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Białystok, dnia 13.12.2011 r.

Sz. P. Marek Sawicki
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ZAPYTANIE POSELSKIE
Dotyczy: uboju zwierząt gospodarskich na własny użytek.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października
2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek
własny zamiar dokonania uboju przez rolnika na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa
musi zostać poprzedzony zgłoszeniem do Powiatowego Lekarza Weterynarii co najmniej 24
godziny przed dokonaniem uboju zwierząt. Formularz powyższego zgłoszenia zawiera m.in.
dane dotyczące osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju, jednak w rozporządzeniu nie
ma informacji jakie wymagania taka osoba powinna spełniać. Dotychczas ubój zwierząt
prowadzony na własny użytek był przeprowadzony samodzielnie.
Pojęcie „osoby uprawnionej” nie jest dla rolników jasne, ponieważ nie jest to
równoważne z zawodowym rzeźnikiem. Ubój na własny użytek warunkach gospodarskich ma
właśnie umożliwić rolnikom uniknięcie wysokich opłat pobieranych przez zakłady zajmujące
się ubojem usługowym. Tymczasem brakuje dobrej informacji o tym, kto, na jakich zasadach
i gdzie może ubiegać się o certyfikat uprawniający do przeprowadzania uboju. Osoby
zajmujące się kiedyś ubojem najczęściej nie posiadają (czy też jeszcze nie posiadają)
odpowiedniego certyfikatu, m. in. ze względu na niejasne zasady uzyskiwania. W związku z
tym w wielu gminach bardzo mało jest osób mogących przeprowadzić legalny ubój świni, na
co skarżą się rolnicy.
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W związku powyższym proszę o wyjaśnienia:
1. Czy wprowadzając nowe rozporządzenie prowadzono konsultacje z organizacjami
rolników, które reprezentowałyby w tym przypadku osoby prowadzące ubój na użytek
własny?
2. W jaki sposób rolnicy są informowani o zasadach przeprowadzania uboju na własny
użytek, a w szczególności o zasadach uzyskiwania certyfikatu uprawniającego do
przeprowadzania uboju?
3. Jakie wymagania powinna spełniać osoba upoważniona do przeprowadzenia uboju na
użytek własny?
4. Czy osoba posiadająca certyfikat uprawniający do uboju zwierząt gospodarskich,
zajmująca się tym okazjonalnie (np. kilka razy do roku) musi rejestrować działalność
gospodarczą i/lub podpisywać każdorazowo umowę na świadczenie usług z właścicielem
zwierzęcia przeznaczonego na ubój?
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