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WSTĘP

Kwestie dotyczące uboju z konieczności są regulowane rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., ustanawiającym szczególne przepisy doty-
czące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. I 139 z 30.04.2004, str. 55) 
– załącznik III, Sekcja I (Mięso zwierząt gospodarskich kopytnych), rozdział VI „Ubój z konieczności”.

Jednocześnie z dniem 1 czerwca 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) nr 218/2014 
z dnia 7 marca 2014 r. zmieniającego załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 853/2004 i (WE) nr 854/2004 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 2074/2005 (Dz. Urz. UE 
L69 z 8.03.2014, str. 95), w którym ustalone zostały m.in. nowe zasady dotyczące znakowania mięsa 
pozyskanego z uboju z konieczności poza rzeźnią.

W związku z powyższym, mięso pozyskane z uboju z konieczności, które zostało uznane za zdat-
ne do spożycia przez ludzi będzie opatrywane owalnym znakiem jakości zdrowotnej i będzie mogło 
być wprowadzane do obrotu we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią ma miejsce w sytuacji, gdy 
zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi. Uraz typu złamanie kończyny, kręgosłupa u świni, owcy, kozy, 
krowy czy konia oznacza automatycznie brak naturalnego poruszania się, a tym samym transport do 
rzeźni.

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji możliwe jest uratowanie wartości rzeźnej zwierzęcia po-
przez poddanie go ubojowi na miejscu, tak zwanemu ubojowi z konieczności.
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1. Jakie kroki należy przedsięwziąć w pierwszej kolejności, gdy zwierzę ulegnie wypadkowi?

Jak najszybciej należy wezwać lekarza weterynarii zajmującego się leczeniem zwierząt gospo-
darskich, który określi, czy zwierzę powinno być leczone, poddane ubojowi z konieczności czy też 
uśmiercone.

2. Co należy zrobić, jeśli wezwany lekarz weterynarii stwierdzi,
że zwierzę powinno być poddane ubojowi z konieczności?

q Kontaktujemy się z najbliższą rzeźnią, w celu ustalenia możliwości przyjęcia tuszy i narządów 
wewnętrznych zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności. Gdy uzyskamy taką zgodę, należy 
przewieźć tuszę zwierzęcia wraz z przynależnymi do niej narządami wewnętrznymi do rzeźni. 
Tam urzędowy lekarz weterynarii dokona badania poubojowego i wyda ocenę przydatności mięsa 
do spożycia przez ludzi. Ocena taka warunkuje wprowadzenie mięsa na rynek, tj. oferowanie do 
sprzedaży i tym samym uratowanie wartości rzeźnej zwierzęcia.

q Należy kolejno skontaktować się z powiatowym lekarzem weterynarii, właściwym terytorialnie co 
do lokalizacji gospodarstwa. Lekarz weterynarii przeprowadzi badanie przedubojowe i wystawi 
świadectwo urzędowe, które będzie towarzyszyło tuszy i narządom wewnętrznym zwierzęcia pod-
danego ubojowi z konieczności.

q Należy zwierzę poddać ubojowi z konieczności.

Aktualny wykaz rzeźni działających na terenie Polski, spełniających wymogi przyjmowania zwie-
rząt poddanych ubojowi z konieczności poza rzeźnią dostępny jest na stronie Głównego Lekarza 
Weterynarii pod linkiem: https://zywnosc.wetgiw.gov.pl/spi/rzeznie/.

3. Ogólne zasady i warunki uboju zwierząt poza rzeźnią

3.1. Kto może dokonać uboju z konieczności?

Ubój z konieczności może wykonać jedynie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, tj. takie 
same jak w przypadku uboju zwierząt w rzeźni.

Osoba taka musi:
n mieć ukończone 18 lat;
n posiadać wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe;
n odbyć szkolenie teoretyczne oraz trzymiesięczną praktykę na stanowisku ubojowym, pod stałym 

nadzorem osoby posiadającej udokumentowany 3-letni staż pracy na stanowisku ubojowym.

Wykazy osób uprawnionych do wykonywania uboju znajdują się
w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii
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3.2. W jaki sposób i w jakich warunkach powinien się odbyć ubój z konieczności?
 
Posiadacz zwierzęcia, które ma być poddane ubojowi z konieczności, zobowiązany jest do pod-

jęcia wszelkich koniecznych działań, aby uboju dokonać jak najszybciej. Podjęte działania powin-
ny zaoszczędzić zwierzęciu niepotrzebnego bólu, niepokoju i cierpienia. Stąd też należy spełnić 
wymagania dotyczące ochrony zwierząt podczas uboju określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 
1099/2009. Wynika z niego, że zwierzę powinno być ogłuszone i wykrwawione. Po uboju tusza powin-
na być wykrwawiona. W miejscu dokonania uboju można również, pod nadzorem wezwanego lekarza 
weterynarii, usunąć z tuszy żołądek i jelita zwierzęcia. Usunięte i odpowiednio oznakowane narządy 
(w sposób umożliwiający ich identyfikację z daną tuszą) wraz z tuszą należy przewieźć do rzeźni. 

