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Mając na uwadze rozpowszechnianie wiedzy wśród rolników na temat postępowania w
przypadku, gdy zdrowe zwierzę gospodarskie ulegnie urazowi, który uniemożliwia mu naturalne
poruszanie się i tym samym transport do rzeźni, uprzejmie przypominam o zamieszczeniu w
widocznym miejscu na stronach internetowych wojewódzkich oraz powiatowych inspektoratów
weterynarii:
-

ulotki informacyjnej dla rolników (która została zaktualizowana w grudniu 2019 r.)
zawierającej m.in. link do strony Głównego Inspektoratu Weterynarii z aktualnym wykazem
rzeźni działających na terenie Polski spełniających wymogi dotyczące przyjmowania
zwierząt poddanych ubojowi z konieczności poza rzeźnią (załącznik nr 1),

-

wzoru oświadczenia przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę
poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią (załącznik nr 2),

-

wzoru świadectwa zdrowia zwierząt w przypadku uboju z konieczności poza rzeźnią
zawartego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/22351 (załącznik nr 3).
W przypadku organizowania spotkań z instytucjami lub mediami współpracującymi z

rolnikami zwracam się z uprzejmą prośbą o propagowanie informacji na temat postępowania przy
uboju z konieczności oraz miejsc, gdzie można znaleźć pomocne informacje.

Paweł Meyer
/podpisano elektronicznie/
Załączniki: 3

1 rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235 z dnia 16 grudnia 2020 r. ustanawiającego przepisy dotyczące stosowania
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 i (UE) 2017/625 w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia
zwierząt, wzorów świadectw urzędowych i wzorów świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych do celów wprowadzania do
Unii i przemieszczania w obrębie terytorium Unii przesyłek niektórych kategorii zwierząt i towarów oraz urzędowej certyfikacji
dotyczącej takich świadectw i uchylające rozporządzenie (WE) nr 599/2004, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 636/2014 i (UE)
2019/628, dyrektywę 98/68/WE oraz decyzje 2000/572/WE, 2003/779/WE i 2007/240/WE (Dz. U. L 442 z 30.12.2020, str. 1)
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