
INFORMACJA DLA MYŚLIWYCH 
 

PROCEDURA – BADANIE MIĘSA DZIKA NA OBECNOŚĆ WŁOŚNI  

(cały powiat rawski – obszar ochronny i obszar objęty ograniczeniami) 
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje, że nie ma możliwości 

dostarczania próbek mięśni z tusz dzików przez myśliwych do badania w kierunku 

obecności włośni, przed uzyskaniem ujemnego wyniku badania laboratoryjnego 

w kierunku ASF. 
 

W CELU ZBADANIA MIĘSA DZIKÓW NA OBECNOŚĆ WŁOŚNI należy: 
 

I. Pobrać próbkę mięsa do badania, zapakować do woreczka, napisać 

na etykiecie numer znacznika jakim została oznakowana tusza z której pobrano próbkę 

i przykleić ją na woreczek. Tak oznakowaną próbkę należy pozostawić w termotorbie 

oznakowanej „Próby do badania na włośnie”, która będzie dostępna w chłodni; 
 

II. Uzupełnić wymaganą dokumentację tj. zlecenie badania, oświadczenie oraz 

dołączyć oświadczenie o przeprowadzeniu oględzin (wzory wymaganych druków 

dostępne w chłodni); 
 

III. Koszt badania 1 próby zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do obwieszczenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za 

czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposób i miejsce pobierania tych opłat oraz sposobu 

przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 388) wynosi 

20,00 PLN. Opłatę za badanie należy pozostawić w „koszulce” wraz z wymaganą 

dokumentacją – należy mieć równo odliczoną kwotę, w chłodni brak możliwości 

odbioru reszty; 
 

IV. Przygotowane i pozostawione przez myśliwych próbki mięsa będą odbierane 

z chłodni i przekazywane  do Terenowej Pracowni Wytrawiania nr 34 przy PIW Rawa 

Maz., ul. Mszczonowska 10, 96-200 Rawa Maz. przez  inspektora weterynaryjnego, 

który będzie odbierał próbki krwi do badania w kierunku ASF. Odbiór próbek 

z chłodni na dzień dzisiejszy pozostaje bez zmian tj. poniedziałki 

i czwartki; 
 

V. Odbiór zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu próbki mięsa na obecność włośni 

oraz sprawozdania z badań po uzyskaniu telefonicznej informacji od urzędowego 

lekarza weterynarii wyznaczonego do przeprowadzania w/w badania 

tj. lek. wet. Janusz Wasilewski i lek. wet. Tadeusz Starczewski. 
 

W pozostałych przypadkach tj. kiedy myśliwy będzie chciał zbadać próbkę w innej 

Terenowej Pracowni Wytrawiania bądź będzie chciał ją przekazać do Terenowej Pracowni 

Wytrawiania nr 34 przy PIW Rawa Maz. osobiście wówczas (pobiera próbkę, znakuje, 

pozostawia w termotorbie, nie uzupełnia dokumentacji o której mowa powyżej) 
MUSI POSIADAĆ INFORMACJĘ O UJEMNYM WYNIKU BADANIA LABORATORYJNEGO 

W KIERUNKU ASF. 

 

PRÓBA NIE MOŻE OPUŚCIĆ CHŁODNI DO MOMENTU UZYSKANIA 

INFORMACJI OD PLW w RAWIE MAZ. O UJEMNYM WYNIKU BADANIA 

W KIERUNKU ASF. 


