
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie uprzejmie informuje, że w konsorcjum  
z Mazowiecką Izbą Rolniczą i Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu realizuje projekt na temat: 
„Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich a obowiązek spełnienia przez gospodarstwo zasad wzajemnej 
zgodności, ze szczególnym uwzględnieniem programów zwalczania chorób zakaźnych” w ramach działania 111 
„Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. 
Cel realizacji: doskonalenie zawodowe rolników zmierzające do spełnienia odpowiednich norm krajowych i UE. 
Zgodnie z podpisaną umową z Fundacją Programów Pomocy dla  Rolnictwa program będzie realizowany w 
okresie od 05.08.2010 do 30.04.2011r w formie 2 dniowych szkoleń połączony z wyjazdem studyjnym do 
gospodarstwa rolnego według programu. 
 

Program szkolenia 
 

Lp. Zakres programowy szkolenia 

Liczba  godzin  

Wykład  
wyjazd studyjny 
/gospodarstwo/  

I dzień II dzień 
1.  Produkcja roślinna i zwierzęca a ochrona środowiska naturalnego; 

• ochrona przyrody, ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniem 
spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne, 

• rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych, ochrona wód przed 
zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego. 

1,0 1,0 

2. Dobra Kultura Rolna zgodna z zachowaniem ochrony środowiska; 
• erozja gleby, substancja organiczna gleby, struktura gleby, 
• minimalny poziom utrzymania. 

1,0 1.0 

3. Zasady rejestracji i identyfikacji zwierząt (bydło, trzoda chlewna, owce); 
• rejestracja siedziby stada, prowadzenie księgi rejestracji: 
•  bydła, świń, owiec i kóz, Identyfikacja zwierząt. 

1,0 1,0 

4. Wymogi dotyczące zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i zdrowotności 
roślin; 
• bezpieczeństwo żywności i pasz: 

- ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, 
- bezpieczeństwo pasz i bezpieczeństwo żywności. 

• zdrowotność roślin – stosowanie środków ochrony roślin. 

1,0 1,0 

5. Zasady zwalczania chorób zakaźnych (pasażowalne gąbczaste 
encefalopatie, pryszczyca, choroba pęcherzykowa świń, choroba 
niebieskiego języka) u zwierząt gospodarskich (bydło, trzoda chlewna, 
konie, kozy, drób, owce); 
• stosowanie związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i β-

agonistycznym w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta, 
• ogólne zasady i wymogi ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób 

zakaźnych zwierząt, 
• zapobieganie, kontrola i zwalczanie niektórych przenośnych encefalopatii 

gąbczastych (TSE), choroby zakaźne zwierząt. 

1,0 1,0 

6. Dobrostan zwierząt; 
• ogólne wymagania dotyczące ochrony zwierząt gospodarskich, 
minimalne wymagania w zakresie ochrony cieląt i ochrony świń 

0,5 0,5 

7. System sankcji stosowany w zakresie wymogów wzajemnej zgodności; 
• organy kontrolne, zakres kontroli, przeprowadzanie kontroli, 
• zasady zmniejszeń płatności, przykłady obliczania sankcji w przypadku 

niezgodności. 

1,0  

Liczba godzin razem  12,0 
 
Uprzejmie informujemy, że udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

 
Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 


