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ANNA ZIEMBI SKA, GRA YNA KRASNOWSKA  

ZAPEWNIENIE BEZPIECZE STWA ZDROWOTNEGO W OBROCIE 

TUSZAMI ZWIERZ T OWNYCH 

 

S t r e s z c z e n i e 

 

Na jako  konsumpcyjn  i przetwórcz  dziczyzny zasadniczy wp yw ma zarówno gatunek, stan zdro-

wotny, wiek, p e  upolowanej zwierzyny, jak i prawid owo  prowadzenia zabiegów poubojowych 

w owisku. Natomiast gwarancj  bezpiecze stwa zdrowotnego dziczyzny jest poprawno  uboju zwierzy-

ny ownej, higiena jej patroszenia i prawid owo  wystudzenia oraz dalsze post powanie w punktach 

skupu i transporcie. W celu usprawnienia funkcjonowania przedsi biorstw zajmuj cych si  pozyskiwa-

niem i przetwórstwem dziczyzny oraz zapewnienia kontrolowanej jako ci otrzymywanych wyrobów 

korzystne by oby wprowadzenie jednolitych zasad post powania, dostosowanych do wymaga  okre lo-

nych w  przepisach weterynaryjnych, Prawie owieckim oraz prawie ywno ciowym. 

 

S owa kluczowe: dziczyzna, tusze zwierz t ownych, bezpiecze stwo ywno ci 

 

Wprowadzenie 

Na rynku wyst puje coraz wi kszy wybór artyku ów spo ywczych, co wi e si  

ze wzrostem produkcji i oferty producentów krajowych oraz otwarciem granic na rynki 

innych pa stw. Jednocze nie ze wzrostem poda y rosn  oczekiwania klientów wobec 

nabywanych produktów. Maj  one by  nie tylko bezpieczne, ale tak e powinny mie  

odpowiedni  warto  od ywcz  i cechowa  si  po danymi walorami sensorycznymi. 

Wzrastaj ca wiadomo  konsumentów dotycz ca powi zania niew a ciwego sposobu 

od ywiania z rozwojem chorób cywilizacyjnych oraz pojawiaj ce si  zagro enia, jak: 

dioksyny w mi sie drobiu, BSE krów czy pryszczyca, przyczyniaj  si  do obserwowa-

nej tendencji zmniejszania spo ycia mi sa, a w szczególno ci mi sa czerwonego [5]. 

Surowcem alternatywnym mi sa zwierz t rze nych mo e by  mi so zwierz t dziko 

yj cych. Ma ono cenne walory zarówno smakowe, jak i od ywcze. Zwierz ta dzikie, 

od awiane przez cz owieka ze swojego naturalnego rodowiska, ywi  si  karm , któr  
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same wybieraj , bez znacz cej ingerencji cz owieka [4]. Rosn ca popularno  tego 

mi sa przyczyni a si  do rozwoju jego przetwórstwa. W Europie pozyskiwanie i prze-

twórstwo mi sa zwierz t dziko yj cych, ownych, rozwin o si  na szerok  skal  

(produkcja krajowa i na eksport) w takich krajach, jak: Polska, Austria, W gry, S owe-

nia. W Niemczech produkcja ma charakter lokalny, podobnie, jak we Francji, Cze-

chach, Anglii, Szkocji czy Hiszpanii [1]. Uj cie przetwórstwa mi sa pochodz cego ze 

zwierz t dziko yj cych, w tworzonym prawie wspólnotowym, przek ada si  na do-

st pno  wyrobów z tego mi sa oraz na ich jako , a tak e wzrost zainteresowania ze 

strony konsumentów. 

Zwierzyna owna w Polsce 

Do zwierz t ownych zalicza si  gatunki dzikich ssaków l dowych oraz dzikich 

ptaków, na które cz owiek poluje w celu pozyskania warto ciowego mi sa, cennych 

skór, trofeów. W Polsce, zgodnie z podzia em owieckim, zwierz ta owne dzieli si  na 

dwie zasadnicze grupy [16]: 
T a b e l a  1 

 

Odstrza  i od ów niektórych zwierz t ownych.  

Selected species of game shot, trapped.  

