
Praktyczne wskazéwki dla rolnikéw w przypadku koniecznosci uboju
zwierzqt gospodarskich kopytnych poza rzeiniq

Ubéj z koniecznos'ci zwierzqt gospodarskich kopytnych poza rzez’niq dotyczy sytuacji,
gdy zdrowe zwierzg, np. s'winia, owca, koza, krowa, czy kor'l, ulegnie wypadkowi, np. zlamie
koficzyng, krggosiup, lub teZ ulegnie innemu urazowi, ktéry uniemozliwia mu naturalne
poruszanie sic; i tym samym transport do rzez'ni. W takiej sytuacji istnieje mozliwos'é
uratowania wartos’ci rzez’nej zwierzgcia.

Pytanie 1. Co naleiy zrobic’, gdy zdrowe zwierzg ulegnie wypadkowi ?

W pierwszej kolejnos’ci naleZy jak najszybciej wezwaé lekarza weterynarii
zajmujqcego si¢ leczeniem zwierzqt gospodarskich, ktory stwierdzi czy zwierzg powinno byc’
leczone, poddane ubojowi z koniecznos'ci, czy tez us’miercone.

Pytanie 2. Co naleiy zrobic’, jeieli wezwany lekarz weterynarii stwierdzi, ie zwierzg
moie byc’ poddane ubojowi z koniecznosci ?

a) NaleZy skontaktowac’ si¢ z najbliZszq rzeinig celem ustalenia, czy istnicje
moZliwos’é przngcia tuszy i narzqdéw wewnotrznych zwierzocia poddanego ubojowi z
koniecznosci.

Tusza zwierzgcia wraz z przynaleZnymi do niej narzadami wewnotrznymi musi byé
przewieziona do rzez’ni, gdzie urzqdowy lekarz weterynarii dokona badania poubojowego i
wyda ocen¢ przydatnoéci mi¢sa do spoZycia przez ludzi. Wydanie takiej oceny jestwarunkiem koniccznym wprowadzenia miqsa na rynek, tj. oferowania do sprzedaZy i tym
samym uratowania wartos’ci rzez’nej zwierzocia.

b) NaleZy poddaé zwierzg ubojowi z koniecznos’ci.

Pytanie 3. Km moie dokonac’ uboju z koniecznosci ?
Ubéj Z koniecznosci powinien byé dokonany przez osoby posiadajgce odpowiednie

kwalifikacje, tj. takie same jak w przypadku uboju zwierzat w rzeini.

Pytanie 4. W jaki sposéb i w jakich warunkach powinien odbyc’ sic; nbéj z koniecznosci ?
W przypadku uboju zwierzqt z koniecznos’ci poza rzeiniq posiadacz zwierzqt jestzobowiazany do podj¢cia wszelkich kom'ecznych dzialafi, aby jak najszybciej dokonaé ubojuzwierzgcia, w tym doioZyc’ starafi, aby podczas uboju i dziatafi z nim zwiqzanych oszczgdzié

zvvierzqtom wszelkiego niepotrzebnego bolu, niepokoju i cierpienia.
NaleZy spelnié wymagania dotyczqce ochrony zwierzqt podczas uboju. Zwierzopowinno byé ogfuszone i wykrwawione zgodnie z przepisami okres'lonymi w roZporzqdzeniu

Rady 111' 1099/2009 przez osobt; posiadajch odpowiednie kwalifikacje.
Po uboju tusza powinna byé wykrwawiona. W miejscu dokonam'a uboju moZna

réwniez, pod nadzorem wezwanego lekarza weterynarii, usunqc’ z tuszy Zoiqdek oraz jelita



zwierzqcia. Usunigte narzqdy naleZy oznakowaé (w sposéb umoZliwiajqcyich identyfikacjt; zdang tuszq) i wraz z tuszq przewiez’c’ do rzeZni.

Pytanie 5. Jakie dokumenty muszq byc’ dostarczone do rzez'ni wraz z tuszq i narzqdamiwewngtrznymi zwiengcia ?

Do rzez'ni wraz z tusza} i narzqdami wewnotrznymi zwierz¢cia muszq byé dostarczone
nastgpujqcedokumenty:

a) os’wiadczenie rolnika — stwierdzajqce tOZSamos'é zwierz¢cia oraz zawierajqceinformacje na temat weterynaryjnych produktéw leczniczych lub innych s'rodkéw,jakic podawano zwierzociu lub wobec niego stosowano, z wyszczegélnieniem dat
podawanja i okresow karencji;

b) zas’wiadczenie Iekarza weterynaxii - stwierdzajqce korzystny wynik badania
przedubojowego, dato i czas przeprowadzenia tego badania, przyczyno dokonania
uboju Z koniecznos’ci oraz informacjc; na temat leczenia, jakiemu poddane bylo to
zwxerzo.

Pytanie 6. W jakich warunkach tusza wraz z nanqdami wewngtrmymi zwierzgciapowinna byc’ pnewieziona do rzez’ni ?

