POLSKIE CENTRUM SZKOLENIOWE „EXPERT”
ul. Nidzicka 38/2, 13-200 Działdowo
tel. +48513029901, +48793954769 e-mail: expert.szkolenia@wp.pl

www.expertszkolenia.pl
OFERTA SZKOLENIA ONLINE
dla kierowców i osób obsługujących zwierzęta podczas transportu
W związku z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce szkolenia realizujemy w formie ONLINE
(e-larningowej). Takie rozwiązanie zahamuję potrzebę podróżowania i gromadzenia
się w większych grupach. Można je odbywać w dowolnym miejscu (w domu lub w biurze). Nowa
formuła szkolenia umożliwia udział w nim każdemu niezależnie od tego w jakim regionie Polski
bądź świata się znajduje. Zajęcia prowadzone są za pomocą specjalnej platformy, która pozwala
na komunikację podczas spotkania (obraz i głos).
Cel szkolenia:
zdobycie niezbędnej wiedzy na temat transportu zwierząt dotyczącej m.in. regulacji prawnych,
zdolności zwierząt do transportu, wymagań w stosunku do pojazdów, dokumentacji przewozowej
oraz załadunku i opieki nad zwierzętami podczas postoju. Szkolenie podnosi kwalifikacje, stwarza
możliwość
zdobycia
nowych
umiejętności.
Uczestnicy
uzyskują
LICENCJĘ
kierowcy/konwojenta, która jest dokumentem niezbędnym do obsługi zwierząt podczas transportu.
Licencja jest zgodna ze wzorem określonym w przepisach unijnych, wydawana dwujęzycznie
(w języku polskim i angielskim), bezterminowo i honorowana przez wszystkie państwa
członkowskie.
Adresaci szkolenia:
 kierowcy pojazdów,
 konwojenci pojazdów,
 personel punktów gromadzenia,
 wszyscy inni zainteresowani.
Program szkolenia: w załączniku
Termin szkolenia: 6 czerwca 2020 r. (sobota) w godz. 09.00-15.00
Cena szkolenia: 390 zł/os. + 10 zł opłata skarbowa

w przypadku dużej grupy lub szkoleń zamkniętych – DUŻE UPUSTY

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zapisanie się telefoniczne bądź e-mailem. Wpłaty
za szkolenie należy dokonać na konto: 43 1020 3583 0000 3602 0115 3923, najpóźniej dzień przed
planowanym rozpoczęciem szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA
Nazwa zajęć edukacyjnych

L.p.

Wymiar godzin zajęć
edukacyjnych

1.

Przepisy krajowe i obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej
w zakresie ochrony zwierząt podczas transportu zwierząt

0,5

2.

Planowanie trasy, zmiany trasy i adnotacje dokonywane w tym zakresie,
omówienie dziennika podróży

0,5

3.

Dokumenty wymagane przy transporcie zwierząt

0,5

4.

Zdolność zwierząt do transportu oraz postępowanie ze zwierzętami chorymi lub
zwierzętami, które uległy zranieniu podczas transportu

0,5

5.

Konstrukcja i sposoby użytkowania pojazdu mającego wpływ na zapewnienie
transportowanym zwierzętom odpowiednich warunków w czasie transportu

0,5

6.

Załadunek, rozmieszczenie i wyładunek zwierząt stosownie do gatunku

0,5

7.

Opieka nad zwierzętami podczas postojów. Kontrola stanu zdrowia zwierząt ,
wymagane postoje, karmienie i pojenie

0,5

8.

Zachowanie behawioralne różnych gatunków zwierząt. Wykorzystanie
naturalnego instynktu zwierząt podczas transportu, załadunku i wyładunku

0,5

9.

Normy załadunkowe oraz sposób załadunku zwierząt

0,5

10.

Stres u zwierząt oraz sposoby redukowania jego symptomów

0,5

11.

Transport zwierząt w pojemnikach i kontenerach

0,5

12.

Wpływ warunków atmosferycznych na transport zwierząt oraz sposoby
zapewniania optymalnych warunków zoohigienicznych podczas przewozu
zwierząt

0,5

13.

Praktyczne aspekty ujarzmiania zwierząt

0,5

14.

Kwestie bezpieczeństwa personelu ujarzmiającego zwierzęta

0,5

15.

Egzamin test wyboru

1

Inne szkolenia i usługi:






Humanitarny ubój zwierząt
Szkolenie osób w zakresie przepisów dotyczących ochrony kurcząt brojlerów
HACCP
Certyfikat kompetencji zawodowych
Szkolenia zawodowe kierowców - kwalifikacja wstępna/przyspieszona bądź szkolenie
okresowe
 Czas pracy kierowców
 Obsługa tachografu analogowego i cyfrowego
 Pobieranie i analiza danych z pojazdu i kart kierowców

