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Opis modułu kształcenia / przedmiotu  (sylabus) 

Rok akademicki:  Grupa przedmiotów:
  

Numer katalogowy:
 

 

 

Nazwa przedmiotu1):   Turystyka łowiecka ECTS 2) 4 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski
3)
:  Hunting  tourism 

Kierunek studiów
4)
:  Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich,  

Koordynator przedmiotu
5)
:  Dr inż. Bartłomiej Popczyk 

Prowadzący zajęcia
6)
:  Dr inż. Bartłomiej Popczyk 

Jednostka realizująca
7)
: Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt  

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany

8)
:
 Wydział Nauk o Zwierzętach 

Status przedmiotu
9)
:  a) przedmiot fakultatywny b) stopień 1    rok 3 lub 4 c)  stacjonarne / niestacjonarne 

Cykl dydaktyczny
10)

:  Letni lub zimowy Jęz. wykładowy
11)

: Polski  

Założenia i cele przedmiotu
12)

: 

Opanowanie wiedzy z zakresu zasad wykonywania polowania, ochrony przyrody oraz przepisów dotyczących 
uprawiania kwalifikowanej turystyki łowieckiej, ze szczególnym przepisów dotyczących ustawy o broni i amunicji.  
Zapoznanie się z organizacją polskiego modelu łowiectwa oraz prawodawstwem w tej dziedzinie, a także 
organizacją rynku usług turystyki łowieckiej w Polsce oraz przepisami prawa który ten rynek reguluje. 
Opanowanie wiedzy z zakresu prowadzenia dokumentacji w biurze polowań dewizowych.   

Formy dydaktyczne, liczba godzin
13)

: 

a) Wykład…..………………………………………………………………………;  liczba godzin 30;   

b) Ćwiczenia ………….…………………………………………………………...;  liczba godzin 15;   

c)  

Metody dydaktyczne
14)

: Wykład, dyskusja, rozwiązywanie problemów, konsultacje 

Pełny opis przedmiotu
15)

: 

W trakcie zajęć studenci poznają prawne zasady funkcjonowania  działalność gospodarcza polegająca na 
świadczeniu usług turystycznych dla obcokrajowców polujących w Polsce oraz Polaków polujących za granicą. 
Podczas wykładów studenci zostaną zapoznani polskim modelem łowiectwa oraz innymi modelami gospodarki 
łowieckiej.. Studenci zapoznają się z zasadami prowadzenia dokumentacji w biurze polowań dewizowych.  
Podczas zajęć studenci zapoznają się z rynkiem usług kwalifikowanej turystyki łowieckiej w Polsce i na świecie, 
zdobędą niezbędną wiedze z zakresu przepisów ustawy prawo łowieckie, ustawy o ochronie przyrody i ustawy o 
broni i amunicji. Studenci zapoznają się przepisami prawa i organizacją rynku preparacji trofeów łowieckich oraz 
przepisami Konwencji Waszyngtońskiej - CITES.  

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające)

16)
: 

Brak 

Założenia wstępne
17)

: Brak  

Efekty kształcenia
18)

: 

01 - Opisuje biologię, ekologię oraz środowisko bytowania wybranych gatunków zwierząt łownych  
02 - Wymienia akty prawne dotyczące świadczenia usług kwalifikowanej turystyki łowieckiej 
03 - Opisuje polski model gospodarki łowieckie i jego znaczenie w zakresie ochrony przyrody 
04 - Zna przepisy prawa w zakresie świadczenia usług kwalifikowanej turystyki łowieckiej ze szczególnym 
uwzględnieniem przepisów ustawy o broni  i amunicji, ustawy o ochronie przepisów oraz ustawy prawo łowieckie 
05 - Określa odpowiednio regulacje prawne z zakresu ustawy o broni i amunicji dotyczące posiadania broni 
przez obcokrajowców na terenie Polski 
06 - Planuje oraz organizuje pracę w biurze świadczącym usługi kwalifikowanej turystyki łowieckiej  
07 - Wykazuje dbałość o zrównoważone środowisko przyrodnicze 
 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia
19)

: 
01 – 04 egzamin w formie testu 
05 – ocena przygotowanej zespołowo prezentacji 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia 

20)
: 

Prace egzaminacyjne, opracowanie zespołowe w formie prezentacji multimedialnej 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową

21)
:
 1-4 – 80%, 5 – 20% 

Miejsce realizacji zajęć
22)

: 
 

Sala dydaktyczna, w terenie 

Literatura podstawowa i uzupełniająca
23)

:  
1. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie ; 
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie ; 
3. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 i Nr 96, poz. 959) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej 
podstawie. 
4. Dzięciołowski R., Flis M. (red.) Łowiectwo. Warszawa, 2010. 
5. Dzięciołowski R. Poradnik zagospodarowania łowisk polnych i gospodarowania podstawowymi gatunkami zwierzyny drobnej. Warszawa, 2003. 
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Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : 

 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 

26)
  

 

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

01/W Opisuje biologię, ekologię oraz środowisko bytowania wybranych gatunków zwierząt 
łownych 

K_W07, K_W11 

02/W Wymienia akty prawne dotyczące świadczenia usług kwalifikowanej turystyki łowieckiej  K_W19 

03/W Opisuje polski model gospodarki łowieckie i jego znaczenie w zakresie ochrony przyrody K_W11, K_U06, K_U15 

04/W 
Zna przepisy prawa w zakresie świadczenia usług kwalifikowanej turystyki łowieckiej ze 
szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o broni  i amunicji, ustawy o ochronie 
przepisów oraz ustawy prawo łowieckie 

K_W19, K_W15 

05/U Określa odpowiednio regulacje prawne z zakresu ustawy o broni i amunicji dotyczące 
posiadania broni przez obcokrajowców na terenie Polski.   

K_W19 

06/U Planuje oraz organizuje pracę w biurze świadczącym usługi kwalifikowanej turystyki 
łowieckiej 

K-U05, K_K03 

07/K Wykazuje dbałość o zrównoważone środowisko przyrodnicze K_K06 

 

6. Okarma H. Tomek A. (red.) Łowiectwo. Kraków, 2008 
7. Radecki W. Komentarz do prawa łowieckiego. Wrocław, 2010. 
 

UWAGI
24)

: Studenci będą mogli zdać egzamin przed komisją powołaną przez Ministra Środowiska  ze znajomości wykonywania polowania i zasad 
ochrony przyrody, uzyskując uprawnienia do prowadzenia biura polowań dewizowych 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów 
kształcenia

18)
  - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS

2
:
 100 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 3 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, 
projektowe, itp.: 

1  ECTS 


