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OCHRONA  KURCZĄT  BROJLERÓW 
szkolenie dla właścicieli i pracowników obsługi kurników 

 
 Elementarne normy moralne oraz obowiązujący stan przepisów prawa nakazują traktowanie 
zwierząt jako istot żywych, zdolnych do odczuwania cierpienia, którym winni jesteśmy poszanowanie, 
ochronę i opiekę. Dotyczy to również wszystkich gatunków zwierząt hodowlanych, w tym także drobiu 
utrzymywanego dla potrzeb produkcji mięsa – kurcząt brojlerów. 
 Powszechny sprzeciw społeczny wobec wynaturzeń, jakie pojawiły się w niektórych 
systemach przemysłowej hodowli drobiu spowodował, że współczesne przepisy Unii Europejskiej oraz 
regulacje prawno-administracyjne, obowiązujące na terenie naszego kraju, kładą szczególny nacisk 
na przestrzeganie właściwych norm i zasad prowadzenia hodowli gwarantujących zachowanie 
dobrostanu zwierząt. Przepisy te określają standardy pomieszczeń, żywienia, pojenia oraz opieki 
hodowlanej i weterynaryjnej, zgodne z fizjologicznymi i etologicznymi potrzebami drobiu. Stawiane 
w tym zakresie wymagania dotyczą znajomości i obowiązku przestrzegania zasad organizacji 
produkcji drobiarskiej przez właścicieli kurników oraz kwalifikacji osób sprawujących bieżącą opiekę 
hodowlaną. 
 Opracowany przez nas program szkolenia wychodzi naprzeciw potrzebom producentów 
i opiekunów drobiu mięsnego. Kurs spełnia wymagania Art. 12a Ustawy o ochronie zwierząt 
i kierowany jest do wszystkich osób zobowiązanych do szczegółowego zaznajomienia się ze 
współcześnie obowiązującymi przepisami ochrony kurcząt brojlerów: 
 - właścicieli (posiadaczy) kurników, 
 - przedsiębiorców prowadzących chów kurcząt brojlerów, 

- osób  sprawujących  opiekę nad  stadami kurcząt brojlerów  –  pracowników  bezpośredniej 
obsługi ferm hodowlanych. 

 
Czas szkolenia:    5 godz. dydaktycznych (jeden dzień) 
  

 
Szkolenie prowadzone pod nadzorem 

Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach. 
 

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia 
i uzyskanie kwalifikacji do sprawowania opieki nad kurczętami brojlerami. 

 
 
Przyjęcie na kurs oraz termin rozpoczęcia szkolenia potwierdzamy korespondencyjnie lub 
telefonicznie. Opłatę za udział w szkoleniu należy uregulować dopiero po uzyskaniu potwierdzenia 
przyjęcia na kurs w określonym terminie. 
 
Kursy pozostają w stałej ofercie naszego Przedsiębiorstwa i organizowane są w miarę potrzeb 
oraz napływu zgłoszeń. Szkolenie prowadzone jest w naszej siedzibie, w Kielcach, lub na terenie 
zainteresowanych zakładów pracy (przy zgłoszeniu min. 10 osób z jednej firmy). Zajęcia kursu 
odbywają się w godzinach 10.00-15.00. Zainteresowanym udzielamy pomocy w rezerwacji miejsc 
noclegowych (cena kursu nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia!). 
 
 

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


