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POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI 

  ZARZĄD OKRĘGOWY 
08-110 SIEDLCE, ul. 3-go MAJA 18,  

tel. 25 6327251, fax. 25 6325980, www.siedlce.pzlow.pl, email: zo.siedlce@pzlow.pl  

 Konto: Pekao S.A. o/Siedlce 26 1240 2685 1111 0000 3656 0644, NIP 526-030-04-63 

Siedlce dn. 27.01.2023r. 

Temat: 

 

Kurs na selekcjonerskie uprawnienia do wykonywania polowania 

 
Kurs na podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania 

 

 

Koła Łowieckie 

Wszystkie 

 

 
 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Siedlcach informuje, że w związku z 

obowiązującym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego, kursy dla 

kandydatów na selekcjonerskie i podstawowe uprawnienia do wykonywania 

polowania organizowane przez ZO PZŁ w Siedlcach, które odbędą się wiosną 

2023 roku odbędą się w trybie zdalnym (online). 

W związku z powyższym, wszyscy kandydaci na członków Zrzeszenia 

PZŁ i selekcjonerów zwierzyny płowej wyrażający akces udziału w kursach, 

muszą obowiązkowo posiadać urządzenie (komputer, smartfon itp.) z dostępem 

do internetu umożliwiające połączenie audiowizualne z wykładowcami 

prowadzącymi zajęcia. 

 

Poniżej przedstawiamy informacje dot. organizowanych kursów: 

 

1. Kurs na selekcjonerskie uprawnienia do wykonywania polowania – od 16 

do 19 marca 2023 roku. 

W kursie mogą uczestniczyć myśliwi zamieszkali na terenie siedleckiego okręgu 

PZŁ, posiadający do dnia egzaminu testowego podstawowe uprawnienia do 

wykonywania polowania od minimum trzech lat (decyduje data uzyskania 

przedmiotowych uprawnień, czyli pozytywnego złożenia ostatniego egzaminu 

na podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania), przewidywany 
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termin egzaminów – ostatni tydzień kwietnia br. – szczegóły zostaną podane w 

trakcie kursu. 

Zgłoszenia kandydatów na kurs ze względów logistycznych przyjmujemy do 

dnia 13 marca br. 

Prosimy kandydatów o OBOWIĄZKOWE PODANIE W ZGŁOSZENIU 

AKTUALNEGO ADRESU E-MAIL (WYPEŁNIĆ CZYTELNIE 

DRUKOWANYMI LITERAMI), na który będą wysyłane informacje 

niezbędne do zalogowania się w aplikacji za pomocą której będą prowadzone 

wykłady, program i inne ważne wiadomości dotyczące kursu i egzaminów. 

Kandydaci przed rozpoczęciem kursu winni przesłać pocztą elektroniczną na 

adres zo.siedlce@pzlow.pl następujące dokumenty: 

 Wniosek – zgodę na przeprowadzenie kursu w trybie zdalnym 

(online) oraz dopuszczenie do egzaminu na selekcjonerskie 

uprawnienia do wykonywania polowania 

 Oświadczenie w.s. udziału w kursach i egzaminach w czasie 

zagrożenia epidemicznego 

 Kserokopię dowodu osobistego i legitymacji PZŁ 

 Potwierdzenie opłaty za kurs (całkowity koszt kursu wraz z 

egzaminem wynosi 800 zł). 

Myśliwi zarejestrowani w innych niż siedlecki ZO PZŁ, wyrażający chęć 

uczęszczania na organizowany przez nasz Zarząd kurs, zobowiązani są przed 

jego rozpoczęciem uzyskać zgodę na uczestnictwo w kursie i złożenie 

egzaminów na selekcjonerskie uprawnienia do wykonywania polowania w 

siedleckim ZO PZŁ z Zarządu Okręgowego PZŁ w którym są 

zarejestrowani. Cała powyższa procedura jest przeprowadzana przez ZO PZŁ 

w którym myśliwy jest zarejestrowany. 

Rozpoczęcie zajęć w dniu 16.03.br. o godz. 9
00

 (każdego dnia ok. 30 min. 

przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych, zostanie do wszystkich 

uczestników kursu przesłana pocztą elektroniczną wiadomość o możliwości 

logowania się na platformie ZOOM za pomocą której będziemy 

transmitować zajęcia). 

