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Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące szkoleń dla pracowników 

rzeźni oraz osób dokonujących uboju na użytek własny, a także wydawania 

świadectw kwalifikacji i zaświadczeń związanych z ww. szkoleniami 

  

Zgodnie z art. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 

2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz 

warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz.U. Nr 205, poz. 2102 z późn. zm) 

1. W celu spełnienia wymagań określonych w art. 7 ust.1 rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1099/2009 , uśmiercanie i działania związane z uśmiercaniem zwierząt 

przeprowadzają osoby, które odbyły: 

       1)  szkolenie teoretyczne w zakresie określonym w art. 7 ust. 2  

        rozporządzenia nr 1099/2009, organizowane przez powiatowego lekarza   

        weterynarii; 

       2) trzymiesięczną praktykę na stanowisku ubojowym pod nadzorem osoby 

        posiadającej udokumentowany 3-letni staż pracy na stanowisku ubojowym. 

 2. Kwalifikacje, są potwierdzane przez powiatowego lekarza weterynarii 

dokumentem, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia nr 1099/2009. 

Z powyższego wynika, iż powiatowy lekarz weterynarii wydaje świadectwo kwalifikacji 

osobie, która zdała egzamin oraz odbyła praktyki w rzeźni. Jedynie w przypadku osób, 

które będą zatrudnione w rzeźni o małej zdolności produkcyjnej zlokalizowanej na 

terenie gospodarstwa rolnego, świadectwo kwalifikacji powinno zostać wydane na 

podstawie zdanego egzaminu bez konieczności odbycia praktyki w rzeźni. 

Zgodnie z interpretacją ww. przepisów przez MRiRW, a także zgodnie z art. 21 ust. 2 

rozporządzenia Rady 1099/2009, szkolenia mogą być przeprowadzane przez podmiot 

zewnętrzny, który ma odpowiednią wiedzę specjalistyczną, personel  

i sprzęt. 

Podmiot planujący przeprowadzanie szkoleń składa wniosek do PLW właściwego dla 

miejsca szkolenia. Do wniosku dołącza: 

 program szkolenia odpowiadający zakresowi określonemu w załączniku  IV do 

rozporządzenia 1099/2009;  

 czas trwania szkolenia; 

 miejsce szkolenia i plan realizacji szkolenia; 

 listę osób wyznaczonych do prowadzenia szkolenia. 

W przypadku, gdy podmiot planuje prowadzenie szkoleń w różnych powiatach,  

w każdym powiecie musi zgłosić się do powiatowego lekarza weterynarii. 
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Powiatowy lekarz weterynarii, w formie pisemnej, informuje podmiot o wyrażeniu 

akceptacji/ braku akceptacji na prowadzenie szkoleń. 

Powiatowy lekarz weterynarii umieszcza listę podmiotów, które otrzymały zgodę na 

realizację szkoleń teoretycznych na stronie internetowej.  

Powiatowy lekarz weterynarii w miarę posiadanych możliwości może sam organizować 

bezpłatne szkolenia dla ubojowców.  

Powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce prowadzenia szkolenia 

powołuje komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego 

szkolenie.  

W skład komisji wchodzą co najmniej dwie osoby posiadające wykształcenie wyższe 

w kierunku rolnictwo, zootechnika, biologia lub weterynaria oraz wiedzę w zakresie 

ochrony zwierząt podczas uboju. W przypadku powołania w skład komisji  ekspertów 

zewnętrznych, wynagrodzenie za udział w pracach może zostać wypłacone na 

podstawie umowy - zlecenia.   

Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin w formie testu pisemnego, którego 

zakres jest określony w załączniku IV do rozporządzenia nr 1099/2009.  

Warunkiem złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym jest udzielenie co najmniej 

70% poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście pisemnym.  

Osoby, które nie udzieliły co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi na pytania 

zawarte w teście pisemnym, mogą powtórnie przystąpić do egzaminu po złożeniu 

wniosku do powiatowego lekarza weterynarii.  

Komisja egzaminacyjna niezwłocznie po zakończeniu egzaminu, sporządza protokół. 

Powiatowy lekarz weterynarii przechowuje protokół przez 3 lata od dnia 

przeprowadzenia egzaminu. 

W przypadku, gdy osoba zdająca egzamin posiada już ukończone 3 miesięczne 

praktyki, powiatowy lekarz weterynarii na podstawie zaświadczenia o ukończeniu 

praktyk i wyników egzaminu wydaje świadectwo kwalifikacji. Wydanie świadectwa 

kwalifikacji podlega opłacie skarbowej jak w przypadku wydania zaświadczenia. 

