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Zadanie 1/ Część 1 – Kurs korekcji racic 
 

a) 2 edycje kursu łącznie dla 20 uczestników przeprowadzone w następujących terminach: 

• I edycja:  do 30.04.2020 r. r. – 1 gr x 10 osób 

• II edycja: 30.04. 2021 r. – 1 gr x10 osób 

b) Czas trwania edycji kursu – 40h/5 dni dla każdej z grup. 

c) Miejsce przeprowadzenia kursu: do uzgodnienia. 

d) Tematyka: 

 anatomiczno-funkcjonalne uwarunkowania technopatii palców bydła, 

 ważniejsze jednostki chorobowe oraz różne aspekty kulawizn bydła; uwarunkowania genetyczne i 

żywieniowe, 

 ocena postawy krowy, rozpoznanie chorób racic oraz procedury lecznicze przy korekcji racic bydła 

(zakładanie opatrunków, nowoczesne metody lecznicze), 

 profilaktyka w schorzeniach racic bydła, 

 charakterystyka i obsługa sprzętu używanego do korekcji racic bydła, 

 mechaniczna i ręczna obróbka racic – zajęcia praktyczne. 

e) Realizator opracowuje program kursu zgodny z tematyką oraz wymogami MRiRW. 

f) Realizator zapewnia materiały szkoleniowe, sprzęt niezbędny do przeprowadzenia kursu, 

zorganizowanie egzaminu. 

g) Realizator zapewnia zakwaterowanie dla uczestników szkolenia. 

h) Realizator zapewnia wyżywienie dla uczestników szkolenia (śniadanie, obiad, kolacja). 

Prowadzący kurs prowadzi ewidencję obecności uczestników. 

i) Uczestnik kursu uzyskuje certyfikat uprawniający do wykonywania zabiegów korekcji racic poza 

własnym stadem. 

 

Zadanie 2/Część 2 Kurs inseminatora 

a) 2 edycje kursu łącznie dla 40 uczestników przeprowadzone w następujących terminach: 

• I edycja: do 30.04.2020 r.– 2 gr x 10 osób 

• II edycja: do 30.04.2021 r. – 2gr x10 osób 

b) Czas trwania edycji kursu – 40h/ 5 dni dla każdej z grup. 

c) Miejsce przeprowadzenia kursu: do uzgodnienia. 

W przypadku realizacji kursu poza miastem Łomża Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia 

uczestnikom dojazdu do miejsca realizacji kursu, zakwaterowania oraz wyżywienia (śniadanie, obiad, 

kolacja) 

d) Tematyka: 

• anatomia bydła i trzody chlewnej; 

• fizjologia bydła i trzody chlewnej; 

• zasady pracy inseminatora bydła i trzody chlewnej (również BHP); 

• dokumentacja hodowlana w rozrodzie bydła i trzody chlewnej; 
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• regulacje prawne dot. hodowli i rozrodu bydła i trzody chlewnej; 

• zasady i metody szacowania wartości hodowlanej bydła i trzody chlewnej; 

• postępowanie z nasieniem (zajęcia praktyczne w małych grupach); 

• wykonywanie zabiegów sztucznego unasienniania (zajęcia praktyczne w małych 

grupach na fantomach i żywych zwierzętach). 

e) Realizator opracowuje program kursu zgodny z tematyką oraz wymogami MRiRW. 

f) Realizator zapewnia materiały szkoleniowe, sprzęt niezbędny do przeprowadzenia kursu, 

zorganizowanie egzaminu. 

g) Prowadzący kurs prowadzi ewidencję obecności uczestników. 

h) Uczestnik uzyskuje certyfikat inseminatora uprawniający do wykonywania zabiegów 

inseminacji poza własnym stadem. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