3.3. W jakich warunkach tusza wraz z narządami wewnętrznymi zwierzęcia powinna być 
przewieziona do rzeźni?

Transport tuszy, wraz z przynależnymi do niej narządami wewnętrznymi, powinien odbyć się jak 
najszybciej, z zachowaniem odpowiednich warunków higienicznych. Jeżeli od chwili dokonania uboju 
do przybycia do rzeźni upływa więcej niż dwie godziny, tusza i narządy wewnętrzne muszą być 
schłodzone. Jeżeli klimat na to pozwala, nie ma konieczności poddawania zwierzęcia chłodzeniu 
aktywnemu.

Należy podkreślić, że w przypadku, gdy warunki transportu będą niewłaściwe i będzie to miało 
wpływ na jakość finalną mięsa, tusza może zostać uznana za niezdatną do spożycia.

4. Dokumenty towarzyszące tuszy i narządom wewnętrznym do rzeźni

Do rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia muszą być dostarczone następujące 
dokumenty:
n oświadczenie rolnika – stwierdzające tożsamość zwie-

rzęcia oraz zawierające informacje na temat weteryna-
ryjnych produktów leczniczych lub innych środków, jakie 
podano zwierzęciu lub wobec niego stosowano, z wy-
szczególnieniem dat podawania i okresów karencji – Za-
łącznik nr 1;

n zaświadczenie lekarza weterynarii – stwierdzające 
korzystny wynik badania przedubojowego, datę i czas 
przeprowadzenia tego badania, przyczynę dokonania 
uboju z konieczności oraz informację na temat leczenia, 
jakiemu poddane było to zwierzę – Załącznik nr 2 .

Niedostarczenie powyższych informacji skutkuje uznaniem mięsa za niezdatne do spożycia!
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5. Przeciwwskazania do uboju z konieczności

W sytuacji, gdy lekarz weterynarii uzna, że nie może być przeprowadzony ubój z konieczności, 
stwierdza, że zwierzę powinno być leczone lub też wydaje decyzję o jego uśmierceniu. Uśmiercenie 
przeprowadza lekarz weterynarii przez podanie środka usypiającego. Tusza może być poddana utyli-
zacji lub za zgodą urzędowego lekarza weterynarii przeznaczona do skarmiania zwierząt futerkowych 
(w celu uzyskania takiej zgody należy skontaktować się z powiatowym lekarzem weterynarii).

W przypadku zdrowych zwierząt kopytnych, które uległy wypadkowi, takich jak świnia, owca, koza 
czy cielę do 6 miesiąca życia, możliwe jest przeprowadzenie uboju takiego zwierzęcia w celu pozy-
skania mięsa na własne potrzeby. Przy takim uboju nie jest wymagana obecność lekarza weteryna-
rii. Należy jednak pamiętać, że pozyskane mięso nie może być oferowane do sprzedaży.

Podobnie w sytuacji, gdy nie znajdziemy rzeźni, która zgodziłaby się na przyjęcie tuszy wraz 
z narządami wewnętrznymi zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności. Rolnik może wówczas 
zdecydować się na leczenie zwierzęcia, uśmiercenie go lub przeprowadzenie uboju w celu pozyska-
nia mięsa na własne potrzeby.

Jeżeli nastąpi śmierć zwierzęcia, zwłoki należy poddać utylizacji i w takim przypadku koszty uty-
lizacji pokrywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Utylizacji musi być poddana również tusza, której mięso w wyniku badania poubojowego zostało 
ocenione jako niezdatne do spożycia przez ludzi. W tym przypadku koszty utylizacji, w zależności 
od zawartej umowy, leżą po stronie rolnika lub podmiotu prowadzącego rzeźnię.

Za zgodą urzędowego lekarza weterynarii istnieje również możliwość przeznaczenia tuszy do 
skarmiania mięsożernych zwierząt futerkowych.

6. Podsumowanie

Należy pamiętać, że w każdym przypadku przeprowadzenia uboju z konieczności zwierząt z ga-
tunku bydło, owce, kozy lub świnie istnieje obowiązek poinformowania o tym zdarzeniu Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Ubój bydła, owcy, świni lub kozy należy zgłosić w terminie 7 dni 
(art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji 
i rejestracji zwierząt – Dz. U. z 2017 r., poz. 546 z późn. zm.).

