
Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe 
zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, 
kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym 
samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej 
zwierzęcia. 

Co należy zrobić, gdy zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi?

W pierwszej kolejności należy jak najszybciej wezwać lekarza weterynarii zajmującego się 
leczeniem zwierząt gospodarskich, który stwierdzi czy zwierzę powinno być leczone, poddane 
ubojowi z konieczności, czy też uśmiercone. 

Co należy zrobić, jeżeli wezwany lekarz weterynarii stwierdzi, że zwierzę może być poddane 
ubojowi z konieczności?

- Należy skontaktować się z najbliższą rzeźnią celem ustalenia, czy istnieje możliwość przyjęcia 
tuszy i narządów wewnętrznych zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności - tusza zwierzęcia 
wraz z przynależnymi do niej narządami wewnętrznymi musi być przewieziona do rzeźni, gdzie 
urzędowy lekarz weterynarii dokona badania poubojowego i wyda ocenę przydatności mięsa do 
spożycia przez ludzi. Wydanie takiej oceny jest warunkiem koniecznym wprowadzenia mięsa na 
rynek, tj. oferowania do sprzedaży i tym samym uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.
- Należy poddać zwierzę ubojowi z konieczności.

Kto może dokonać uboju z konieczności?

Ubój z konieczności powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, tj. 
takie same jak w przypadku uboju zwierząt w rzeźni.

W jaki sposób i w jakich warunkach powinien odbyć się ubój z konieczności?

W przypadku uboju zwierząt z konieczności poza rzeźnią posiadacz zwierząt jest zobowiązany do 
podjęcia wszelkich koniecznych działań, aby jak najszybciej dokonać uboju zwierzęcia, w tym 
dołożyć starań, aby podczas uboju i działań z nim związanych oszczędzić zwierzętom wszelkiego 
niepotrzebnego bólu, niepokoju i cierpienia.

Należy spełnić wymagania dotyczące ochrony zwierząt podczas uboju. Zwierzę powinno być 
ogłuszone i wykrwawione zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Rady nr 1099/2009 
przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. 

Po uboju tusza powinna być wykrwawiona. W miejscu dokonania uboju można również, pod 
nadzorem wezwanego lekarza weterynarii, usunąć z tuszy żołądek oraz jelita zwierzęcia. Usunięte 
narządy należy oznakować (w sposób umożliwiający ich identyfikację z daną tuszą) i wraz z tuszą 
przewieźć do rzeźni. 


