
HARMONOGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA SELEKCJONERÓW (LATO 2021)

Lp Data Tematy wykładów i zajęć praktycznych godz.
Ilość 

godzin
Imię i Nazwisko lektora

Otwarcie kursu, omówienie zasad szkolenia i egzaminowania (zajęcia online). 15.00 - 15.45 1

Przepisy ustawy Prawo łowieckie oraz Regulamin polowań - ważne zmiany wprowadzone w związku z wystepowaniem ASF na terytorium kraju 

(zajęcia online).
15.45 - 16.30 1

Zasady bioasekuracji jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności 

związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 stycznia 2020 r. 

(zajęcia online).

16.45 - 17.30 1

Zasady bezpiecznego i skutecznego strzelania do zwierzyny płowej, przystrzeliwanie broni wyposażonej w optyczne przyrządy celownicze 

(zajęcia online).
17.30 - 18.15 1

Zasady i sposób udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach (zajęcia praktyczne na strzelnicy PZŁ w Dobrzejowie) 15.00 - 15.45 1 Łukasz Dominow - ratownik medyczny

Kynologia myśliwska - zasady poszukiwania postrzałków zwierzyny grubej  (zajęcia praktyczne na strzelnicy PZŁ w Dobrzejowie) 16.00 - 19.00 4 Czesław Piekarski - lektor PZŁ

3 2021-08-21
Biologia zwierzyny płowej oraz muflona ze szczególnym uwzględnieniem behawioru rozrodu, w tym wzrost i rozwój poroża z uwzględnieniem 

uwarunkowań środowiskowych i genetycznych (zajęcia online).
10.00 - 16.00 7 Hubert Klimczak - lektor PZŁ

4 2021-08-22 Zasady prawidłowego gospodarowania populacjami zwierzyny płowej (zajęcia online). 10.00 - 16.00 7 Jerzy Pawliszak - lektor PZŁ

5 2021-08-27 Zasady oceny prawidłowości odstrzału oraz wyceny medalowej trofeów (zajęcia praktyczne na strzelnicy PZŁ w Dobrzejowie) 15.00 - 20.00 6 Ryszard Śliwowski - lektor PZŁ

6 2021-08-28 Zasady praktycznej oceny wieku zwierzyny płowej po dokonanym odstrzale (zajęcia praktyczne na strzelnicy PZŁ w Dobrzejowie) 09.00 - 18.00 10 Ryszard Śliwowski - lektor PZŁ

7 2021-08-29 Kryteria odstrzału selekcyjnego zwierzyny płowej oraz muflonów (zajęcia praktyczne na strzelnicy PZŁ w Dobrzejowie) 10.00 - 16.15 8 Ryszard Śliwowski - lektor PZŁ

47

Terminarz egzaminów:

Testowy / Ustny - terminy egzaminów uzależnione są od sytuacji zwiążanej z  Covid-19 i zostaną podane w terminie późniejszym

Harmonogram opracował: Zatwierdził:

                                                                                                                                                                                                                                                                  Marta Mildyn                           Wojciech Pawliszak

RAZEM GODZIN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH

1 2021-08-19 Wojciech Pawliszak - Lektor PZŁ

2 2021-08-20