W przypadku, gdy osoba zdająca egzamin nie odbyła jeszcze praktyk, powiatowy 

lekarz weterynarii wydaje pisemną informację o zdaniu egzaminu. Po ukończeniu 

praktyk osoba zgłasza się do powiatowego lekarza weterynarii z ww. informacją oraz 

z zaświadczeniem o odbyciu praktyk. Na podstawie powyższych dokumentów 

powiatowy lekarz weterynarii wydaje świadectwo kwalifikacji, którego wzór znajduje 

się w załączniku 1. 

W przypadku, gdy osoba zdająca egzamin będzie zatrudniona w rzeźni o małej 

zdolności produkcyjnej zlokalizowanej na terenie gospodarstwa rolnego, powiatowy 
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lekarz weterynarii na podstawie wyników egzaminu wydaje świadectwo kwalifikacji 

dla osób pracujących w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, zlokalizowanych 

na terenie gospodarstwa rolnego, którego wzór znajduje się w zał. 2. 

Powiatowy lekarz weterynarii nie jest odpowiedzialny za wskazanie miejsca, gdzie 

możliwe jest odbycie praktyk; znalezienie rzeźni, w której będzie możliwe odbycie 

praktyk, leży to w gestii osoby starającej się otrzymać świadectwo kwalifikacji.  

Zaświadczenie o odbyciu praktyk powinno zostać wystawione przez podmiot,  

w którym odbywały się praktyki oraz powinno zawierać następujące informacje: 

 okres odbywania praktyk (w sumie 90 dni kalendarzowych); 

 gatunki zwierząt, które były poddawane ubojowi w danej rzeźni w okresie 

odbywania praktyk; 

 metoda ogłuszania i urządzenie do ogłuszania stosowane w rzeźni w okresie 

odbywania praktyk.  

W przypadku wydawania świadectwa kwalifikacji bardzo istotne znaczenie ma zakres 

odbytych praktyk. Kwalifikacje mogą być potwierdzone jedynie w odniesieniu do 

takich gatunków zwierząt i takich urządzeń służących do ogłuszania z jakimi dana 

osoba pracowała w trakcie praktyk.  

W przypadku, gdy osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji chce rozszerzyć swoje 

uprawnienia o dodatkowe metody/urządzenia do ogłuszania lub gatunki zwierząt, nie 

musi odbywać kolejnego szkolenia teoretycznego lecz jedynie praktyki  

w zakresie, w którym dana osoba chce uzyskać kwalifikacje. Po odbyciu praktyk 

osoba powinna zgłosić się do wybranego powiatowego lekarza weterynarii  

i przystąpić do egzaminu z danego zakresu. Powiatowy lekarz weterynarii na 

podstawie dotychczasowego świadectwa kwalifikacji, wyników egzaminu  

i zaświadczenia o odbyciu praktyk wydaje nowe świadectwo kwalifikacji obejmujące 

pełen zakres uprawnień. 

 

W przypadku konieczności wystawienia świadectwa kwalifikacji dla osób 

zajmujących się ubojem rytualnym, powiatowy lekarz weterynarii wystawia ww. 

dokument na podstawie: 

 zaświadczenia, o posiadaniu odpowiednich kwalifikacji, wydanego przez 

związek wyznaniowy zrzeszający osoby wyznające islam lub judaizm, 

posiadający uregulowaną sytuację prawną w formie ustawy lub znajdujący się 

w rejestrze kościołów i innych związków wyznaniowych (zał. 3) 

 ukończenia szkolenia i otrzymania pozytywnego wyniku egzaminu w zakresie 

kontroli braku oznak życia. 
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Ww. dokumenty pozwalają na wydanie świadectwa kwalifikacji poświadczającego 

możliwość przeprowadzanie wykrwawienia na podstawie art. 4 ust. 4 rozporządzenia 

Rady 1099/2009. 

Certyfikacja dotycząca wykonywania przez ww. osoby innych czynności związanych  

z uśmiercaniem jest taka sama jak w przypadku osób zajmujących się ubojem  

z ogłuszeniem. 

 

Osoba posiadająca kwalifikacje na podstawie poprzednio obowiązujących 

przepisów składa do powiatowego lekarza weterynarii wniosek o wydanie świadectwa 

kwalifikacji zgodnego z art. 21 rozporządzenia 1099/2009. Do wniosku dołącza 

następujące dokumenty: 

 posiadany dokument potwierdzający kwalifikacje; 

 kopie świadectwa pracy – wskazującego w jakiej rzeźni i przez jaki okres była 

zatrudniona osoba składająca wniosek; 

 zaświadczenie pracodawcy, w której była/ jest zatrudniona dana osoba 

wskazujące na gatunki zwierząt oraz sprzęt do ogłuszania zwierząt z jakimi 

osoba pracowała. 

 

W przypadku uśmiercania zwierząt futerkowych – posiadany dokument 

potwierdzający doświadczenie w tym zakresie.  