Na terenach objętych restrykcjami w związku z afrykańskim po-
morem świń termin na przekazanie informacji wynosi 2 dni w przy-
padku uboju z konieczności świń (art.12 ust. 3a ww. ustawy).

x
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Źródła:
-	Główny	Inspektorat	Weterynarii,	Ubój	z	konieczności	zwierząt	gospodarskich	kopytnych	poza	rzeź-

nią	 https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/uboj-z-koniecznosci-zwierzat-gospodarskich-
kopytnych-poza-rzeznia

-	Ministerstwo	Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi,	Praktyczne	wskazówki	dla	rolników	w	przypadku	konieczno-
ści	uboju	zwierząt	gospodarskich	kopytnych	poza	rzeźnią

-	https://www.gov.pl/web/rolnictwo/praktyczne-wskazowki-dla-rolnikow-w-przypadku-koniecznosci-
uboju-zwierzat-gospodarskich-kopytnych-poza-rzeznia

-	Załącznik	nr	1;
-	Załącznik	nr	2;



 

OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY SEKTORA SPOŻYWCZEGO, KTÓRY 

UTRZYMYWAŁ ZWIERZĘ PODDANE UBOJOWI Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ  
1. Identyfikacja zwierzęcia 

gatunek: ……………………………, wiek/data urodzenia:…………………………………………, płeć:………………………… 

numer identyfikacyjny (w przypadku koniowatych numer elektronicznego identyfikatora  oraz numer 

UELN): ………………………………………………….…..……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Pochodzenie zwierzęcia 

imię i nazwisko podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze, z którego siedziby stada 

zwierzę pochodzi: …………………………………………………………………………………………………………….…… 

adres gospodarstwa pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………… 

nr siedziby stada (nie dotyczy w przypadku uboju z konieczności koniowatego): 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Inne istotne informacje:  

Data i godzina dokonania uboju z konieczności zwierzęcia ………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Informacja o leczeniu zwierzęcia 

 Zwierzę było/nie było1 leczone. 

Stosowane leczenie/produkty lecznicze weterynaryjne2  

Nazwa stosowanego  produktu 

leczniczego weterynaryjnego   

Data podania Okres karencji do: 

od do 

    

    

    

    

    

    

 

Sporządzono w dniu  ………………………………w miejscowości:…………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 
czytelny podpis zawierający imię i nazwisko 
podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo 

spożywcze, z którego siedziby stada zwierzę 
pochodzi 

 
1 Skreślić jeżeli nie dotyczy 
2 Wypełnić jeżeli dotyczy 



ZAŁĄCZNIK V 

WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO W PRZYPADKU UBOJU Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ 
ZGODNIE Z ART. 4 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2019/624 (1) 

WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO W PRZYPADKU UBOJU Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ 

17.5.2019 L 131/193 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/624 z dnia 8 lutego 2019 r. dotyczące szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowa
dzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów przejściowych w odniesieniu do 
żywych małży zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (Dz.U. L 131 z 17.5.2019, s. 1). 



Notatki



n BARTOSZYCE, ul. Kętrzyńska 45A, tel. (89) 762 22 05

n BRANIEWO, ul. Kościuszki 118, tel. (55) 243 28 46

n DZIAŁDOWO • Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2, tel. (23) 696 19 75

n ELBLĄG, ul. Nowodworska 10B, tel. (55) 235 32 36 • Pasłęk, ul. Bankowa 25, tel. (55) 248 55 04

n EŁK, ul. Zamkowa 8, tel. (87) 621 69 67

n GIŻYCKO, ul. Przemysłowa 2, tel. (87) 428 51 99

n GOŁDAP, ul. Wolności 20, tel. (87) 615 19 57

n IŁAWA, ul. Lubawska 3, tel. (89) 649 37 73 • Lubawa, ul. Gdańska 26, tel. (89) 645 24 22

n KĘTRZYN, ul. Powstańców Warszawy 1 (Budynek Społem), tel. (89) 751 30 93

n LIDZBARK WARMIŃSKI, ul. Krasickiego 1, tel. (89) 767 23 10

n MRĄGOWO, ul. Boh. Warszawy 7A/2, tel./fax (89) 741 24 51 

n NOWE MIASTO LUBAWSKIE, ul. Jagiellońska 24d, tel. (56) 474 21 88

n NIDZICA, ul. Słowackiego 17, tel. (89) 625 26 50

n OLECKO, Al. Zwycięstwa 10, tel. (87) 520 22 17

n OLSZTYN • Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. (89) 715 22 59

n OSTRÓDA, Grabin 17, tel. (89) 646 24 24 • Morąg, ul. Dworcowa 13, tel. (89) 757 47 61

n PISZ, ul. Wojska Polskiego 33, tel. (87) 423 20 33

n SZCZYTNO, ul. Józefa Narońskiego 2, tel. (89) 624 30 59

n WĘGORZEWO, ul. Kraszewskiego 40, tel. (87) 427 12 21

Adresy Zespołów Doradców:
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