
Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku koniecznosci uboju
zwierzat gospodarskich kopytnych poza rzeznia

Ubój z koniecznosci zwierzat gospodarskich kopytnych poza rzeznia dotyczy sytuacji.
gdy zdrowe zwierze. np. swinia. owca, koza, krowa, czy kon, ulegnie wypadkowi, np. zlamie
konczyne. kregoslup, lub tez ulegnie innemu urazowi, który uniemozliwia mu naturalne
poruszanie sie i tym samym transport do rzezni. W takiej sytuacji istnieje mozliwosc
uratowania wartosci rzeznej zwierzecia.

Pytanie 1. Co nalezy zrobic, gdy zdrowe zwierze ulegnie wypadkowi?

W pierwszej kolejnosci nalezy jak najszybciej wezwac lekarza weterynarii
zajmujacego sie leczeniem zwierzat gospodarskich, który stwierdzi czy zwierze powinno byc
leczone, poddane ubojowi z koniecznosci, czy tez usmiercone.

Pytanie 2. Co nalezy zrobic, jezeli wezwany lekarz weterynarii stwierdzi, ze zwierze
moze byc poddane ubojowi z koniecznosci ?

a) Nalezy skontaktowac sie z ~najblizsza rzeznia celem ustalenia, czy istnieje
mozliwosc przyjecia tuszy i narzadów wewnetrznych zwierzecia poddanego ubojowi- z
koniecznosci.

Tusza zwierzecia wraz z przynaleznymi do niej narzadami wewnetrznymi musi byc
przewieziona do rzezni, gdzie urzedowy lekarz weterynarii dokona badania poubojowego i
wyda ocene przydatnosci miesa do spozycia przez ludzi. Wydanie takiej oceny jest
warunkiem koniecznym wprowadzenia miesa na rynek, tj. oferowania do sprzedazy i tym
samym uratowania wartosci rzeznej zwierzecia.

b) Nalezy poddac zwierze ubojowi z koniecznosci.

Pytanie 3. Kto moze dokonac uboju z koniecznosci ?

Ubój z koniecznosci powinien byc dokonany przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje, ~. takie same jak w przypadku uboju zwierzat w rzezni.
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Pytanie 4. W jaki sposób i w jakich warunkach powinien odbyc sie ubój z koniecznosci ?

W przypadku uboju zwierzat z koniecznosci poza rzeznia posiadacz zwierzat jest
zobowiazany do podjecia wszelkich koniecznych dzialan, aby jak najszybciej dokonac uboju
zwierzecia, w tym dolozyc staran, aby podczas uboju i dzialan z nim zwiazanych oszczedzic
zwierzetom wszelkiego niepotrzebnego bólu, niepokoju i cierpienia.

Nalezy spelnic wymagania dotyczace ochrony zwierzat podczas uboju. Zwierze
powinno byc ogluszone i wykrwawione zgodnie z przepisami okreslonymi w rozporzadzeniu
Rady nr 1099/2009 przez osobe posiadajaca odpowiednie kwalifikacje.

Po uboju tusza powinna byc wykrwawiona. W miejscu dokonania uboju mozna
równiez, pod nadzorem wezwanego lekarza weterynarii, usunac z tuszy zoladek oraz jelita



\ "

zwierzecia. Usuniete narzady nalezy oznakowac (w sposób umozliwiajacy ich identyfikacje z
dana tusza) i wraz z tusza przewiezc do rzezni.

Pytanie 5. Jakie dokumenty musza byc dostarczone do rzezni wraz z tusza i narzadami
wewnetrznymi zwierzecia?

Do rzezni wraz z tusza i narzadami wewnetrznymi zwierzecia musza byc dostarczone
nastepujace dokumenty:

a) oswiadczenie rolnika - stwierdzajace tozsamosc zwierzecia oraz zawierajace
informacje na temat weterynaryjnych produktów leczniczych lub innych srodków,
jakie podawano zwierzeciu lub wobec niego stosowano, z wyszczególnieniem dat
podawania i okresów karencji;

b) zaswiadczenie lekarza weterynarii - stwierdzajace korzystny wynik badania
przedubojowego, date i czas przeprowadzenia tego badania, przyczyne dokonania
uboju z koniecznosci oraz infOlmacje na temat leczenia, jakiemu poddane bylo to
ZWIerze.

Pytanie 6. W jakich warunkach tusza wraz z narzadami wewnetrznymi zwierzecia
powinna byc przewieziona do rzezni?

