


 
SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO 

"OCHRONA ZDROWIA ZWIERZĄT I ZDROWIA PUBLICZNEGO" W 2022 ROKU 
 

Nr 
tematu Temat Czas szkolenia 

(dni)/osób 
Koordynator 

szkolenia Termin 

1. Badanie pozostałości chemicznych  
w żywności i u zwierząt 

3 dni/65 os. 
wykł. zew. 5godz. 

prof. dr hab. 
 A. Posyniak 12-14 kwietnia 

2. Krajowy program urzędowej kontroli w 
zakresie bezpieczeństwa pasz 

2 dni/65 os. 
wykł. zew.  

6 godz. 

prof. dr hab. 
K. Kwiatek 3-4 marca 

3. 
Wymagania weterynaryjne  

w nadzorze i produkcji produktów 
pochodzenia zwierzęcego 

2 dni/70 os. 
wykł. zew.  

8 godz. 

dr M. Michalski 
 9-10 marca 

4. 
Podstawy przetwórstwa spożywczego i 

technologia żywności pochodzenia 
zwierzęcego 

2 dni/65 os. 
wykł. zew.   

7 godz. 

 
dr M. Michalski 

 
27-28 kwietnia 

5. Zwalczanie wybranych chorób 
zakaźnych przeżuwaczy i koni 2 dni/65 os. prof. dr hab. Jerzy 

Rola  15-16 września 

6. 
Zagrożenia mikrobiologiczne  

w produkcji żywności pochodzenia 
zwierzęcego 

2 dni/70 os. 
wykł. zew. 4 

godz. 

dr hab. J. G. Rola, 
prof. inst. 

 
8-9 czerwca 

7. Parazytozy zwierząt i pasożyty  
w żywności pochodzenia zwierzęcego 2 dni/65 os. prof. dr hab. 

T. Cencek 22-23 września 

8. Choroby zakaźne drobiu podlegające 
obowiązkowi zwalczania oraz rejestracji 

2 dni/65 os. 
wykł. zew. 
  4 godz. 

dr hab. K. 
Śmietanka, prof. 

inst. 
13-14 czerwca 

9. Wymagania weterynaryjne oraz nadzór 
nad materiałem biologicznym 2 dni/65 os. dr T. Piech  8-9 listopada 

10. Sytuacja zdrowotna rodzin pszczelich w 
Polsce i na świecie 

2 dni/65 os. 
wykł. zew.   

4 godz. 

 
dr hab. K. 

Pohorecka, prof. 
inst. 

 

20-21 kwietnia 

11. 
Choroby zakaźne zwierząt akwakultury 

objęte obowiązkiem zwalczania i 
wymagania weterynaryjne w ochronie 

zdrowia 

2 dni/65 os. dr J. Żelazny 5-6 maja 

12. 

Wybrane choroby zakaźne świń, nadzór 
nad hodowlą, transportem, handlem z 

uwzględnieniem  
zadań inspekcji weterynaryjnej 

 

2 dni/65 os. 
wykł. zew. 8 

godz. 

dr Anna Szczotka-
Bochniarz 23-24 lutego 

13. 
Antybiotyki w weterynarii: nadzór nad 

stosowaniem i pozostałościami  
substancji przeciwbakteryjnych w 
żywności oraz opornością bakterii 

3 dni/65 os. 
wykł. zew. 10 

godz. 

dr hab. D. Wasyl, 
prof. inst. 5-7 października 

14. 

Analiza ryzyka i dynamika 
rozprzestrzeniania się infekcji  
w populacji zwierząt-aktualne 

zagrożenia epizootyczne w kraju, UE i 
świecie 

 
 

2 dni/65 os. 
wykł. zew. 4 

godz. 
mgr Łukasz Bocian 16-17 marca 



15. 
 

Diagnostyka epidemiologiczna 
 
 

2 dni/65 os. 
 

prof. dr hab. K. 
Kwiatek 

 
28-29 września 

16 
Dobrostan zwierząt w chowie 
i hodowli z uwzględnieniem transportu 
zwierząt 

2 dni/1 cykl 
65 os. 

wykł. zew. 8 
godz. 

prof. dr hab. D. 
Bednarek 20-21 października 

17 
Poprawa konkurencyjności produkcji 
zwierzęcej w Polsce - PANEL DLA 
PARACOWNIKÓW ODR 

2 dni/1 cykl 
65 os. 

prof. dr hab. M.P. 
Polak 17-18 listopada 

18 
Szkolenia wynikające z  aktualnych 
potrzeb związanych ze zmianami 
legislacyjnymi lub sytuacją 
epizootyczną 

2 dni/4 cykle 
280/rok 

(70 os/1 cykl) 
GIW  
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