 

Zwierz ta owne / Game species Rok 2004 – 2005 / Year 2004 - 2005 

Odstrza  [tys. szt.] / Shot in thous. heads 

Sarny / Roe deer 151 

Dziki / Wild boars 136 

Lisy / Foxes 145 

Ba anty / Pheasants 97 

Jelenie / Deer 39 

Zaj ce / Hares 31 

Kuropatwy / Partridges 16 

Daniele / Fallow deer 3,0 

Ogó em / Total 618 

Od ów [szt.] / Trapped in thous.heads 

Zaj ce / Hares 2122 

Kuropatwy / Partridges 168 

Ogó em / Total 2290 

ród o: Dane Ministerstwa rodowiska oraz Polskiego Zwi zku owieckiego; dotycz  roku owieckiego 

tj. okres od 1 IV danego roku do 31 III nast pnego roku. 

Source: Ministry of Environment and Polish Hunting Association data, referring to hunting year from 

April 1 to the end of march of the following year. 
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a) zwierzyna gruba – zalicza si  do niej m.in.: jelenia szlachetnego, jelenia sika, 

sarn , osia, daniela, muflona, dzika; 

b) zwierzyna drobna – w sk ad tej grupy wchodz  m.in.: zaj c szarak, dziki królik, 

ba ant, kuropatwa, kaczki i g si owne. 

W latach 2004 – 2005 pozyskanie niektórych zwierz t ownych w Polsce oszaco-

wano na ponad 620 tys. sztuk, z czego 618 tys. sztuk pozyskano w wyniku odstrza u, 

a 2290 sztuk w wyniku od owu (tab. 1) [9]. 

 

Mi so zwierz t ownych jako surowiec konsumpcyjny 

Mi so zwierz t ownych, pozyskane najcz ciej w wyniku odstrza u, takich ga-

tunków, jak: o , jele , daniel, sarna, dzik, zaj c, królik, ba ant, kuropatwa, krzy ówka 

i cyranka, nazywa si  dziczyzn  i zagospodarowuje w dwojaki sposób. Cz  tusz upo-

lowanych zwierz t udost pniana jest my liwym na w asny u ytek (dotyczy to g ównie 

tuszy dzików, rzadziej jeleni), jednak znaczna wi kszo  pozyskanego surowca sprze-

dawana jest firmom, które prowadz  dzia alno  zwi zan  z obrotem dziczyzn , zgod-

nie z przepisami obowi zuj cego prawa [cyt. za 3]. 

Dziczyzna ceniona jest szczególnie ze wzgl du na swoje walory dietetyczne. 

Mi so zwierz t ownych, w odró nieniu od zwierz t gospodarskich, cechuje si  nisk  

zawarto ci  t uszczu, rednio od 0,3% w mi sie danieli do 5% w mi sie jeleni, a przy 

tym tusze cechuj  si  wy sz  mi sno ci  w porównaniu z byd em. rednia warto  

energetyczna kszta tuje si  na poziomie od 95 kcal/100 g mi sa z daniela do 

125 kcal/100 g mi sa z dzika, podczas, gdy odpowiednia rednia warto  energetyczna 

wo owiny wynosi 140 kcal/100 g. Mi so zwierzyny le nej poza nisk  kaloryczno ci  

odznacza si  równie  wy sz  zawarto ci  pe nocennego bia ka, jest go nawet do 5% 

wi cej ni  w mi niach zwierz t gospodarskich. Surowiec mi sny pozyskany ze zwie-

rz t ownych poza takimi walorami, jak: wysoka przyswajalno , warto  od ywcza, 

du a zawarto  bia ka, a ma a t uszczu oraz w a ciwy stosunek kwasów t uszczowych 

nienasyconych do nasyconych, jest tak e cennym ród em witamin takich, jak: retinol, 

tiamina, ryboflawina, pirydoksyna, kobalamina, niacyna oraz sk adników mineralnych: 

sodu, potasu, wapnia i cynku [4, 6, 7]. 

Regulacje prawne 

Warunki pozyskiwania i obrotu dziczyzn  podlegaj  przepisom prawnym doty-

cz cym ywno ci oraz innym szczegó owym aktom prawnym. S  to: 

 Dyrektywa Rady 92/45 z 16 czerwca 1992 r. (Dz. U. W. E. L268) w sprawie 

zdrowia publicznego i problemów zdrowotnych zwierz t odnosz cych si  do od-

strza u dzikiej zwierzyny oraz wprowadzania do obrotu mi sa zwierz t ownych; 
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 Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zaka nych 

zwierz t, badaniu zwierz t rze nych i mi sa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. 2003, nr 52, poz. 450); 

 Rozporz dzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 

kwietnia 2004 r. ustanawiaj ce szczególne przepisy dotycz ce higieny w odniesie-

niu do ywno ci pochodzenia zwierz cego; 

 Rozporz dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15 lipca 2004 r. (Dz. U. 