Tusza zwierzecia wraz z przynaleznymi do niej narzadami wewnetrznymi powinna
byc przewieziona do rzezni w warunkach higienicznych i najszybciej jak to mozliwe. Jezeli
transport potrwa dluzej niz 2 godziny od chwili dokonania uboju zwierzecia, nalezy
zapewnic warunki chlodnicze dla przewozonej tuszy i narzadów wewnetrznych. W
przypadku, gdy warunki klimatyczne na to pozwola, nie ma koniecznosci poddawania
chlodzeniu tusz i narzadów wewnetrznych.

Pytanie 7. Co sie stanie jesli lekarz weterynarii uzna, ze nie moze byc przeprowadzony
ubój z koniecznosci ?

Lekarz weterynarii moze stwierdzic, ze zwierze powinno byc leczone, albo
usmiercone.

W przypadku gdy podjeta jest decyzja o usmierceniu zwierzecia, to:
1) usmiercanie przeprowadza lekarz weterynarii przez podanie srodka usypiajacego,
2) tusza moze byc:
a) poddana utylizacji lub
b) za zgoda urzedowego lekarza weterynarii przeznaczona do skarmiania miesozernych
zwierzat futerkowych (jezeli chce sie uzyskac taka zgode, nalezy skontaktowac sie z
powiatowym lekarzem weterynarii).

Ponadto, w przypadku zdrowych zwierzat kopytnych, które ulegly wypadkowi, takich
jak swinia, owca, koza lub ciele do 6 miesiaca zycia, mozliwe jest przeprowadzenie uboju
zwierzecia w celu pozyskania miesa na wlasne potrzeby. Przy przeprowadzaniu takiego ubQiu
nie jest konieczna obecnosc lekarza weterynarii, niemniej jednak pozyskane mieso nie moze
byc oferowane do sprzedazy.

Pytanie 8. Co nalezy zrobic, jesli nie znajdzie sie rzezni, który zgodzilaby sie na przyjecie
tuszy wraz z narzadami wewnetrznymi zwierzecia poddanego ubojowi z koniecznosci ?
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W tej sytuacji rolnik moze zdecydowac sie na leczenie zwierzecia, usmiercenie go
badz przeprowadzenie uboju w celu pozyskania miesa na wlasne potrzeby. Jesli nastapi
smierc zwierzecia, zwloki nalezy poddac utylizacji, w tym przypadku koszty utylizacji
pokrywa Agencja Restrukturyzacji i ModernizacjiRolnictwa.

Pytanie 9. Czy w kazdym przypadku prawidlowo przeprowadzonego uboju z
koniecznosci mozna zagwarantowac, ze zostanie uratowana wartosc rzezna zwierzecia?

Mieso pozyskane ze zwierzecia poddanego ubojowi z koniecznosci, w kazdym
przypadku poddawane jest badaniu poubojowemu przeprowadzonemu przez urzedowego
lekarza weterynarii w rzezni. Badanie to ma na celu dokonanie oceny, czy mieso jest zdatne,
czy tez niezdatne do spozycia przez ludzi, zanim zostanie wprowadzone na rynek.

Wartosc rzezna zwierzecia zostanie uratowana w przypadku. gdy tusza zostanie
oceniona jako zdatna do spozycia przez ludzi.

Natomiast gdy tusza zostanie oceniona jako niezdatna do spozycia przez ludzi,
poddawana jest utylizacji (kto ponosi koszt utylizacji zalezy od umowy jaka zostala zawarta
pomiedzy rolnikiem a podmiotem prowadzacym rzeznie) badz za zgoda urzedowego lekarza
weterynarii przeznaczona jest do skam1ianiamiesozernych zwierzat futerkowych.

Pytanie 10. Czy w przypadku uboju rkoniecznosci wymagane jest powiadomienie
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

W kazdym przypadku przeprowadzenia uboju z koniecznosci zwierzat z gatunku
bydlo, owce, kozy lub swinie, konieczne jest powiadomienie o tym zdarzeniu Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nalezy pamietac, ze ubój bydla, owcy lub kozy
nalezy zglosic w terminie 7 dni od dnia dokonania uboju z koniecznosci. Ubój swini nalezy
zglosic równiez w terminie 7 dni od dnia dokonania uboju z koniecznosci (art. 12 ust. 3
ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji z rejestracji zH,'ierzqt~> Dz. U. z
2017r. poz. 546 z pózn.zm.). Natomiast na terenach objetych restrykcjami w zwiazku z
afrykanskim pomorem swin tennin na przekazanie informacji wynosi 2 dni w przypadku
uboju z koniecznosci s\vin (art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie
zdenty.fikacjii rejestracji Zll'ierzqt- Dz. U. z 2017 r. poz. 546 z pózn.zm.).

Opracowano w:
Departamencie Bezpieczenstwa
Zywnosci i Weterynarii
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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