
UBÓJ

TRZODY CHLEWNEJ,

CIELĄT DO SZÓSTEGO

MIESIĄCA ŻYCIA,

OWIEC I KÓZ

PRZEZNACZONYCH 

NA UŻYTEK WŁASNY



USTAWA

z dnia 16 grudnia 2005 r.

o produktach pochodzenia 

zwierzęcego

(T. J. Dz. U. z 2014r. poz. 1577

z późniejszymi zmianami)



Rozporządzenie Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 21 października 2010r. 

w sprawie wymagań 

weterynaryjnych przy produkcji 

mięsa przeznaczonego 

na użytek własny

(T. J. Dz. U. z 2016r. poz. 885)



Procedury zgłaszania 

uboju zwierząt 

na użytek własny do

Powiatowego Lekarza 

Weterynarii



Punkt 1
§ 4 rozporządzenia nakłada na właściciela 

zwierzęcia 

obowiązek informowania

Powiatowego Lekarza Weterynarii
o zamiarze uboju zwierzęcia 

w celu pozyskania mięsa na użytek własny, 

na co najmniej 24 godziny przed

planowanym ubojem, 

z wyłączeniem uboju drobiu i zajęczaków.



Informacja o zamiarze przeprowadzenia uboju.

a) Imię i nazwisko miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierząt poddawanych 

ubojowi:………………………………..…………………………………………………

b) Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres podmiotu prowadzącego 

gospodarstwo – w przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 2 posiadacza zwierząt:

………………………………………………………………………………………..……

c) Gatunek i liczba zwierząt poddawanych ubojowi………………………………….

d) Numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi, jeżeli 

z przepisów o identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek oznakowania 

zwierzęcia*……………………………..………………………………………………….....

e) Miejsce i termin uboju…………………………………………………………….……...

f) Imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju   

……….…………………………………………………………..……………………………..

g) Inne dane, w celu ułatwienia kontaktu z informującym w szczególności numer 

telefonu…………………………………………………………………………………………

h) W przypadku, o którym mowa w § 2a ust. 1 – oświadczenia, że świnie były 

utrzymywane w gospodarstwie co najmniej 30 dni przed ubojem

i) Może zawierać zgłoszenie mięsa do badania poubojowego w przypadku o którym 

mowa w § 8 pkt 1.Zgłaszam do badania poubojowego mięso pozyskane*/



Cielęta do 6 miesiąca życia, owce i kozy

I. Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju
cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz 

w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

Informacja o zamiarze przeprowadzenia uboju
1. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierzęcia:

………………………………………………………………………..…………………………

2. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres podmiotu prowadzącego 
gospodarstwo:1)……………………………………………….…………………………….... 

3. Gatunek zwierząt poddawanych ubojowi:......................................................................

4. Liczba zwierząt poddawanych ubojowi: .......................................................................

5. Numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi:2).......................
…………………………………………………………………………………………………..

6. Miejsce uboju:................................................................................................................

7. Termin uboju:.................................................................................................................

8. Imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do prowadzenia uboju………………….
…………………………………………………………………………………………………..

9. Inne dane, w tym numer telefonu, przekazującego zgłoszenie......................................
…………………………………………………………………………………….…………….



Cielęta do 6 miesiąca życia, owce i kozy

II. Oświadczenie o zagospodarowaniu

materiału szczególnego ryzyka
Oświadczam, że pokryję koszty zagospodarowania materiału szczególnego ryzyka dokonanego

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r.

ustanawiającym zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych

gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie

wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289, z późn. zm.) i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące

produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,

i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych

pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.).

III. Informacja o zgłoszeniu mięsa do badania poubojowego

Zgłaszam do badania poubojowego mięso pozyskane/Nie zgłaszam do badania
poubojowego mięsa pozyskanego ze zwierząt poddanych ubojowi w celu produkcji mięsa
na użytek własny.

.......................................................................

Data i podpis zgłaszającego



Punkt 2

Ubój zwierząt



Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 21 października 2010 (Dz. U. Nr 210 poz. 1370)

§ 3. 1. Unieruchamianie, ogłuszanie, wykrwawianie lub 

uśmiercanie zwierząt bez wykrwawiania przeprowadzają 

osoby, które: 

1) ukończyły 18 lat;

2) posiadają wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe;

3) odbyły szkolenie teoretyczne oraz trzymiesięczną praktykę na

stanowisku ubojowym, pod stałym nadzorem osoby posiadającej

udokumentowany 3-letni staż pracy na stanowisku ubojowym.

2. Kwalifikacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są potwierdzane

dokumentem, który jest przechowywany w ubojni.



Punkt 3

Badanie poubojowe



Badanie poubojowe

świnie, nutrie 

i odstrzelone dziki 

Badanie obligatoryjne na obecność włośni:

• próbek pobranych przez urzędowego lekarza 

weterynarii w trakcie badania poubojowego, 

• próbek dostarczonych przez posiadacza 

mięsa,

• próbek dostarczonych przez podmiot 

prowadzący gospodarstwo, w którym 

dokonywany jest ubój.



