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Na podstawie art. 12b ust. 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzàt (Dz. U. z 2003 r.
Nr 106, poz. 1002, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Podmiot upowa˝niony do prowadzenia szko-
lenia w zakresie przepisów dotyczàcych ochrony kur-
czàt brojlerów, zwany dalej „prowadzàcym szkole-
nie”, zapewnia prowadzenie tego szkolenia przez oso-
by, które: 

1) ukoƒczy∏y studia wy˝sze na kierunku weterynaria,
zootechnika lub rolnictwo lub 

2) posiadajà co najmniej pi´cioletni sta˝ pracy na sta-
nowiskach zwiàzanych z chowem lub hodowlà kur-
czàt brojlerów oraz posiadajà tytu∏ zawodowy tech-
nika w zawodach zwiàzanych z chowem i hodowlà
zwierzàt, okreÊlonych w przepisach w sprawie kla-
syfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

§ 2. Prowadzàcy szkolenie zapewnia:

1) pomieszczenia wyposa˝one w pomoce dydaktycz-
ne oraz sprz´t niezb´dne do realizacji szkolenia,
o którym mowa w § 1;

2) miejsce odpowiednie do prowadzenia zaj´ç prak-
tycznych w zakresie wykonywania czynnoÊci zwià-
zanych z opiekà nad kurcz´tami brojlerami,
w szczególnoÊci podczas ich karmienia, pojenia,
wy∏apywania, za∏adunku oraz uÊmiercania w nag-
∏ych przypadkach.

§ 3. Prowadzàcy szkolenie udost´pnia osobom
uczestniczàcym w szkoleniu:

1) pomoce audiowizualne, takie jak: prezentacje multi-
medialne, filmy szkoleniowe, zestawy foliogra-
mów, przeêrocza;

2) materia∏y szkoleniowe.

§ 4. Wzór zaÊwiadczenia o ukoƒczeniu szkolenia,
o którym mowa w § 1, jest okreÊlony w za∏àczniku do
rozporzàdzenia.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
30 czerwca 2010 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. K. Plocke
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 24 listopada 2009 r.

w sprawie warunków kadrowych, organizacyjnych i technicznych, jakie powinien spe∏niaç podmiot
upowa˝niony do prowadzenia szkolenia w zakresie przepisów dotyczàcych ochrony kurczàt brojlerów,

oraz wzoru zaÊwiadczenia o ukoƒczeniu szkolenia2)

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa-
da 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216,
poz. 1599).

2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postano-
wienia dyrektywy Rady 2007/43/WE z dnia 28 czerwca
2007 r. w sprawie ustanowienia minimalnych zasad doty-
czàcych ochrony kurczàt utrzymywanych z przeznacze-
niem na produkcj´ mi´sa (Dz. Urz. UE L 182 z 12.07.2007,
str. 19).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92,
poz. 880 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175,
poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668
i Nr 92, poz. 753. 
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 24 listopada 2009 r. (poz. 1620)

WZÓR

(piecz´ç podmiotu upowa˝nionego 
do prowadzenia szkolenia)

ZaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szkolenia w zakresie przepisów dotyczàcych ochrony kurczàt brojlerów

Pan/i ................................................................................................................................................................................

urodzony/a w ..................................................................................... dnia ....................................................................

imiona rodziców ............................................................................................................................................................

Numer PESEL lub rodzaj i numer dokumentu to˝samoÊci ....................................................................................... 

Numer i data wydania decyzji wojewódzkiego lekarza weterynarii upowa˝niajàcej do prowadzenia szkolenia 

..........................................................................................................................................................................................

Ukoƒczy∏/a szkolenie w zakresie przepisów dotyczàcych ochrony kurczàt brojlerów zgodnie z programem
szkolenia okreÊlonym w art. 12b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzàt (Dz. U.
z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z póên. zm.).

............................................................. 
(podpis osoby, która prowadzi∏a szkolenie)

........................................, dnia ..........................................
(miejscowoÊç)




