
Szacowanie szkód łowieckich i prawo łowieckie
w zakresie likwidacji szkód

Czempiń 01-03.07.2022

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które mają choćby niewielkie doświadczenie w
szacowaniu szkód i podstawową wiedzę rolniczą.
Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.
*Opłata za szkolenie - 450 zł (dla członków PZŁ), 553,50zł(pozostali).
*Cena za 1 nocleg – od 64,80 do 75,60 zł brutto ( trzeci nocleg za 43,20 zł)- ilość miejsc
noclegowych w Stacji jest ograniczona
*Cena za pełne wyżywienie wg programu(catering) – około 250 zł. netto
Warunki uczestnictwa w kursie:
* przynależność do PZŁ
* przesłanie wypełnionego arkusza zgłoszeniowego
Rodzaje wysyłki zgłoszenia(do wyboru):
-e-mail: sb.czempin@pzlow.pl
-fax:(61)28 27 340
-poczta tradycyjna: Stacja Badawcza  PZŁ w Czempiniu ul. Sokolnicza 12 64-020 Czempiń
* uiszczenie opłaty za szkolenie w kwocie 450zł lub 553,50zł na konto Stacji Badawczej PZŁ w
Czempiniu nr: 11 86821030 0040 0000 0257 0001 –opłatę proszę dokonać nie wcześniej niż
na tydzień przed szkoleniem i nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W
przypadku rezygnacji z kursu i nie poinformowania organizatorów (najpóźniej do 2 dni przed
rozpoczęciem kursu) 450 zł lub 553,50zł nie podlega zwrotowi dodatkowo jeśli uczestnik zamawiał
wyżywienie zostanie tymi kosztami obciążony- chyba, że kurs nie odbędzie się z powodu
małej liczby zgłoszeń.
W tytule przelewu proszę pamiętać o wpisaniu nazwy szkolenia oraz nazwiska uczestnika.
 formalności odnośnie noclegów oraz wyżywienia należy uregulować w dniu kursu przed
jego rozpoczęciem
 uczestnik przyjęty na kurs otrzyma informacje potwierdzającą.

PROGRAM

Piątek-01.07.2022
10:00 – 13:00. Prawo łowieckie z komentarzem do rozdziału 9 Szkody łowieckie. – Prof.

Kazimierz Zalewski
13:00 – 14:00. Obiad
14:00 – 18:00. C.d. omawiania prawa łowieckiego w zakresie szkód łowieckich. Przykłady

spraw sądowych, zaniechania, błędy i arogancja obu stron sporu. Komentarz do
rozporządzenia ministra ochrony środowiska. Mediacje. Szacowanie szkód w
kukurydzy i rzepaku. – Prof. Kazimierz Zalewski

18:30 Kolacja

Sobota-02.07.2022
8:00 – 9:00.   Śniadanie
9:15 – 11:00. Szkody łowieckie w uprawach zbóż, bobiku i na użytkach zielonych. – Prof.

Kazimierz Zalewski
11:00 –12:30 Wyjazd w teren na oględziny jednej z upraw – rzepaku, kukurydzy,

ziemniaków lub zboża. – Prof. Kazimierz Zalewski
12:30-13:30.Obiad
13:30-18:00-Szacowanie szkód na użytkach zielonych, w zbożach i uprawach ziemniaków.

Szkody specyficzne. Ustalanie cen jednostkowych. Dyskusja z uczestnikami



szkolenia w sprawach indywidualnych. – Prof. Kazimierz Zalewski.
18:30-Kolacja

Niedziela-03.07.2022
7:30 – 8:00. Śniadanie
8:00 – 12:30. Protokoły – specyfika szacowania szkód łowieckich w sadach połączona z

terminami zgłoszeń i terminem wystąpienia szkód.
Szacowanie szkód w sadach, uprawach jagodowych i krzewach. Szkody w
warzywach. Szacowanie szkód w szkółkach drzew i krzewów jagodowych.

– Dr Bogumił Markuszewski
12:30 – 13:10. Obiad
13:15 – 16:00. Ochrona upraw przed zwierzyną łowną. Dyskusja na temat skuteczności

stosowanych metod. Zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów. – Prof. Robert
Kamieniarz

Część zajęć odbędzie się w terenie, proszę zabrać dodatkowe obuwie i odzież.



POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

 STACJA BADAWCZA  PZŁ W CZEMPINIU

64-020 CZEMPIŃ,

ul. Sokolnicza 12

tel. +48 61 2826563-4,

fax: +48 61 2827340,

e-mail: sb.czempin@pzlow.pl

www.czempin.pzlow.pl

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
W  KURSIE

Z ZAKRESU SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH
I PRAWO ŁOWIECKIE W ZAKRESIE LIKWIDACJI

SZKÓD
01-03.07.2022

piątek/sobota/niedziela

1. DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA (PROSIMY O WYPEŁNIENIE BIAŁYCH RUBRYK DUŻYMI DRUKOWANYMI
LITERAMI)

NAZWISKO I IMIĘ *:

NR LEGITYMACJI PZŁ*: DATA URODZENIA*:

ADRES :

TEL KONTAKTOWY*: ADRES E-MAIL *:

NR i NAZWA KOŁA ŁOWIECKIEGO :

*wymagane
2.  ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE

(PROSIMY O ZAZNACZENIE WŁAŚCIWEGO POLA POPRZEZ WSTAWIENIE ZNAKU „X”)

ZAMAWIAM:  PEŁNE WYŻYWIENIE TAK [  ] NIE [  ]

Rezerwacja noclegu w SB Czempiń-  (ilość miejsc noclegowych w Stacji Badawczej jest ograniczona-
kwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych z innymi uczestnikami kursu)

TAK [  ]              NIE [ ]

3. FORMA ROZLICZENIA (PROSIMY O ZAZNACZENIE WŁAŚCIWEGO POLA POPRZEZ WSTAWIENIE ZNAKU „X”)

FAKTURA VAT PARAGON
4. DANE PŁATNIKA - DO WYSTAWIENIA FAKTURY

(PROSIMY O WYPEŁNIENIE BIAŁYCH RUBRYK DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI)
NAZWA KOŁA/FIRMY:

ADRES:

NIP: TELEFON:
ADRES E-MAIL: FAKS:

mailto:sb.czempin@pzlow.pl


(MIEJSCE I DATA) PIECZĘĆ FIRMY I PODPISY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stację Badawczą  PZŁ w Czempiniu do wszystkich czynności związanych z
przeprowadzeniem wyżej wymienionego kursu.

…...........................................................
podpis uczestnika szkolenia


