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Od 2004 roku gromadzimy doświadczenia w zakresie organizacji kursów i szkoleń 
podejmujących zagadnienia ochrony weterynaryjnej i dobrostanu zwierząt. Nasza 
oferta obejmuje obecnie trzy unikalne programy kursów, które zainteresować 
mogą szeroki krąg odbiorców poszukujących możliwości uzupełnienia kwalifikacji 
zawodowych. 
 

Uprzejmie prosimy o zachowanie naszej oferty w życzliwej pamięci i zapraszamy 
do współpracy. 

 

TRANSPORT ZWIERZĄT – LICENCJA  
 kurs kwalifikacyjny dla osób zatrudnionych przy tra nsporcie zwierz ąt 

Obowiązkowe szkolenie dla kierowców, konwojentów oraz pracowników punktów 
gromadzenia zwierząt. Kurs polecany również dla rolników indywidualnych, 
przedsiębiorców transportowych oraz dla pracowników organizujących przewozy 
w firmach spedycyjnych i zakładach przetwórstwa zwierząt. Program szkolenia 
uwzględnia przepisy Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 oraz aktualny stan 
prawodawstwa polskiego. 
Absolwenci kursu uzyskują licencję wymaganą w ruchu drogowym na terenie 
Polski oraz wszystkich krajów Unii Europejskiej. 
 

UBÓJ ZWIERZĄT  
 szkolenie teoretyczne dla osób wykonuj ących czynno ści uboju zwierz ąt 

Kurs spełnia wymagania określone w treści Rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r (z późniejszymi zmianami) w sprawie 
kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju zwierząt i szeroko omawia 
przepisy Rozporządzenia Rady (WE) nr 1099, z dnia 2009-09-24, w sprawie 
ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania. Program kursu do wykorzystania w 
procedurach szkolenia i dokształcania zawodowego pracowników zakładów 
ubojowych a także dla potrzeb szkolenia rolników indywidualnych, hodowców 
i drobnych przedsiębiorców prowadzących produkcję mięsa na użytek własny 
bądź do sprzedaży bezpośredniej. 
Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie potwierdzające odbycie 
obowiązkowego szkolenia. 
 

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT  
 post ępowanie ze zwierz ętami w schroniskach i placówkach opieki 

Kurs organizowany z myślą o uzupełnieniu kwalifikacji zawodowych 
pracowników i kandydatów do pracy w schroniskach dla bezdomnych zwierząt. 
Szkolenie dedykowane jest także dla wolontariuszy i opiekunów wspomagają-
cych działalność schronisk oraz dla osób zainteresowanych prowadzeniem 
hoteli, pensjonatów i przytulisk dla zwierząt. 
Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia. 
 

 
 
Szczegółowych informacji udziela nasz sekretariat - czynny codziennie w godz. 10.00-18.00. 
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