliczona jest 1 przerwa 15 minutowa (do ustalenia z wykładowcą, przerwy mogą być również 

krótsze po 5 min.). 

3. W przypadku zajęć trwających 6h – wliczone są 2 przerwy 15 minutowe (do ustalenia z wykładowcą, przerwy mogą być również krótsze 

po 5 min.). 

Termin i podział na grupy treningu strzeleckiego zostanie określony po ustaleniu ostatecznej listy uczestników. Trening strzelecki odbywa się na 

terenie strzelnicy przy ul. Jaśkowa Dolina 114, 80-286 Gdańsk po odbyciu zajęć teoretycznych. Przewidywany termin treningu strzeleckiego 

21.03.2022 r. – 01.04.2022 r. Trening strzelecki obejmuje naukę strzelania na osi rogacza, dzika, zająca oraz na osi myśliwskiej (trap).  

 

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć w razie pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej w województwie pomorskim. 


