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Ubój zwierząt na własne 
potrzeby w gospodarstwach to 
nadal dość częsta rzeczywistość 
na naszej wsi. Nie wszyscy 
jednak zdają sobie sprawę 
z tego, ile przepisów reguluje 
ten proces. Postaramy się je 
przybliżyć, tym bardziej, 
że ich nieprzestrzeganie grozi 
finansowymi konsekwencjami. 

dr inż. JAROMIR PALUSIŃSKI, ZODR w Barzkowicach

W świetle przepisów rozporządzenia 
ministra rolnictwa z 21 października 

2010 r. w sprawie wymagań weterynaryj-
nych przy produkcji mięsa przeznaczone-
go na użytek własny dozwolony jest ubój 
w gospodarstwie: cieląt do 6. miesiąca 
życia, świń, owiec, kóz, nutrii i drobiu oraz 
zwierząt dzikich utrzymywanych w warun-
kach fermowych.

Ubój zwierząt na użytek własny
Co wiedzieć powinieneś!

Warunki uboju
 Ubój powinien odbywać się w sposób 
humanitarny, bez zbędnego zadawania im 
bólu, a także bez obecności dzieci.
 Zwierzęta muszą być zdrowe.
 Gospodarstwo rolne musi być wolne 
od zwierzęcych chorób zakaźnych.
 W przypadku stosowania produktu 
leczniczego musi upłynąć okres karencji.
 W przypadku leczenia zwierząt rolnik 
musi posiadać odpowiednią dokumentację.

życia), świń, owiec, kóz, drobiu, zajęcza-
ków, zwierząt dzikich utrzymywanych w 
warunkach fermowych.
Unieruchomienie, ogłuszenie i wykrwa-
wianie
Czynności tych musi dokonać osoba, 
która:
– ukończyła 18 lat;
– posiada wykształcenie co najmniej za-
sadnicze zawodowe;
– odbyła szkolenie teoretyczne oraz trzy-

Mięso pochodzące z uboju gospodarczego powinno być 
przeznaczone na użytek właściciela lub jego rodziny 
– nie może być sprzedawane!

 Konieczne jest zapewnienie warunków 
zapobiegających zanieczyszczeniu mięsa.
 W uboju domowym zwierzęta mogą 
być uśmiercane tylko po uprzednim ich 
pozbawieniu świadomości przez upraw-
nionego ubojowca.
 Dopuszcza się ubój w gospodarstwie 
domowym na użytek własny następu-
jących gatunków: cieląt (do 6. miesiąca 

miesięczną praktykę na stanowisku ubo-
jowym, pod stałym nadzorem osoby po-
siadającej udokumentowany 3-letni staż 
pracy na stanowisku ubojowym.

Konieczne zgłoszenie
Posiadacz zwierząt ma obowiązek zgłosze-
nia zamiaru uboju gospodarczego do Po-
wiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz 
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Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa.

Forma zgłoszenia zamiaru uboju gospo-
darczego do Powiatowego Inspektoratu 
Weterynarii:
 drób i zajęczaki – nie ma konieczno-
ści zgłoszenia;
 świnie – zgłoszenie zamiaru uboju na 
24 godziny przed ubojem – obowiązuje 
forma pisemna powiadomienia;
 cielęta do 6. miesiąca życia, owce, 
kozy – zgłoszenia zamiaru uboju na 24 
godziny przed ubojem – obowiązuje for-
ma pisemna powiadomienia.

Jeżeli ubój odbędzie się w gospodar-
stwie, w którym zwierzęta były utrzymy-
wane – obowiązek zgłoszenia ciąży na 
posiadaczu zwierzęcia. W powiadomieniu 
znajduje się informacja o zgłoszeniu 
mięsa do badania poubojowego. Jest to 
badanie nieobowiązkowe. W przypadku 
zaznaczenia w powiadomieniu przeprowa-
dzenia badania poubojowego dokonuje go 
wyznaczony urzędowy lekarz weterynarii 
właściwy dla terenu, na którym będzie prze-
prowadzony ubój na potrzeby własne. Po 
zbadaniu mięsa lekarz wydaje zaświadcze-
nie o przeprowadzonym badaniu i uznaniu 
mięsa za zdatne lub niezdatne do spożycia.

Świnie
Zgodnie z §7.1 pkt 1 wspomnianego wcze-
śniej rozporządzenia: „Mięso świń i nutrii 
poddanych ubojowi oraz mięso dzików 
odstrzelonych, w celu produkcji mięsa, 
poddaje się badaniu na obecność włośni 
(...) na koszt: posiadacza tego mięsa (...)”. 

W sytuacji, kiedy cała tusza nie została 
zgłoszona do badania poubojowego, prób-
ki do badania mięsa na obecność włośni 
pobiera i dostarcza do urzędowego lekarza 
weterynarii posiadacz mięsa. Mięso świń 
poddanych ubojowi nie może zostać 
spożyte ani przetworzone przed uzyska-
niem zaświadczenia o badaniu na wło-
śnie. 