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 21 rozporządzenia 1099/2009 świadectwo 

kwalifikacji musi wskazywać w jakim zakresie dana osoba posiada kwalifikacje (do 

jakich czynności, gatunków zwierząt, urządzeń do ogłuszania). Powiatowy lekarz 

weterynarii wystawiając na wniosek świadectwo może poświadczyć kwalifikacje  

w takim zakresie w jakim wynikają z posiadanych przez wnioskodawcę dokumentów. 

 

W przypadku uboju zwierząt poza rzeźnią na użytek własny (ubój przez właściciela 

lub osobę działającą na odpowiedzialność i pod nadzorem właściciela) lub w celu 

bezpośredniej dostawy przez producenta małych ilości drobiu, królików  

i zajęcy konsumentom końcowym lub lokalnym zakładom detalicznym, osoba 

dokonująca uboju powinna posiadać zaświadczenie o odbyciu bezpłatnego szkolenia 

zorganizowanego przez powiatowego lekarza weterynarii w zakresie ochrony zwierząt 

podczas uboju, dotyczące tych gatunków których ubój na użytek własny jest 

dopuszczony.   

Powiatowy lekarz weterynarii na stronie internetowej lub w każdy inny dostępny 

sposób informuje o możliwości uczestnictwa w szkoleniu organizowanym w danym 
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okresie, z podaniem miejsca, daty i godziny szkolenia. Szkolenie może być 

organizowane w zależności od zapotrzebowania oraz możliwości organizacyjnych 

powiatowego lekarza weterynarii. 

Szkolenie teoretyczne powinno obejmować zakres rozporządzenia Rady 1099/2009, 

ustawy o ochronie zwierząt, rozporządzenia MRiRW dot. uboju na użytek własny. 

Powiatowy lekarz weterynarii na podstawie listy osób przeszkolonych wystawia 

zaświadczenia o odbyciu szkolenia. Za wystawienie zaświadczenia powiatowy lekarz 

weterynarii pobiera opłatę skarbową 
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Załącznik 1 

Świadectwo kwalifikacji/Certificate of competence 
 

nr /no……………………………………………………. 
 

Nazwisko/ Surname Imiona/Name(s) Data i miejsce urodzenia/ 
Date and place of birth 
 
 
 

PESEL: 
 
 

Niniejsze świadectwo potwierdza kwalifikacje w odniesieniu do/ 
The certificate confirms the qualifications referring to: 
 
a) obchodzenia się ze zwierzętami i opieka nad nimi przed ich 
skrępowaniem/(a) the handling and care of animals before they 
are restrained;  

* 
 

 b) krępowania zwierząt w celu ogłuszenia lub uśmiercenia/ the 
restraint of animals for the purpose of stunning or killing;  

* 

c) ogłuszania zwierząt/ the stunning of animals: 
 

* 

 Metoda elektryczna/ Electric al  method * 
 
rodzaj urządzenia / type of equipment       
1.…………………………………………………………………………….. 

     
2……………………………………………………………………………… 
 
3………………………………………………………………………………                                                                  
 
 
 Metoda mechaniczna/ Mechanical device * 
 
rodzaj urządzenia / type of equipment        
1.…………………………………………………………………………….. 

     
 2……………………………………………………………………………… 
 
3………………………………………………………………………………                                                                  
 
 
 Metoda gazowa / gas method * 
 
rodzaj urządzenia / type of equipment       
1.…………………………………………………………………………….. 

     
 2……………………………………………………………………………… 
 
3………………………………………………………………………………                                                                  
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d) oceny skuteczności ogłuszenia / the assessment of effective 
stunning 

* 

e) pętania lub podwieszania żywych zwierząt/ the shackling or 
hoisting of live animals; 

* 

f) wykrwawiania żywych zwierząt/ the bleeding of live animals * 
 

g) ubój zgodnie z art. 4 ust. 4 rozp. 1099/2009 * 

Gatunki zwierząt/ Species of animals:   
bydło/ cattle    ** świnie/pigs ** 
owce i kozy/sheep and goats ** konie/horses ** 
drób ** zwierzęta futerkowe/ fur 

animals 
** 

Organ wydający świadectwo kwalifikacji/ Body issuing the certificate of competence 
Nazwa i adres organu/  Name and address: 
 
 
 
 
Numer telefonu/ Phone 
number: 
 

Faks/Fax E-mail 
 

Data wydania/ Date of issuing                                                          Pieczęć/ seal  
 
 
 
 