Tusza zwierzocia wraz z przynaleZnymi do niej narzqdami wewn¢trznymi powinnabyc’ przewieziona do rzeini w warunkach higienicznych i najszybciej jak to mozliwe. JeZeli
transport potrwa diuZCj niz 2 godziny od chwili dokonania uboju zwierzocia, naleZyzapewnié warunki chlodnicze dla przewoZonej tuszy i narzqdéw wewnotrznych. W
przypadku, gdy warunki klimatyczne na to pozwolq, nie ma koniecznos'ci poddawaniachlodzeniu tusz i narzqdowwewnotrznych.

Pytanie 7. Co sig stanie jesli lekarz weterynarii uzna, ie nie mote byc' pneprowadzonyubéj z koniecznosci ?

Lekarz weterynarii moz’e stwierdzié, 26 zwierzc; powinno byé leczone, albous’miercone.
W przypadku gdy podjotajest decyzja o us'mierceniu zwierz¢cia, to:

1) us’miercanie przeprowadza Iekarz weterynarii przez podanie s'rodka usypiajqcego,2) tusza moZe byé:
a) poddana utylizacji lub
b) 23 zgodq urzodowego lekarza weterynarii przeznaczona do skarmiania migsoZemychzwierzqt futerkowych (jeZeIi chce Si¢ uzyskaé take; zgodo, naleZy skontaktowac’ sio zpowiatowym lekarzem weterynarii).

Ponadto, w przypadku zdrowych zwierzqt kopytnych, ktére 1116eg wypadkowi. takichjak s'winia, owca, koza lub cielo do 6 miesiqca Zycia, mozliwe jest przeprowadzenie ubojuzwierzgcia w celu pozyskania misgsa na wlasne potrzeby. Przy przeprowadzaniu takiego ubojunie jest kom'eczna obecnos’c’ lekarza weterynarii, niemniej jednak pozyskane migso nie moZebyc’ oferowane do sprzedaiy.

Pytanie 8. Co naleiy zrobic’, jes’li nie znajdzie sit; nez’ni, ktéry zgodzilaby sit; na przyjqcietuszy wraz z narzqdami wewngtrznymi zwierzqcia poddanego ubojowi z koniecznoéci ?



W tej sytuacji rolm'k moZe zdecydowac’ sic; na leczenie zwierzocia, us’miercenie goquz' przeprowadzenie uboju w celu pozyskania miosa na w1asne potrzeby. Jes’li nastqpi
s'mieré zwierzocia, zw1oki nalezy poddaé utylizacji, w tym przypadku koszty utylizacji
pokrywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pytanie 9. Czy w kaidym pnypadku prawidlowo przeprowadzonego uboju z
koniecznoéci moz’na zagwarantowac’, ie zostanie uratowana wartoéc’ rzez’na zwierzgcia ?

Migso pozyskane ze zwierzocia poddanego ubojowi z koniecznos'ci, w kaidym
przypadku poddawane jest badaniu poubojowemu przeprowadzonemu przez urzgdowego
lekarza weterynarii w rzez’nj. Badanie to ma na celu dokonanie oceny, czy miQso jest zdatne,
czy teZ niezdatne do spoZycia przez ludzi, zanim zostanie wprowadzone na rynek.

Wanos'é rzeéna zwierz¢cia 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 0d umowy jaka zosta1a zawarta
pomi¢dzy rolnikiem a podmiotem prowadzgcym rzeinio) quz' za zgodq urzodowego lekarza
weterynarii przeznaczonajest do skarmianiamigsoZemychzwierzqt futerkowych.

Pytanie 10. Czy w przypadku uboju z koniecznofici wymagane jest powiadomienie
Agencji Restrukturyzacji i ModernizacjiRolnictwa?

W kazdym przypadku przeprowadzem'a uboju z koniecznos’ci zwierzqt z gatunku
byd1o, owce, kozy lub éwinie, konieczne jest powiadomienie o tym zdarzeniu Agencji
Restruktmyzaoii i Modernizacji Rolnjctwa. NaleZy parni¢1aé, Ze ubéj bydlé, owcy lub kozy
naleiy zglosic’ w terminie 7 dni 0d dnia dokonania uboju Z koniecznos'ci. Uboj s’wini naleZy
zg1osié rowniez w terminie 7 dni od dnia dokonania uboju z koniecznos’ci (art. 12 ust. 3
ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. 0 systemie idenryfikacji i rejestracji zwierzq! — DZ. U. z2017r. poz. 546 z poZn.zm.). Natomiast na terenach objotych restrykcjami w zwiqzku z
afrykafiskim pomorem s'wifi termin na przekazanie informacji wynosi 2 dni w przypadku
uboju z koniecznos’ci s'wiI’l (art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie
identyfikacji i rejestracjizwierzqt — Dz. U. z 2017 r. poz. 546 z péz’n.zm.).
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