2004, nr 169, poz. 1778 ze zm. z dnia 10 marca 2005 r. Dz. U. 2005, nr 44, poz. 

430) w sprawie wymaga  weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów z mi sa 

zwierz t ownych umieszczanych na rynku; 

 Rozporz dzenie Ministra rodowiska z 11 marca 2005 r. (Dz. U. 2005, nr 45, poz. 

433) w sprawie ustalenia listy gatunków zwierz t ownych; 

 Rozporz dzenie Ministra rodowiska z 23 marca 2005 r. (Dz. U. 2005, nr 61, poz. 

548) w sprawie szczegó owych warunków wykonywania polowania i znakowania 

tusz; 

 Ustawa z 13 pa dziernika 1995 r. Prawo owieckie (jednolity tekst Dz. U. 2005, nr 

127, poz. 1066) 

 Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze stwie ywno ci i ywienia. Dz. U. 2006 

r. Nr 171, poz. 1225  

Zgodnie z tre ci  ww. przepisów mi so (dziczyzna), które trafia do konsumpcji, 

powinno pochodzi  ze zwierz t ownych, które: 

 zosta y ubite na skutek odstrza u, w sposób okre lony w przepisach owieckich; 

 zosta y odstrzelone w obszarze niepodlegaj cym ograniczeniom ze wzgl du na 

zdrowie zwierz t; 

 przewieziono niezw ocznie po odstrzale do zatwierdzonego zak adu przetwórstwa 

lub punktu skupu; 

 poddano obróbce przy zachowaniu wymaga  weterynaryjnych; 

 poddano badaniu przez urz dowego lekarza weterynarii; 

 nie wykazywa y adnych zmian chorobowych, które mog yby spowodowa  nie-

zdatno  mi sa do spo ycia przez ludzi lub stanowi  zagro enie dla zdrowia pu-

blicznego. 

Lekarz weterynarii uznaje mi so zwierz t ownych jako zdatne do spo ycia na 

podstawie przeprowadzonego badania sanitarno-weterynaryjnego, podczas którego 

dokonuje ogl dzin nieoskórowanej, jak i oskórowanej zwierzyny ownej i jej narz dów 

wewn trznych, okre la konsystencj , zabarwienie i ewentualnie zapach tuszy. Je li 

wyniki ogl dzin nie pozwalaj  na dokonanie oceny, przeprowadza badania laborato-

ryjne, a w przypadku mi sa pochodz cego z tusz dzików wykonuje obowi zkowe ba-

danie na obecno  w o ni. Je eli badana tusza nie budzi zastrze e , co do spo ycia 

przez ludzi znakowana jest pi ciok tem, który zawiera nast puj ce informacje: w gór-
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nej cz ci umieszczone s  litery PL, w rodku weterynaryjny numer identyfikacyjny 

zak adu, a w dolnej litery EWG.  

Natomiast, je eli badanie po odstrzeleniu zwierz cia wykaza o: obecno  w o ni, 

zapalenie stawów, j der lub jelit, liczne guzy lub ropnie, zmiany w w trobie lub le-

dzionie, obecno  cia  obcych w jamach cia a, znaczn  ilo  gazów w o dku i jeli-

tach, wraz z odbarwieniem narz dów wewn trznych, zmiany barwy, zapachu, smaku 

lub konsystencji, zmiany gnilne, z amania otwarte niezwi zane bezpo rednio z polo-

waniem, wychudzenie, ogólny lub miejscowy obrz k lub inne zmiany chorobowe, 

mi so z takiego zwierz cia kwalifikuje si  jako niezdatne do spo ycia i umieszcza na 

nim znak weterynaryjny w kszta cie trójk ta równobocznego, skierowanego wierz-

cho kiem do góry o d ugo ci boku 5 cm, zawieraj cym w górnej cz ci litery PL, 

a w dolnej cz ci litery IW [15]. 

Warunki pozyskiwania i obrotu dziczyzn  a jej jako  i bezpiecze stwo 

Warunki pozyskiwania mi sa zwierz t ownych, w przeciwie stwie do zwierz t 

gospodarskich, s  trudniejsze do precyzyjnego okre lenia, st d te  wynikaj  inne wy-

magania zdrowotne. Dlatego tak istotne jest, aby by o pozyskiwane z pe n  wiedz  

o potencjalnych zagro eniach rodowiskowych, a zabiegi przeprowadzane z odstrzelo-

n  zwierzyn  w terenie owieckim powinny w maksymalny sposób ogranicza  zanie-

czyszczenie mi sa.  

