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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 9 sierpnia 2004 r.

w sprawie warunków i trybu potwierdzania kwalifikacji kierowców i konwojentów zatrudnionych 
przy transporcie zwierzàt

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o ochronie zwierzàt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106,
poz. 1002 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880
i Nr 96, poz. 959) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe warunki i tryb potwierdzania posia-
danych przez kierowców i konwojentów kwalifika-
cji niezb´dnych przy transporcie zwierzàt;

2) wzór zaÊwiadczenia potwierdzajàcego kwalifika-
cje, o których mowa w pkt 1; 

3) szczegó∏owy program szkolenia;

4) sposób:

a) powo∏ywania komisji egzaminacyjnych,

b) przeprowadzania egzaminu.

§ 2. 1. Powiatowy lekarz weterynarii, w∏aÊciwy dla
miejsca zatrudnienia osób ubiegajàcych si´ o potwier-
dzenie kwalifikacji niezb´dnych przy transporcie zwie-
rzàt, wystawia kierowcom i konwojentom zaÊwiadcze-
nie potwierdzajàce te kwalifikacje.

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).



2. Wzór zaÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 1,
jest okreÊlony w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.

3. Osoba ubiegajàca si´ o potwierdzenie kwalifika-
cji niezb´dnych przy transporcie zwierzàt sk∏ada wnio-
sek o potwierdzenie posiadania tych kwalifikacji do
powiatowego lekarza weterynarii, o którym mowa
w ust. 1.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, do∏àcza
si´: 

1) zaÊwiadczenie potwierdzajàce ukoƒczenie kursu
dokszta∏cajàcego kierowców przewo˝àcych rzeczy,
wydane na podstawie rozporzàdzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie
kursów dokszta∏cajàcych kierowców wykonujà-
cych transport drogowy (Dz. U. Nr 122, poz. 1269),
albo

2) potwierdzenie na piÊmie zdania egzaminu, o któ-
rym mowa w § 4, wydane przez komisj´ egzami-
nacyjnà.

§ 3. Szkolenie dla konwojentów jest prowadzone
w formie kursu, zgodnie z programem szkolenia, któ-
ry jest okreÊlony w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 4. 1. Egzamin przeprowadza komisja egzamina-
cyjna powo∏ana przez powiatowego lekarza weteryna-
rii w∏aÊciwego dla miejsca szkolenia.

2. W sk∏ad komisji egzaminacyjnej wchodzà co
najmniej 3 osoby, w tym:

1) 2 posiadajàce wykszta∏cenie wy˝sze na kierunku
rolnictwo, zootechnika, biologia lub weterynaria
oraz sta˝ pracy przy wykonywaniu transportu
zwierzàt, nie krótszy ni˝ 5 lat;

2) osoba posiadajàca wykszta∏cenie co najmniej
Êrednie i 5-letni sta˝ pracy przy konwojowaniu
zwierzàt. 

3. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin,
o którym mowa w ust. 1, w formie testu pisemnego
obejmujàcego sprawdzenie znajomoÊci zagadnieƒ za-
wartych w programie szkolenia, o którym mowa w § 3.

4. Do egzaminu mogà przystàpiç osoby, które od-
by∏y przewidziane w programie szkolenia zaj´cia prak-
tyczne.

§ 5. 1. Z posiedzenia komisji egzaminacyjnej spo-
rzàdza si´ protokó∏, zawierajàcy wyniki egzaminu, któ-
ry po podpisaniu przez cz∏onków komisji egzaminacyj-
nej jest przekazywany do powiatowego lekarza wete-
rynarii wskazanego w § 4 ust. 1.

2. Protokó∏, o którym mowa w ust. 1, powiatowy
lekarz weterynarii przechowuje przez okres 3 lat od
dnia przeprowadzenia egzaminu. 

§ 6. 1. Warunkiem zdania egzaminu jest udzielenie
co najmniej 75 % poprawnych odpowiedzi na pytania
zawarte w teÊcie pisemnym, o którym mowa w § 4
ust. 3.