Pobieranie próbek 
na obecność włośni
U świń domowych pobiera się kilka pró-
bek mięsa, każda wielkości orzecha la-
skowego, z mięśni obu filarów przepony 
w przejściu do części ścięgnistej. Łączna 
masa pobranych próbek nie powinna być 
mniejsza niż 50 g. Po ich pobraniu należy 
je jak najszybciej dostarczyć do urzędo-
wego lekarza weterynarii!
 Próbki powinny być dostarczone do 
urzędowego lekarza weterynarii niez wło-
cznie po dokonaniu uboju, nie później 
niż 24 godziny od terminu uboju zwie-
rzęcia, z którego tuszy próbki zostały po-
brane.

 Powinny być przechowywane i trans-
portowane w warunkach zapobiegających 
rozkładowi gnilnemu mięsa, przy czym 
nie mogą być mrożone.
 Dostarczający próbki powinien poin-
formować urzędowego lekarza wetery-
narii o: 
– wieku zwierzęcia; 
– miejscu pochodzenia zwierzęcia;
– części zwierzęcia, z której zostały po-
brane próbki do badania.

Urzędowy lekarz weterynarii wystawia 
zaświadczenie o przeprowadzeniu badania 
próbek mięsa, w którym określa jedno-
cześnie przeznaczenie mięsa. ZAWSZE 
NALEŻY DOMAGAĆ SIĘ POTWIER-
DZENIA PISEMNEGO WYKONA-
NYCH BADAŃ. Tego rodzaju dokumenty 
należy przechowywać i okazywać podczas 
kontroli urzędowych w gospodarstwie.

UWAGA! Ubój bydła 
powyżej 6. miesięcy jest 
niedopuszczalny poza 
rzeźnią.

Cielęta, owce, kozy
Istnieje konieczność utylizacji tzw. mate-
riału szczególnego ryzyka stanowiącego 
materiał kategorii I. W przypadku cieląt 
do 6. miesiąca życia, owiec i kóz właści-
ciel w powiadomieniu oświadcza o zago-
spodarowaniu na własny koszt materiału 
szczególnego ryzyka pochodzącego od 
ubijanych zwierząt. 
 Materiałem szczególnego ryzyka (SRM) 
w przypadku cieląt (do 6. miesiąca ży-
cia) są:
– migdałki;
– ostatni czterometrowy odcinek jelita 
cienkiego;
– jelito ślepe;
– krezka;
– stałe odpady powstające przy uboju i ob-
róbce poubojowej mające kontakt z SRM.
 Materiałem szczególnego ryzyka (SRM) 
w przypadku owiec i kóz (do 12. miesiąca 
życia) są:
– jelito kręte (biodrowe);
– śledziona;
– stałe odpady powstające przy uboju i ob-
róbce poubojowej mające kontakt z SRM.
 Materiałem szczególnego ryzyka (SRM) 
w przypadku owiec i kóz (powyżej 12. 
miesiąca życia lub które mają stały siekacz 
wyrżnięty z dziąsła) są:
– rdzeń kręgowy;
– czaszka łącznie z mózgiem i gałkami 
ocznymi;
– migdałki;
– jelito kręte (biodrowe);
– śledziona;

– stałe odpady powstające przy uboju i ob-
róbce poubojowej mające kontakt z SRM.

Gdy działamy wbrew 
przepisom
W przypadku nieprzestrzegania obowią-
zujących przepisów w zakresie produk-
cji mięsa na użytek własny prowadzone 
będzie postępowanie dotyczące wymie-
rzania kar finansowych, zgodnie z rozpo-
rządzeniem ministra rolnictwa z dnia 26 
maja 2010 r. w sprawie wysokości kar 
pieniężnych za naruszenia przepisów o 
produktach pochodzenia zwierzęcego lub 
kierowane będą zawiadomienia do orga-
nów ścigania. 
 Za niespełnienie wymagań weteryna-
ryjnych przy produkcji mięsa na użytek 
własny, w tym niezgłoszenie powiatowe-
mu lekarzowi weterynarii uboju zwierząt 
z co najmniej 24-godzinnym wyprzedze-
niem grozi kara w wysokości od 100 do 
2000 zł (§ 1 pkt 34 rozporządzenia mini-
stra rolnictwa z dnia 26 maja 2010 r.). 
 Za wprowadzenie na rynek mięsa po-
chodzącego z produkcji mięsa na użytek 
własny grozi kara pieniężna w wysokości 
od 1000 do 5000 zł (§ 1 pkt 33 ww. roz-
porządzenia). n
PODSTAWY PRAWNE
1. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produk-
tach pochodzenia zwierzęcego.
2. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie 
identyfikacji i rejestracji zwierząt.
3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w spra-
wie wymagań weterynaryjnych przy produkcji 
mięsa przeznaczonego na użytek własny.
4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwa-
lifikacji osób uprawnionych do zawodowego 
uboju oraz warunków i metod uboju i uśmier-
cania zwierząt.
5. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1099/2009 
z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony 
zwierząt podczas ich uśmiercania.
6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie wzo-
ru dokumentu handlowego stosowanego przy 
przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, produktów ubocznych pocho-
dzenia zwierzęcego i produktów pochodnych.
7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) Nr 1069/2009 z dnia 21 paździer-
nika 2009 r. określające przepisy sanitarne do-
tyczące produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia 
przez ludzi i uchylające rozporządzenie (WE) 
Nr 1774/2002.
8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) Nr 999/2001 ustanawiające zasa-
dy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalcza-
nia niektórych pasażowalnych gąbczastych 
encefalopatii.

Opracowano na podstawie Informacji PIW
Fot. Radosław Kożuszek


