
INFORMACJA 

Kurs  dla nowo wstępujących do PZŁ- STACJONARNY 

Zarząd Okręgowy PZŁ Katowice informuje, że w dniach 20.09.2022 – 03.10.2022 planuje 

zorganizowanie szkolenia dla kandydatów do PZŁ w celu uzyskania podstawowych 

uprawnień do wykonywania polowania. 

Szczegółowy harmonogram zostanie zamieszczony na stronie www na początku 

września. Organizator zastrzega prawo do zmian terminu w zależności od ilości 

zgłoszeń.   

Wykłady w dni powszednie odbywać się będą od godz. 15-tej, a w weekendy  od godz. 9-tej. 

Zajęcia na strzelnicy odbędą się wg oddzielnego harmonogramu, który zostanie podany do 

wiadomości po rozpoczęciu kursu. 

 

Wariant 1 

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie opłaty  w wysokości 2053,00 zł (cena 

obejmuje  kurs dla nowo wstępujących, szkolenie kynologiczne i szkolenie z bezpiecznego 

obchodzenia się z bronią myśliwską, ubezpieczenie OC oraz  koszt egzaminu) 

Płatność i zapisy do  13.09.2022   na konto Zarządu Okręgowego 

ING Bank Śląski 58 1050 1243 1000 0090 7592 9530 

Potwierdzenie opłaty oraz aktualny adres e-mail z numerem telefonu, imieniem 

i nazwiskiem należy przesłać na adres kursy.katowice@pzlow.pl 

W ramach opłaty za kurs i egzamin kursanci otrzymują: 

– podręcznik 

– 2 treningi strzeleckie z amunicją, opieka instruktorów 

– darmowy wstęp na strzelnicę w celu treningów strzeleckich ( normalnie opłata 20 zł) 
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Wariant 2 

 Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie opłaty  w wysokości 2203,00 zł. 

Cena obejmuje  kurs dla nowo wstępujących, szkolenie kynologiczne i szkolenie 

z bezpiecznego obchodzenia się z bronią myśliwską, ubezpieczenie, koszt egzaminu, oraz 

szkolenie weterynaryjne  ( obowiązkowe dla każdego myśliwego i jest ważne przez 10 lat) 

Płatność i zapisy  do  13.09.2022  na konto Zarządu Okręgowego 

ING Bank Śląski 58 1050 1243 1000 0090 7592 9530 

Potwierdzenie opłaty oraz aktualny adres e-mail z numerem telefonu, imieniem 

i nazwiskiem należy przesłać na adres kursy.katowice@pzlow.pl 

W ramach opłaty za kurs i egzamin kursanci otrzymują: 

– podręcznik 

– 2 treningi strzeleckie z amunicją, opieka instruktorów 

– darmowy wstęp na strzelnicę w celu treningów strzeleckich ( normalnie opłata 20 zł) 

 

Terminy egzaminów : 

17.10.2022 egzamin testowy 

18.10.2022r . egzamin ustny 

19.10.2022 r. egzamin strzelecki 

07.11.2022 r. egzamin poprawkowy ( opłata 300 zł do  dnia 31.10.2022 ) 

 

                                                                                                                  Łowczy Okręgowy 

                                                                                                                      Michał Gawdzik. 
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