2. Osoby, które nie uzyska∏y wymaganej iloÊci po-
prawnych odpowiedzi z testu pisemnego, mogà po-
wtórnie przystàpiç do egzaminu, po z∏o˝eniu wniosku
do powiatowego lekarz weterynarii, wskazanego w § 4
ust. 1.

3. Powtórny egzamin komisja egzaminacyjna prze-
prowadza w formie egzaminu ustnego.

4. Komisja egzaminacyjna wydaje na piÊmie oso-
bom, które zda∏y egzamin, potwierdzenie wyniku tego
egzaminu.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. J. J. Pilarczyk
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2004 r. (poz. 1914)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR

(piecz´ç  powiatowego inspektoratu weterynarii)

ZaÊwiadczenie potwierdzajàce kwalifikacje kierowcy/konwojenta1)

Pan(i) ................................................................................................................................................................................

urodzony(a) w .................................................................................... dnia ...................................................................,

imiona rodziców ..............................................................................................................................................................

Nr PESEL lub rodzaj i nr dokumentu to˝samoÊci ............................................... posiada kwalifikacje kierowcy/kon-
wojenta przy transporcie zwierzàt: jednokopytnych, kopytnych, drobiu, ptaków domowych i królików, zwierzàt
dzikich, wszystkich ssaków i ptaków, kr´gowych i bezkr´gowych1)

w transporcie drogowym, kolejowym, drogà morskà, drogà powietrznà1).

Dokumenty, na podstawie których wystawiono potwierdzenie kwalifikacji:

1. .......................................................................................................................................................................................

2. .......................................................................................................................................................................................

3. .......................................................................................................................................................................................

4. .......................................................................................................................................................................................

.....................................................................
(piecz´ç okràg∏a powiatowego lekarza weterynarii)

........................................................................, dnia .......................................................................

———————
1) Niepotrzebne skreÊliç.

Dziennik Ustaw Nr 185 — 12851 — Poz. 1914



Za∏àcznik nr 2

SZCZEGÓ¸OWY PROGRAM SZKOLENIA KONWOJENTÓW 
ZATRUDNIANYCH PRZY TRANSPORCIE ZWIERZÑT

Dziennik Ustaw Nr 185 — 12852 — Poz. 1914

Lp. Zagadnienia

Liczba godzin

wyk∏ady çwiczenia

1
Przepisy krajowe i obowiàzujàce w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej w zakresie ochrony zwierzàt podczas transportu drogowego, kolejowe-
go, morskiego i lotniczego

4 —

2 Planowanie trasy, zmiany trasy i adnotacje dokonywane w tym zakresie 1 1

3 Wymagana dokumentacja towarzyszàca przesy∏ce ˝ywych zwierzàt 1 —

4 Konstrukcja i sposoby u˝ytkowania pojazdu majàce wp∏yw na zapewnienie
transportowanym zwierz´tom odpowiednich warunków w czasie transportu 2 —

5 Za∏adunek, rozmieszczenie i wy∏adunek zwierzàt, stosownie do gatunku 1 4

6 Opieka nad zwierz´tami podczas postojów. Kontrola ich stanu zdrowia, wy-
magane postoje, karmienie i pojenie 2 2

7 Zachowania behawioralne ró˝nych gatunków zwierzàt. Wykorzystanie natu-
ralnego instynktu zwierzàt podczas transportu, za∏adunku i wy∏adunku 4 —

8 Normy za∏adunkowe oraz sposób za∏adunku zwierzàt 1 —

9 Stres u zwierzàt oraz sposoby redukowania jego symptomów 2 —

10 Post´powanie ze zwierz´tami chorymi lub zwierz´tami, które uleg∏y zranieniu
podczas transportu 1 2

11 Transport zwierzàt w pojemnikach i kontenerach 1 —

12
Wp∏yw warunków atmosferycznych na transport zwierzàt oraz sposoby za-
pewnienia optymalnych warunków zoohigieniczych podczas przewozu zwie-
rzàt

1 —