 

UWAGA: ZASTRZEGAMY MOŻLIWOŚĆ ODWOŁANIA KURSU W 

PRZYPADKU NIEWYSTARCZAJĄCEJ ILOŚCI ZGŁOSZEŃ 

UCZESTNIKÓW. 

 

Prosimy o poinformowanie o powyższym zainteresowanych myśliwych. 
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2. Kurs na podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania – od 24.03 

do 02.04 2023 roku. 

 

W kursie mogą uczestniczyć kandydaci zamieszkali na terenie siedleckiego 

okręgu PZŁ, którzy ukończyli, bądź ukończą roczny staż łowiecki do dnia 

21.04.2023 roku (decyduje data wpisania do rejestru stażystów w ZO PZŁ) 

i dostarczą do naszego ZO PZŁ przed egzaminami, o ile nie została 

wcześniej dostarczona, uchwałę Zarządu Koła w sprawie zaliczenia stażu. 

Zgłoszenia kandydatów na kurs ze względów logistycznych przyjmujemy do 

dnia 20.03 br. 

Prosimy kandydatów o OBOWIĄZKOWE PODANIE W ZGŁOSZENIU 

AKTUALNEGO ADRESU E-MAIL (WYPEŁNIĆ CZYTELNIE 

DRUKOWANYMI LITERAMI), na który będą wysyłane informacje 

niezbędne do zalogowania się w aplikacji za pomocą której będą prowadzone 

wykłady, program kursu, informacje o egzaminach i inne bieżące wiadomości 

(przewidywany termin egzaminów – ostatni tydzień kwietnia br.). 

. 

Kandydaci na podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania winni 

przesłać pocztą elektroniczną na adres zo.siedlce@pzlow.pl następujące 

dokumenty: 

 Uchwałę Zarządu Koła Łowieckiego dot. zaliczeniu stażu łowieckiego 

podpisaną przez przynajmniej dwóch członków Zarządu Koła 

(kandydaci, którzy przed rozpoczęciem kursu jeszcze nie będą mieli 

zaliczonego stażu, zobowiązani są dostarczyć w/wym. dokument 

niezwłocznie po jego uzyskaniu, co najmniej dwa dni przed 

egzaminem testowym) 

 Wniosek – zgodę na przeprowadzenie kursu w trybie zdalnym (online) 

oraz dopuszczenie do egzaminu na podstawowe uprawnienia do 

wykonywania polowania 

 Oświadczenie ws. udziału w kursach i egzaminach w czasie 

zagrożenia epidemicznego 

 Kserokopię dowodu osobistego 

 Potwierdzenie opłaty za kurs (całkowity koszt kursu, materiałów 

edukacyjnych, treningów strzeleckich i egzaminów 1800 zł, numer 

konta w nagłówku pisma) 

 Materiały szkoleniowe można będzie odebrać podczas treningów 

strzeleckich lub osobiście w biurze naszego Zarządu 

Kandydaci zarejestrowani w innych niż siedlecki ZO PZŁ, wyrażający chęć 

uczęszczania na organizowany przez nasz Zarząd kurs, zobowiązani są przed 
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jego rozpoczęciem uzyskać zgodę na uczestnictwo w kursie i złożenie 

egzaminów na podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania w 

siedleckim ZO PZŁ z Zarządu Okręgowego PZŁ w którym są 

zarejestrowani, oraz mieć zaliczony w systemie informatycznym PZŁ staż 

łowiecki. Cała powyższa procedura jest przeprowadzana przez ZO PZŁ w 

którym kandydat jest zarejestrowany. 

Wypełniony i podpisany przez Zarząd Koła i opiekuna Dziennik Stażysty 

kandydat winien mieć na zajęciach praktycznych (treningi strzeleckie) oraz na 

egzaminach – do wglądu Komisji Egzaminacyjnej. 

Rozpoczęcie zajęć w dniu 24.03.br. o godz. 9
00

 (każdego dnia ok. 30 min. 

przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych, zostanie do wszystkich 

uczestników kursu przesłana pocztą elektroniczną wiadomość o możliwości 

logowania się na platformie ZOOM za pomocą której będziemy 

transmitować zajęcia). 

Prosimy o poinformowanie o powyższym zainteresowanych stażystów. 

 

 

 

        „Darz Bór” 

 