 
*potwierdzając kwalifikacje w rubrykę należy wstawić znak “X” zaś w pozostałych rubrykach odnoszących się do kwalifikacji , których 
dana osoba nie posiada znak ”-„/ to confirm the qualification the "X" sign should be inserted in the column,  in the remaining columns 
referring to the qualifications that the person does not obtained, sign "-" should be inserted/ 
** potwierdzając gatunek zwierząt w stosunku do którego osoba zdobyła kwalifikacje w rubrykę należy wstawić znak “X” , zaś w 
pozostałych rubrykach odnoszących się do gatunków, do których osoba nie posiada kwalifikacji, należy wstawić znak ”-„/ ** to confirm 
the species of animals in relation to which the person has obtained the qualifications the sign  "X"  should be inserted in the column, in 
other clumns referring to the species to which the person does not obtain the qualifications, the sign "-" should be inserted / 
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Załącznik 2 

Świadectwo kwalifikacji dla osób pracujących w rzeźniach o małej 
zdolności produkcyjnej, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa 

rolnego  
 

nr ……………………………………………………. 
 

Nazwisko Imiona Data i miejsce urodzenia 
 
 
 

PESEL: 
 
 

Niniejsze świadectwo potwierdza kwalifikacje w odniesieniu do: 
 
a) obchodzenia się ze zwierzętami i opieka nad nimi przed ich 
skrępowaniem  

* 
 

 b) krępowania zwierząt w celu ogłuszenia lub uśmiercenia  * 
c) ogłuszania zwierząt/ the stunning of animals: 
 

* 

 Metoda elektryczna * 
 
rodzaj urządzenia 1.…………………………………………………………………………….. 

     
 2……………………………………………………………………………… 
 
 3………………………………………………………………………………                                                                  
 
 
 Metoda mechaniczna * 
 
rodzaj urządzenia  
1.…………………………………………………………………………….. 

     
      2……………………………………………………………………………… 

 
3………………………………………………………………………………                                                                  
 
 
 Metoda gazowa  * 
 
rodzaj urządzenia 1.…………………………………………………………………………….. 

     
      2……………………………………………………………………………… 

 
3………………………………………………………………………………                                                                  
 
 
d) oceny skuteczności ogłuszenia  * 
e) pętania lub podwieszania żywych zwierząt * 
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f) wykrwawiania żywych zwierząt * 
 

Gatunki zwierząt:   
bydło  ** świnie ** 
owce i kozy ** konie ** 
drób ** zwierzęta futerkowe ** 
Organ wydający świadectwo kwalifikacji 
Nazwa i adres organu 
 
 
 
 
 
Numer telefonu 
 
 

Faks E-mail 
 

Data wydania                                                                                             Pieczęć  
 
 
 
 
 

 
*potwierdzając kwalifikacje w rubrykę należy wstawić znak “X” zaś w pozostałych rubrykach odnoszących się do kwalifikacji , których 
dana osoba nie posiada znak “ 
** potwierdzając gatunek zwierząt w stosunku do którego osoba zdobyła kwalifikacje w rubrykę należy wstawić znak “X” , zaś w 
pozostałych rubrykach odnoszących się do gatunków, do których osoba nie posiada kwalifikacji, należy wstawić znak ”-„  
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Załącznik 3 

Związki wyznaniowe zarejestrowane w Polsce  

W przypadku zgłoszenia się osoby posiadającej zaświadczenie związku wyznaniowego 
należy skontrolować czy znajduje się on w rejestrze opublikowanym na stronie 
internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
(https://www.gov.pl/web/mswia/rejestr-kosciolow-i-innych-zwiazkow-
wyznaniowych 

 

Związki wyznaniowe posiadające uregulowaną sytuację prawną w formie ustawy 
na dzień tworzenia wytycznych. 

 

Muzułmański Związek Religijny w RP - ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r.  

o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP - ustawa z dnia 20 lutego 1997 r.  
o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej 
 

Związki wyznaniowe posiadające znajdujące się w rejestrze kościołów  
i innych związków wyznaniowych na dzień tworzenia wytycznych. 

 

Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej nr 30 w rejestrze kościołów i innych 
związków wyznaniowych 

Stowarzyszenie Muzułmańskie „Ahmadiyya” nr 50 w rejestrze kościołów i innych 
związków wyznaniowych 

Islamskie Zgromadzenie Ahl-ul-Bayt nr w rejestrze nr 53 w rejestrze kościołów  
i innych związków wyznaniowych 

Liga Muzułmańska w RP  nr 158 w rejestrze kościołów i innych związków 
wyznaniowych 

Niezależna Gmina Wyznania Mojżeszowego w Gdańsku nr 150 w rejestrze kościołów 
i innych związków wyznaniowych 

Gmina Wyznaniowa Starozakonnych w RP nr 155 w rejestrze kościołów  
i innych związków wyznaniowych 

Beit Polska – Związek Postępowych Gmin Żydowskich nr 171 w rejestrze kościołów  
i innych związków wyznaniowych 

 
 