Badanie poubojowe

cieląt do 6 miesiąca życia,

owiec i kóz. 
Badanie obligatoryjne w kierunku TSE dotyczy : 

OWIEC i KÓZ 

powyżej 18 miesiąca życia.
Obecnej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, badaniu w kierunku TSE
podlegają wszystkie owce i kozy powyżej 18 miesiąca
życia, ubite zarówno w celu spożycia przez ludzi jak i
padłe. Dlatego też od takich zwierząt należy pobierać
próby do badań w kierunku TSE, a mięso od sztuk
przeznaczonych do spożycia winno zostać zabezpieczone
przez właściciela do czasu uzyskania wyniku badania.



Bydło do 12 miesięcy:
• Czaszka łącznie z mózgiem, gałkami ocznymi 

wyłączając żuchwę (< 12 mies. życia)

• Migdałki

• Jelita – od dwunastnicy do odbytnicy 

• Śledziona

• Krezka

• kręgosłup (< 30 mies. życia)

• rdzeń kręgowy (< 12 mies. życia)

• Zwłoki przeżuwaczy

• Stałe UPPZ powstające przy uboju 

i obróbce poubojowej mające kontakt 

z SRM



Owce i kozy
• Czaszka łącznie z mózgiem i oczami (<12 mies.)

• Migdałki (<12 mies.)

• Jelito biodrowe (kręte)

• Śledziona

• Zwłoki owiec i kóz 

• Rdzeń kręgowy (<12 mies.)

• Stałe UPPZ powstające przy uboju 

i obróbce poubojowej mające kontakt z SRM 



Punkt 4

Zgłoszenia uboju zwierząt na 
użytek własny do 

Powiatowego Lekarza 
Weterynarii 

we Wrocławiu



Cielęta do 6 miesiąca życia, owce i kozy

należy zgłaszać

pisemnie na adres

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 

we Wrocławiu, 

Ul. Składowa 1-3; 50-209 Wrocław;

lub

Faksem na numer: 71-347-98-20



W przypadku 

uboju zwierząt innych

niż cielęta, owce i kozy,

ubój można zgłosić 

telefonicznie pod numer 

71-347-98-20

od poniedziałku do piątku,

w godzinach od

7:30 do 15:30.



ZAŚWIADCZENIE 

O PRZEPROWADZONYM BADANIU MIĘSA

Imię i nazwisko posiadacza mięsa:……………………………………..…
Miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza 
mięsa:………………………………………………...………………………….……….........
Miejsce i termin 
uboju/odstrzału*…………….……...…………………………………………………….……
Data przeprowadzenia badania:....…………………………………………………….…...
Gatunek zwierzęcia, od którego pozyskano mięso 
oraz jego nr identyfikacyjny*:…………..………………………………………..….............
Wynik badania (w przypadku uznania mięsa za niezdatne do spożycia – nr decyzji):
……...............................................................................................................................
Sposób uzdatniania mięsa w przypadku badania na włośnie 
metodą trychinoskopową mięsa świń, nutrii i dzików*:
1) przed spożyciem powinno zostać poddane obróbce cieplnej zapewniającej 
podgrzanie mięsa do temperatury wewnętrznej wynoszącej co najmniej 71 °C;
2) nie powinno być wykorzystywane do przygotowania potraw na grillu lub 

w kuchence mikrofalowej.
………………………                                          …………………………………….

Miejscowość, data Podpis i pieczęć urzędowego lekarza weterynarii

* - niepotrzebne skreślić
Potwierdzenie odbioru zaświadczenia:

Data oraz podpis właściciela mięsa.………………………………………………………



ZAŚWIADCZENIE 

O PRZEPROWADZONYM BADANIU PRÓBEK MIĘSA

Imię i nazwisko posiadacza mięsa:……………………………………..………

Miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza 
mięsa:………………………………………………...……………………….

Miejsce i termin uboju/odstrzału*…………….……...…………………………

Data przeprowadzenia badania:....…………………………………….……...

Gatunek zwierzęcia, od którego pozyskano mięso 
oraz jego nr identyfikacyjny*:….………………………………………..….............

Wynik badania (w przypadku uznania mięsa za niezdatne do spożycia – nr decyzji):
…….................................................................................................

Sposób uzdatniania mięsa w przypadku badania na włośnie metodą 
trychinoskopową mięsa świń, nutrii i dzików*:

1) przed spożyciem powinno zostać poddane obróbce cieplnej zapewniającej 
podgrzanie mięsa do temperatury wewnętrznej wynoszącej co najmniej 71 °C;

2) nie powinno być wykorzystywane do przygotowania potraw na grillu lub 
w kuchence mikrofalowej.

………………………….… …………………………………….

Miejscowość, data Podpis i pieczęć urzędowego lekarza weterynarii

* - niepotrzebne skreślić

Potwierdzenie odbioru zaświadczenia:

Data oraz podpis właściciela mięsa.………………………………………… 



Wszystkie niezbędne informacje 

związane z ubojem zwierząt 

na użytek własny wraz ze wzorami 

załączników, są również dostępne 

w formie elektronicznej na stronie 

Powiatowego Inspektoratu 

Weterynarii we Wrocławiu pod 

adresem http://www.wroc.piw.gov.pl

w zakładce „Do pobrania”.



Dziękuję za uwagę.


