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Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wstęp

Domowe wędliny i wyroby z mięsa wytwarzane zgodnie z tradycyjnymi receptu-
rami mają niezaprzeczalne walory smakowe. Jednym z warunków ich wysokiej jakości 
jest użyty do przetwórstwa surowiec – mięso pochodzące od zwierząt utrzymywanych 
w zbliżonych do naturalnych warunkach i żywionych tradycyjnymi paszami. Wiele rodzin 
rolniczych pozyskuje mięso od zwierząt utrzymywanych i ubijanych we własnym gospo-
darstwie. Niewielu zdaje jednak sobie sprawę z tego, że ubój w warunkach gospodar-
stwa niesie ze sobą wiele zagrożeń. Brak specjalistycznej wiedzy, umiejętności i staran-
ności w postępowaniu podczas uboju narazić może zwierzę na niepotrzebne cierpienia, 
a podczas rozbiórki tuszy i zagospodarowywania odpadów może być źródłem bardzo 
groźnych chorób ludzi i zwierząt. W związku z tym ubój w warunkach gospodarstwa 
obwarowany jest wieloma szczegółowymi przepisami prawa, a nawet zakazany. Dobrze 
jest poznać obowiązujące przepisy, bo nieprzestrzeganie ich może oznaczać zapłacenie 
kary. 

Zasadniczo ubój zwierząt przeprowadzany powinien być w zatwierdzonych przez 
powiatowego lekarza weterynarii rzeźniach.

Ubój zwierząt w gospodarstwie 

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem (poza pewnymi wyjątkami) ubój zwie-
rząt gospodarskich takich jak bydło (cielęta w wieku do szóstego miesiąca życia), owce, 
kozy i świnie może być dokonywany w gospodarstwie rolnym pod warunkiem, że mięso 
pozyskane od zwierząt w wyniku takiego uboju będzie wykorzystane wyłącznie na uży-
tek własny, tj. nie może podlegać sprzedaży.

Bezpieczeństwo żywności
ubój z konieczności poza rzeźnią



Obowiązki rolnika związane z ubojem zwierząt gospodarskich na 
użytek własny 

Co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju  zwierząt w gospodarstwie (z 
wyłączeniem drobiu lub zajęczaków), posiadacz  zwierzęcia obowiązany jest poinformo-
wać powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce planowanego 
uboju o zamiarze przeprowadzenia uboju. 

Powiadomienie powinno być na piśmie i może być przekazane osobiście, przesłane 
pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną (podpisane i zeskanowane). Może być przeka-
zane w dowolnym terminie dogodnym dla rolnika, pod warunkiem, że powiatowy lekarz 
weterynarii otrzyma je na 24 godziny przed dniem wskazanym jako termin uboju.

Powiadomienie powinno zawierać:
imię i nazwisko, adres posiadacza zwierząt które będą ubijane, •
gatunek i liczbę zwierząt przeznaczonych do uboju, •
numer identyfikacyjny sztuki przeznaczonej do uboju jeżeli taki numer posiada, •
miejsce i termin uboju,  •
imię i nazwisko oraz adres osoby przeprowadzającej ubój (osoba z uprawnieniami), •
dane kontaktowe zgłaszającego w szczególności numer telefonu, •
w przypadku uboju świń w gospodarstwach położonych na obszarach wyznaczanych  •
w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF), w których jest dozwolo-
ny ubój na potrzeby własne oświadczenie, że świnie przeznaczone do uboju były utrzy-
mywane w gospodarstwie co najmniej 30 dni przed ubojem,
w przypadku uboju cieląt, owiec lub kóz powiadomienie zawierać musi oświadczenie  •
o zagospodarowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka.

Mięso świń pozyskane z uboju w gospodarstwie obowiązkowo musi być poddane 
badaniom weterynaryjnym na obecność włośni. W większości przypadków właściciel go-
spodarstwa może sam dostarczyć do urzędowego lekarza weterynarii (wyznaczonego 
przez powiatowego lekarza weterynarii) próbkę mięsa do badania.

W przypadku uboju świń w obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem 
afrykańskiego pomoru świń w których ubój w gospodarstwie jest dozwolony badanie 
przed ubojowe świń i poubojowe mięsa oraz pobieranie próbek do badań laboratoryj-
nych w kierunku afrykańskiego pomoru świń przeprowadzane są z urzędu. O szczegó-
łach decyduje powiatowy lekarz weterynarii.

Bezpieczny ubój

ubój zwierząt powinien odbywać się w sposób humanitarny, bez zbędnego zadawania  •
im bólu, 
przy uboju zwierząt nie mogą być obecne dzieci, •
ubojowi poddaje się zwierzęta zdrowe (nie wykazujące żadnych, widocznych objawów  •
chorobowych),
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nie wolno ubijać zwierząt, którym podano lekarstwa, a nie minął jeszcze przewidziany  •
dla nich okres karencji,
nie można ubijać zwierząt w okresie okołoporodowym, •
konieczne jest zapewnienie warunków zapobiegających zanieczyszczeniu mięsa, •
w przypadku uboju zwierząt kopytnych ubój powinien być przeprowadzony przez oso- •
bę posiadającą odpowiednie kwalifikacje (ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej 
zasadnicze zawodowe oraz odbyły praktykę na stanowisku ubojowym).

