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1. Zakład Patomorfologii i Weterynarii Sądowej Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych 

Zwierząt przyjmuje zwłoki zwierząt w godzinach pracy Centralnej Rejestracji Zwierząt do 

celów: 

a. dydaktycznych z nieodpłatnym przekazaniem do utylizacji (dotyczy zwierząt 

towarzyszących i zwierząt gospodarskich, których posiadacz jest producentem rolnym 

uprawnionym do otrzymania pomocy finansowej na pokrycie kosztów utylizacji zwłok), 

b. diagnostyczno – usługowych, za opłatą wyszczególnioną w cenniku. 

2. Posiadacz zwierzęcia, pozostawiając zwłoki zwierząt w Zakładzie Patomorfologii  

i Weterynarii Sądowej, wyraża tym samym zgodę na ich wykorzystanie do celów 

dydaktycznych lub naukowych.  

3. Zwłoki zwierząt spoza Klinik Weterynaryjnych UP w Lublinie przyjmowane są do 

Zakładu Patomorfologii i Weterynarii Sądowej po ich zarejestrowaniu w Centralnej 

Rejestracji Zwierząt osobiście przez posiadacza zwierzęcia lub osobę upoważnioną. 

4. W przypadku zwłok zwierząt padłych lub poddanych eutanazji  

na terenie Klinik Weterynaryjnych UP w Lublinie przekazanie zwłok do Zakładu 

Patomorfologii i Weterynarii Sądowej odbywa się za pośrednictwem prowadzącego 

lekarza weterynarii, który dokonuje rejestracji i wypełnia dokumenty wymagane do 

przekazania zwłok zwierzęcia do utylizacji w systemie komputerowym. 

5. W sytuacjach szczególnych zwłoki zwierząt skierowane przez organy administracji 

państwowej (prokuratura, policja, straż miejska, straż łowiecka itp.) mogą być przyjęte 

poza godzinami pracy Centralnej Rejestracji Zwierząt za pośrednictwem portiera Kinik 

Weterynaryjnych, który w obecności osoby dostarczającej zwłoki zwierząt przekazuje je 

do dalszych czynności dyżurnemu pracownikowi gospodarczemu. Pracownik gospodarczy 

umieszcza zwłoki zwierząt w pomieszczeniu chłodniczym, oznacza zwłoki wg wymogów 

ujętych w pkt. 6 i 7, kompletuje dokumentację oraz przekazuje do Centralnej Rejestracji 

Zwierząt. 

6. W szczególnych sytuacjach (pkt. 5) za pozostawienie zwłok zwierząt w celu przekazania 

do utylizacji pobiera się opłatę zgodnie z cennikiem. 

7. Zwłoki zwierząt po zarejestrowaniu zostają oznakowane plakietką z numerem 

ewidencyjnym identycznym jak w systemie rejestracji. 

8. Zwłoki zwierząt od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 przyjmowane są 

bezpośrednio do pomieszczenia chłodniczego Zakładu Patomorfologii i Weterynarii 

Sądowej. W pozostałych godzinach zwłoki po zarejestrowaniu są przetrzymywane 

w pomieszczeniu chłodniczym obiektu Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii 

Zwierząt (pomieszczenie nr 32 budynku A), skąd w następnym dniu roboczym wraz 

z wymaganymi dokumentami są przetransportowywane do docelowego pomieszczenia 

chłodniczego Zakładu Patomorfologii i Weterynarii Sądowej przez dyżurującego 

stajennego budynku A i/lub pracownika gospodarczego Zakładu Patomorfologii 

i Weterynarii Sądowej.  

9. Zwłoki zwierząt gospodarskich (konie, bydło itp.) niezależnie od dnia, godziny padnięcia 

i zaewidencjonowania w systemie rejestracyjnym umieszczane są w pomieszczeniu 

chłodniczym Zakładu Patomorfologii i Weterynarii Sądowej przez osoby do tego 

upoważnione. 
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10. Klucze do pomieszczenia chłodniczego w obiekcie Innowacyjnego Centrum Patologii 

i Terapii Zwierząt oraz pomieszczenia chłodniczego Zakładu Patomorfologii 

i Weterynarii Sądowej znajdują się na terenie Portierni Klinik Weterynaryjnych, skąd 

wydawane są za poświadczeniem osobom upoważnionym. 

11. Dokumenty wymagane do przyjęcia zwłok: 

a. zwierzęta towarzyszące i egzotyczne 

 dokument handlowy (zał. nr 1), 

 oświadczenie właściciela zwierzęcia lub skierowanie na badanie sekcyjne/utylizację 

zwłok podpisane przez lekarza weterynarii (zał. nr 2). 

b. zwierzęta gospodarskie i konie 

 dokument handlowy, 

 oświadczenie właściciela zwierzęcia lub skierowanie na badanie sekcyjne/utylizację 

zwłok podpisane przez lekarza weterynarii, 

 paszport (dotyczy bydła i koni), 

 oświadczenie producenta rolnego (dotyczy zwłok bydła, owiec, kóz, koni i świń), 

 informacja producenta rolnego o spełnieniu obowiązku zgłoszenia padnięcia 

zwierząt z gatunku konie (dotyczy koni), 

 zgłoszenie padnięcia zwierzęcia w gospodarstwie z gatunku bydła, owiec, kóz. 

12. W sytuacji, gdy posiadacz padłego zwierzęcia jest producentem rolnym i przysługuje mu 

pomoc finansowa na pokrycie kosztów zbioru, transportu lub unieszkodliwienia padłych 

zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub świnie ma obowiązek 

dostarczyć wypełnione i czytelnie podpisane oświadczenie producenta rolnego (druk 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ARiMR) oraz dodatkowo, 

w przypadku zwłok konia, wypełnić druk informacji producenta rolnego o spełnieniu 

obowiązku zgłoszenia padnięcia zwierząt z gatunku konie. 

13. W przypadku, gdy posiadacz padłego zwierzęcia gospodarskiego nie jest producentem 

rolnym lub nie dostarczy wymaganych oświadczeń w ciągu 3 dni roboczych od 

zaewidencjonowania padłego zwierzęcia w systemie rejestracji zobowiązany jest do 

pokrycia całości kosztów utylizacji zwłok w formie gotówkowej. 

14. W przypadku żądania przez właściciela zwierzęcia lub kierującego lekarza weterynarii 

przeprowadzenia badania sekcyjnego i sporządzenia protokołu sekcji zwłok pobierana 

jest dodatkowa opłata wyszczególniona w cenniku, którą ponosi właściciel zwierzęcia 

jako osoba fizyczna lub instytucja o zarejestrowanej działalności gospodarczej wskazana 

w skierowaniu. 

15. Druki dokumentów wymaganych do przyjęcia zwłok zwierząt znajdują się na stronie 

internetowej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie w zakładce: Struktura 

i pracownicy wydziału/Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt/Zakład 

Patomorfologii i Weterynarii Sądowej/Usługi, pod adresem: http://www.up.lublin.pl/925/  

oraz w systemie klinicznym Klinika 3000. 

http://www.up.lublin.pl/weterynaria-struktura/
http://www.up.lublin.pl/weterynaria-struktura/
http://www.up.lublin.pl/925/

