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UBÓJ ZWIERZĄT 
szkolenie teoretyczne dla osób wykonuj ących czynno ści 

związane z ubojem zwierz ąt 
 

 Nowy program szkolenia, opracowany z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1099/2009 oraz Rozporządzenia MRiRW z dnia 2018-03-12 w sprawie kwalifikacji osób 
uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt. 
Kurs kwalifikacyjny, zakończony egzaminem przed komisją powołaną decyzją Powiatowego Lekarza 
Weterynarii. Szkolenie umożliwia uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej wymaganego 
w Polsce i uznawanego w krajach Unii Europejskiej (istotne dla pracujących za granicą). 
 
Uniwersalny program szkolenia został dostosowany do potrzeb i oczekiwań pracowników oraz osób 
ubiegających się o zatrudnienie w zakładach prowadzących ubój różnych gatunków zwierząt (bydło, 
trzoda chlewna, drób, ryby, zwierzęta futerkowe, zajęczaki i inne). Fakultatywnie, w szkoleniu mogą 
brać również udział rolnicy, hodowcy oraz inne osoby, zainteresowane realizacją uboju na użytek 
własny. 
W toku szkolenia szczegółowo omawiane są procedury zgodne z najnowszymi przepisami, odnoszące 
się do nast. czynności: 

• obchodzenie się ze zwierzętami i opieka nad nimi przed ich skrępowaniem, 
• krępowanie zwierząt w celu ogłuszenia lub uśmiercenia, 
• ogłuszanie zwierząt, 
• ocena skuteczności ogłuszenia, 
• pętanie lub podwieszanie żywych zwierząt, 
• wykrwawianie żywych zwierząt, 
• ubój zgodny z Art. 4 ust. 4 Rozporządzenia 1099, 
• ubój rytualny, 
• ubój dla potrzeb własnych. 

 
Absolwenci kursu, po pozytywnym złożeniu egzaminu, otrzymują zaświadczenie potwierdzające 
odbycie szkolenia, które może być użyte w procedurze potwierdzenia kwalifikacji przed właściwym 
terytorialnie Powiatowym Lekarzem Weterynarii. Świadectwo kwalifikacji zawodowej (w określonym 
zakresie czynności ubojowych) wydaje PLW właściwy dla miejsca prowadzenia działalności lub 
miejsca zamieszkania uczestnika szkolenia. 

 
Czas szkolenia:                          - 8 godz. dydaktycznych (jeden dzień). 
 
Wymagania wobec uczestników:  

- ukończone 18 lat, 
- zgłoszenie udziału w szkoleniu wg załączonego wzoru, 
   oraz uiszczenie opłaty za udział w szkoleniu i egzaminie. 

 
Cena kursu 330 zł od osoby obejmuje udział w egzaminie. 

 
 
 

Wszelkich szczegółowych informacji udziela nasz sekretariat 
- czynny codziennie w godz. 10.00-18.00. 
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