Postępowanie z odpadami zwierzęcymi

Podczas uboju domowego zwierząt powstają odpady, tzw. uboczne produkty pocho-
dzenia zwierzęcego nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi. Odpady o niskim ryzyku 
wystąpienia lub przenoszenia chorób zakaźnych, np. odpady poubojowe od świń, mogą 
być zniszczone lub zużyte w gospodarstwie, w którym dokonano uboju np. jako suro-
wa karma dla zwierząt domowych (psy, koty) – utrzymywanych w tym gospodarstwie. 
Bezwzględny obowiązek utylizacji przez wyspecjalizowane firmy dotyczy tzw. „materiału 
szczególnego ryzyka” (SRM). Wykaz podmiotów odbierających SRM (spalarnie, zakłady 
utylizacyjne) dostępny jest w powiatowych inspektoratach weterynarii.

WAŻNE !
Posiadacz zwierzęcia przy oddaniu materiału szczególnego ryzyka musi otrzymać 

a następnie przechowywać pisemne potwierdzenie oddania odpadów do utylizacji. 
Materiał szczególnego ryzyka stanowią: 

w przypadku cieląt: migdałki, jelito od dwunastnicy do prostnicy oraz krezka, •
w przypadku owiec i kóz: śledziona i jelito kręte, a ponadto u owiec i kóz w wieku po- •
wyżej 12 miesięcy lub u których wyrzyna się stały siekacz w obrębie dziąsła – czaszka, 
w tym mózgowie, gałki oczne, migdałki, rdzeń kręgowy, śledziona oraz jelito kręte.

Zgłoszenie uboju w ARiMR

Właściciel zwierzęcia, ma obowiązek złożenia kierownikowi biura  powiatowego 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgłoszenia uboju w gospodarstwie. 
Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni, od dnia, w którym dokonano uboju, 
a w przypadku świń na obszarach objętych ograniczeniami w związku z wystąpieniem 
afrykańskiego pomoru świń w ciągu 24 godzin. 

Zgłoszenia należy dokonać na właściwym formularzu udostępnionym przez Agencję. 
Zgłoszenia można również dokonać za pośrednictwem sieci internetowej. Dokonując zgło-
szenia, trzeba potwierdzić zgodność danych w nim zamieszczonych ze stanem faktycznym. 

Afrykański pomór świń (ASF)

Jednym z konkretnych przykładów, dlaczego tak ważne jest przestrzeganie przepi-
sów regulujących warunki utrzymywania, przemieszczania, uboju zwierząt gospodarskich 
w przypadku świń jest ASF. W 2007 r. wirus tej choroby, groźnej dla dzików i świń stwier-
dzony został w Gruzji, przewleczony tam z Afryki. Przy braku skutecznej walki z jego roz-
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przestrzenianiem się poprzez sąsiednie kraje w ciągu 7 lat dotarł do wschodnich rejonów 
naszego województwa (17 lutego 2014 r. potwierdzono pierwszy przypadek wirusa ASF 
u padłego dzika na terenie gminy Szudziałowo). W związku z walką z tą chorobą wprowa-
dzono podział terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na obszary według kryterium zagro-
żenia wystąpieniem wirusa ASF. Są to obszar zagrożenia (strefa niebieska), obszar objęty 
ograniczeniami (strefa czerwona) i obszar ochronny (strefa żółta). Aktualnie (w czasie pi-
sania niniejszego tekstu) obszarami tymi objęta była zdecydowana część naszego woje-
wództwa jak również część województwa lubelskiego oraz niektóre powiaty lub ich części 
w województwach mazowieckim i warmińsko – mazurskim. Wydano wiele rygorystycz-
nych zakazów i nakazów prawnych ograniczających swobodę w zakresie warunków utrzy-
mywania, przemieszczania a także uboju zwierząt, a zwłaszcza świń. Restrykcje te dotyczą 
także uboju w gospodarstwie w celu pozyskiwania mięsa na użytek własny. W niektórych 
powiatach lub gminach ubój taki jest całkowicie zakazany. W innych obwarowany licznymi 
restrykcjami np. koniecznością prowadzenia dodatkowych badań. Sytuacja ma charakter 
dynamiczny, zmieniający się i dokładne wymienienie obszarów lub wprowadzonych prze-
pisów prawnych jest trudne, lub mogłoby wprowadzić w błąd.

W związku z tym generalną zasadą powinno być upewnienie się w Powiatowym 
Inspektoracie Weterynarii właściwym ze względu na położenie gospodarstwa jak na-
leży postąpić w przypadku zamiaru uboju w gospodarstwie w celu pozyskania mięsa 
na użytek własny. Najlepiej z takim zapytaniem zwrócić się co najmniej na 30 dni przed 
zamierzoną datą uboju.

Podstawy prawne dla uboju zwierząt gospodarskich w celu pozyskania mięsa na 
użytek własny stanowią następujące akty prawne prawa krajowego i wspólnotowego: 

– Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., 
poz. 242), 

– Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2008 r. Nr 204, 
poz. 1281 z późn. zm.), Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia 
zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2016 r., poz. 1605),

– Rozporządzenie MRiRW z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy pro-
dukcji mięsa przeznaczonego na użytek własny tekst jednolity (Dz.U. z 2016 r. poz. 885),

– Rozporządzenie MRiRW z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawo-
dowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz.U. z 2004 r. Nr 205, poz. 2102 
z późn. zm.),

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE): Nr 1069/2009 określające przepisy sanitarne 
dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, 
i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1774/2002, z dnia 11 marca 2004 r. 
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