Dobrostan zwierząt rzeźnych podczas
transportu i uboju
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/07/22/18069/432895

Cena netto

660,00 zł

Cena brutto

811,80 zł

Cena netto za godzinę

110,00 zł

Cena brutto za
godzinę

135,30

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

6

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-10-11

Termin zakończenia
usługi

2019-10-11

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-07-22

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-10-04

Maksymalna liczba uczestników

30

Kategoria główna KU

Usługi

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

Osoba do kontaktu

Grażyna Leśniewska

E-mail

glesniewska@hamilton.com.pl

Telefon

607 281 091

Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie ma na celu zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z postępowaniem ze zwierzętami
w okresie poprzedzającym ubój oraz nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi dobrostanu zwierząt
podczas ich uśmiercania. Szkolenie pokazuje bezpośrednie przełożenie dobrostanu zwierząt na
jakość mięsa, a także przedstawi dobrostan jako element konkurencyjności firmy.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
1. Ochrona zwierząt przed cierpieniem:
• przepisy związane z ochroną zwierząt
• definicja dobrostanu
• fizjologiczne objawy stresu u zwierząt
• prawidłowa obsługa zwierząt
2. Nowe regulacje prawne dotyczące dobrostanu zwierząt podczas ich uśmiercania:
•
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt
podczas ich uśmiercania
3. Transport zwierząt:
• wymagania dla środków transportu zwierząt
• obchodzenie się ze zwierzętami podczas załadunku, transportu i wyładunku
• wymagania dla kierowców i konwojentów
4. Postępowanie ze zwierzętami przed ubojem:

•
•
•
5.
•
•
6.
•
•
7.
•
•
•
•

przepędzanie zwierząt
zapewnienie dostępu do wody i paszy
postępowanie w przypadku urazów
Dobrostan podczas oszałamiania zwierząt:
metody oszałamiania
kontrola skuteczności oszałamiania
Wpływ postępowania ze zwierzętami przed ubojem na jakość mięsa:
miopatie stresowe
skutki przekarmienia i przemęczenia zwierząt
Dobrostan jako element konkurencyjności firmy:
obawy konsumentów o dobrostan zwierząt
zaufanie do producentów
czy dobrostan ma wpływ na decyzje konsumentów?
certyfikat dobrostanu znakiem jakości.

8. Pracownik odpowiedzialny za dobrostan zwierząt:
• czynności podejmowane w celu poprawy dobrostanu zwierząt przeznaczonych do transportu / uboju i
częstotliwość ich wykonywania
• dokumentowanie – sprawozdania, rejestry działań, raportowanie – na co zwracać uwagę
•
wymagania dla pracownika dokonującego uboju oraz dla pracownika odpowiedzialnego za
dobrostan teraz i przed zmianą przepisów pod kątem uzyskania świadectwa kwaliﬁkacji, o którym mowa
w art. 17 ust. 4. rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009.
9. Dodatkowe pytania, podsumowanie szkolenia, rozdanie zaświadczeń.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Uzyskanei wiedzy na temat zagadnień związanych z postępowaniem ze zwierzętami w okresie
poprzedzającym ubój oraz nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi dobrostanu zwierząt podczas ich
uśmiercania. Szkolenie pokazuje bezpośrednie przełożenie dobrostanu zwierząt na jakość mięsa, a
także przedstawi dobrostan jako element konkurencyjności firmy.

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do pracowników zajmujących się ubojem i transportem zwierząt, jakością
mięsa oraz wszystkich osób zainteresowanych Rozporządzeniem Nr 1099/2009.

Materiały dydaktyczne
Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Wykłady dotyczące dobrostanu
zwierząt rzeźnych podczas transportu
i uboju

2019-1011

09:30

15:00

5:30

2

Pytania dot. szkolenia, zakończenie
szkolenia, rozdanie zaświadczeń.

2019-1011

15:00

15:30

0:30

Osoby prowadzące usługę
Lokalizacja usługi
Adres:
Towarowa 35
61-896 Poznań, woj. wielkopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

