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Co chcę załatwić? 
Otrzymać świadectwo urzędowe, które będzie towarzyszyło tuszy i narządom 

wewnętrznym zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności przewożonego z 
gospodarstwa do rzeźni 

Kogo dotyczy? 
Przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymuje zwierzę gospodarskie 
kwalifikujące się do uboju z konieczności poza rzeźnią. 

Co należy zrobić? 

1) W pierwszej kolejności należy jak najszybciej wezwać lekarza weterynarii 

zajmującego się leczeniem zwierząt gospodarskich, który stwierdzi czy zwierzę 
powinno być leczone, poddane ubojowi z konieczności, czy też uśmiercone. Jeżeli 
wezwany lekarz weterynarii stwierdzi, że zwierzę może być poddane ubojowi z 
konieczności należy skontaktować się  
z rzeźnią celem ustalenia, czy istnieje możliwość przyjęcia tuszy i narządów 

wewnętrznych zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności - tusza zwierzęcia 
wraz z przynależnymi do niej narządami wewnętrznymi musi być przewieziona do 
rzeźni, gdzie urzędowy lekarz weterynarii dokona badania poubojowego i wyda 
ocenę przydatności mięsa do spożycia przez ludzi. Wydanie takiej oceny jest 
warunkiem koniecznym wprowadzenia mięsa na rynek, tj. oferowania do sprzedaży i 
tym samym uratowania wartości rzeźnej  zwierzęcia. Gdy tusza zostanie oceniona 

jako niezdatna do spożycia przez ludzi, poddawana jest utylizacji (kto ponosi koszt 
utylizacji zależy od umowy jaka została zawarta pomiędzy rolnikiem a podmiotem 
prowadzącym rzeźnię) bądź za zgodą powiatowego lekarza weterynarii 
przeznaczona jest do skarmiania mięsożernych zwierząt futerkowych.  
Wykaz rzeźni działających na terenie Polski spełniających wymogi dotyczące 

przyjmowania zwierząt poddanych ubojowi z konieczności poza rzeźnią, o których 
mowa w załączniku III sekcji I rozdziale VI rozporządzenia (WE) nr 853/2004 
dostępny jest pod adresem: https://zywnosc.wetgiw.gov.pl/spi/rzeznie/ 
2) Należy skontaktować się z powiatowym lekarzem weterynarii, właściwym 

terytorialnie ze względu na lokalizację gospodarstwa w celu przeprowadzenia 
badania przedubojowego  

i wystawienia świadectwa urzędowego, które będzie towarzyszyło tuszy i narządom 
wewnętrznym zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności. 
Szczegółowe informacje dostępne są po adresem: 
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/uboj-z-koniecznosci-zwierzat-
gospodarskich-kopytnych-poza-rzeznia 

Co przygotować? 

Podczas kontroli Twojego gospodarstwa przygotuj oryginały następujących 
dokumentów: 

 Ewidencję leczenia zwierząt; 

 Paszport zwierzęcia. 

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? 

Formularz wniosku w sprawie przeprowadzenia badania przedubojowego i 
wystawienia świadectwa urzędowego, które będzie towarzyszyło tuszy i narządom 
wewnętrznym zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności przewożonego z 
gospodarstwa do rzeźni– wzór w załączniku nr BŻ-10/zał. 1 do karty usługi; 

Do tuszy zwierzęcia poddanej ubojowi z konieczności należy dołączyć wypełnione: 

 oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał 

zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią- wzór w załączniku 
nr BŻ-9/zał. 2 do karty usługi; 

 formularz informacji o łańcuchu żywnościowym zwierząt lub partii zwierząt 

kierowanych do uboju- wzór w załączniku nr BŻ-10/zał. 3 do karty usługi 

Jak wypełnić 
dokumenty? 

Wypełnij czytelnie wszystkie pola, które Cię dotyczą. W razie problemów skontaktuj 
się z nami – pomożemy wypełnić wniosek. 

Ile muszę zapłacić? Nie podlega opłacie 

Kiedy skontaktować 
się z PLW? 

Niezwłocznie 

https://zywnosc.wetgiw.gov.pl/spi/rzeznie/
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/uboj-z-koniecznosci-zwierzat-gospodarskich-kopytnych-poza-rzeznia
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/uboj-z-koniecznosci-zwierzat-gospodarskich-kopytnych-poza-rzeznia


 

 
KARTA USŁUGI Nr BŻ-10 

Badanie przedubojowe i wystawienia 
świadectwa urzędowego, które będzie 

towarzyszyło tuszy  
i narządom wewnętrznym zwierzęcia 
poddanego ubojowi z konieczności 

przewożonego z gospodarstwa do rzeźni 

Data zatwierdzenia 
15.03.2021 r. 

Strona 2 z 2 
 

 
 

Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa. 

 
 

Gdzie załatwię sprawę? Na miejscu w gospodarstwie. 

Co zrobi urząd? 

Po zgłoszeniu pod numerem telefonu 74 848 11 70 urzędowy lekarz weterynarii 
przeprowadzi badanie przedubojowe w gospodarstwie. Jeśli w wyniku badania 
urzędowy lekarz weterynarii stwierdzi, że zwierzę powinno być poddane ubojowi z 
konieczności wystawi stosowne świadectwo zdrowia. 

Jaki jest czas 
realizacji? 

Niezwłocznie po badaniu. 

Jak się odwołać? Nie dotyczy 

Informacje dodatkowe 

Wszystkie dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 74 848 11 70.                           
Do Państwa dyspozycji jest również faks nr 74 842 69 21 oraz poczta internetowa e-
mail: walbrzych@wroc.wiw.gov.pl.  
Karta usługi zawiera załączniki: 

 załącznik  - Formularz wniosku w sprawie przeprowadzenia badania 

przedubojowego i wystawienia świadectwa urzędowego, które będzie 
towarzyszyło tuszy i narządom wewnętrznym zwierzęcia poddanego ubojowi z 
konieczności przewożonego z gospodarstwa do rzeźni– wzór w załączniku nr 

BŻ-10/zał. 1 do karty usługi; 

 załącznik - Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał 

zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią- wzór w załączniku nr BŻ-
10/zał. 2 do karty usługi; 

 formularz informacji o łańcuchu żywnościowym zwierząt lub partii zwierząt 

kierowanych do uboju- wzór w załączniku nr BŻ-10/zał. 3 do karty usługi. 
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