
 

Komunikat 
w sprawie szkolenia kandydatów do uzyskania uprawnień selekcjonerskich do 

wykonywania polowania w Polskim Związku Łowieckim w 2021 roku 
 

Koleżanki i Koledzy!  
Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu  informuje, że w dniu 05 maja 2021 r. godz. 
16.00 (środa) rozpocznie się szkolenie kandydatów do uzyskania uprawnień 
selekcjonerskich do wykonywania polowania w Polskim Związku Łowieckim. Uczestnicy 
szkolenia są zobowiązani do przesłania swoich danych (imię i nazwisko, nr telefonu i 
adres e-mail)  jednocześnie na adres e-mail Kierownika szkolenia: sebatuz@wp.pl oraz 
na adres e-mail ZO PZŁ w Tarnobrzegu: zo.tarnobrzeg@pzlow.pl. W związku z 
aktualną sytuacją epidemiczną i wynikającymi z tego tytułu obostrzeniami szkolenie 
zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Skype. 
Platforma uruchamia się ze strony internetowej z otrzymanego linku bez konieczności 
zakładania konta. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają szczegółowe instrukcje 
dotyczące sposobu logowania, zaliczania obecności na zajęciach oraz zostanie 
przeprowadzona próba z uczestnikami kursu po ustaleniu dogodnego terminu.   
Uczestnictwo w kursie jest obowiązkowe i stanowi warunek dopuszczenia do 
egzaminów. Przypominamy, że do egzaminów dla kandydatów na selekcjonerów mogą 
przystąpić osoby, które przedłożą dokument potwierdzający posiadanie podstawowych 
uprawnień do wykonywania polowania, przez co najmniej trzy lata. 
 
Opłata za kurs i egzamin wynosi 510,- płatne na konto ZO PZŁ w Tarnobrzegu:  PEKAO 
S.A. O/Tarnobrzeg  nr 38 1240 2744 1111 0000 3990 9866 w terminie ostatecznym do dnia 
30 kwietnia 2021 r. (decyduje data zaksięgowania wpłaty). Po tym terminie zostanie również 
zamknięta lista kursantów. 
 

Wszystkie pozostałe informacje w sprawie szkolenia kandydatów do uzyskania 
uprawnień selekcjonerskich do wykonywania polowania w Polskim Związku Łowieckim 
kursanci otrzymają na przesłane maile do dnia 02 maja 2021 r.  
 
Planowany termin egzaminów na uprawnienia selekcjonerskie 17-18 czerwca 2021 r. 
(termin może ulec zmianie w zależności od ilości osób jak również obostrzeń 
związanych z Covid 19)  
W sprawach dotyczących szkolenia, prosimy kontaktować się z ZO PZŁ pocztą 
elektroniczną na wyżej podane adresy e-mail, a w wyjątkowych przypadkach 
telefonicznie:  

Zarząd Okręgowy PZŁ 
ul. Strzelecka 4 

39-400 Tarnobrzeg 
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 

Tel. 15 822 60 89   
e-mail: zo.tarnobrzeg@pzlow.pl  

 e-mail: zo.tarnobrzeg_finanse@pzlow.pl 


