Dokumentacja leczenie zwierząt
Zdrowa, bezpieczna i dobra polska żywnośd jest naszym skarbem narodowym.
Stały wzrost popytu na polskie mięso, mleko i jaja oraz produkty przetworzone jest
źródłem dochodu dla wielu polskich rodzin. Mając na względzie bezpieczeostwo
produkowanej w Polsce żywności, zwracam się do Paostwa z apelem i
przypomnieniem

o

obowiązku

posiadania

w

gospodarstwie

dokumentacji

potwierdzającej leczenie zwierząt.
Proszę pamiętad, że każdorazowe zastosowanie przez lekarza weterynarii
produktów

leczniczych

powinno

zakooczyd

się

wystawieniem

dokumentu

potwierdzającego ten fakt.

Nieudokumentowane leczenie zwierząt gospodarskich może skutkowad utratą
części lub całości dopłat bezpośrednich. Dokument potwierdzający leczenie zwierząt
w gospodarstwie powinien byd przechowywany przez okres pięciu lat. Na
dokumencie tym powinien znajdowad się podpis rolnika oraz podpis i pieczątka
lekarza weterynarii.

Szanowni Paostwo!
Żądajcie od lekarzy weterynarii leczących Wasze zwierzęta wystawiania takiego
dokumentu. Jest to Paostwa niezbywalne prawo i obowiązek lekarzy weterynarii
leczących zwierzęta gospodarskie.

Główny Lekarz Weterynarii
Janusz Związek

Szanowni Rolnicy
Hodowcy zwierząt gospodarskich
W związku z niepokojącym wzrostem Liczby przypadków nielegalnego stosowania mączek mięsnokostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich oraz stanowczym pismem skierowanym w tej sprawie
przez Komisję Europejską do rządu RP informuję co następuje:

Zakaz stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich nie został zniesiony
i nie przewiduje się jego odwołania. Nadal obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania mączek
mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich.

Każdy rolnik, który podejmuje decyzje o nielegalnym zastosowaniu w żywieniu zwierząt
gospodarskich mączek mięsno-kostnych, musi liczyd się z dotkliwymi sankcjami finansowymi i
karnymi, między innymi:
zgłoszenie nielegalnej działalności do organów ścigania,
przeszukaniem gospodarstwa z udziałem Policji, na okolicznośd nielegalnego posiadania
mączek mięsno-kostnych,
nałożenie przez Sąd kary grzywny w wysokości nawet ponad 1 min złotych,
zniszczenie paszy, w której stwierdzono obecnośd mączek mięsno-kostnych na koszt
właściciela,
blokadą stada zwierząt wraz z zakazem ich sprzedaży i wprowadzania do obrotu.

W konsekwencji blokady, zwierzęta będą kierowane do uboju w rzeźniach, a otrzymane produkty
będą poddawane utylizacji na koszt właściciela lub przeznaczane do produkcji karm dla zwierząt
domowych lub mięsożernych zwierząt futerkowych.

Biorąc pod uwagę powyższe, przypominam Paostwu, że zastosowanie mączek mięsno-kostnych w
żywieniu zwierząt gospodarskich naraża rolników na ogromne straty finansowe oraz poważne
problemy natury karno-administracyjnej. Użycie do żywienia zwierząt mączek mięsno – kostnych
jest przestępstwem zagrożonym według prawa polskiego, karą grzywny, karą ograniczenia
wolności do roku lub oboma karami łącznie.
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