Na jako  konsumpcyjn  i przetwórcz  dziczyzny ma zasadniczy wp yw nie tylko 

gatunek, zdrowie, wiek, p e  upolowanej zwierzyny, kszta tuje je równie  prawid o-

wo  prowadzenia zabiegów poubojowych w owisku. Natomiast gwarancj  bezpie-

cze stwa zdrowotnego dziczyzny jest poprawno  uboju zwierzyny ownej, higiena jej 

patroszenia i prawid owo  wystudzenia oraz dalsze post powanie w punktach skupu 

i transporcie [4, 10, 14]. 

W celu uzyskania dziczyzny najwy szej jako ci, a tak e zabezpieczenia jej przed 

niepo danymi zmianami nale y przestrzega  nast puj cych zasad [11]: 

 polowanie powinno mie  miejsce przy sprzyjaj cych warunkach atmosferycznych, 

chroni cych tusze przed zamoczeniem lub zabrudzeniem np. b otem; 

 nale y zwróci  szczególn  uwag  na celno  strza u, my liwi nie powinni strzela  

w cenne jako ciowo partie zwierz cia, ale te, których warto  kulinarna jest mniej-

sza np. g ow  i nie narusza  trzewi; 

 zranion  zwierzyn  nale y dobi  w mo liwie najkrótszym czasie – zwierzyn  p o-

w  strza em w kark, dziki w g ow , zaj ce uderzeniem kantem d oni w nasad  ba 

za uszami; 

 zwierzyn  grub  zaraz po ubiciu nale y prawid owo wypatroszy ; po wypatrosze-

niu nale y podnie  przód tuszy do góry w celu u atwienia wycieku farby (krwi); 

 przed transportem nale y tusz  wystudzi  w celu unikni cia zaparzenia; 
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 nale y ograniczy  czas transportu tuszy z owiska do miejsca przeznaczenia; 

 podczas transportu tusze powinny w miar  mo liwo ci by  powieszone i nie po-

winny si  ze sob  styka  w celu unikni cia zaparzenia. 

Patroszenie ubitej zwierzyny 

Patroszenie (wytrzewianie) to zabieg przeprowadzany w owisku (w szczególnych 

przypadkach w punkcie skupu lub zak adzie przetwórczym) polegaj cy na usuni ciu 

narz dów wewn trznych z jamy brzusznej i klatki piersiowej zwierz cia, nale cych 

do uk adu pokarmowego, oddechowego, moczowego, p ciowego i wewn trzwydzielni-

czego [7]. Zaniechanie tego zabiegu przyczynia si  do zaka enia wewn trznego tuszy, 

sprzyja silnemu rozwojowi mikroflory patogennej, a w nast pstwie rozwojowi proce-

sów gnilnych, uszkadzaj cych trwale surowiec. 

Podczas przeprowadzania wytrzewiania tusz upolowanej zwierzyny, w celu za-

chowania jej jako ci i bezpiecze stwa zdrowotnego, nale y zwróci  uwag  na istotne 

czynniki [2, 4, 7, 11]: 

 tusze nale y przenie  na czas patroszenia w miejsce ocienione i przewiewne, uni-

kaj c zabrudzenia skóry (przeci ganie z w osem a nie pod w os); 

 pierwsz  czynno ci , która zapobiega przykrej woni tuszy jest usuni cie j der 

(u grubej zwierzyny) lub moczu (u zaj cowatych); 

 nale y przewi za  prze yk po oddzieleniu od tchawicy, aby unikn  wylania si  

tre ci pokarmowej – zabrudzenie ni  tuszy sprzyja rozwojowi niepo danej mikro-

flory, przyspieszaj cej procesy rozk adowe; 

 nale y dok adnie opró ni  jam  cia a z narogów (jadalne cz ci tuszy: serce, nerki, 

p uca, w troba) i patrochów (cz ci niejadalne: o dek, ledziona, jelita), nale y 

je zabezpieczy  do momentu badania weterynaryjnego; 

 nie wolno dopu ci  do rozlania ó ci, poniewa  w troba maj ca z ni  kontakt nie 

nadaje si  do konsumpcji; 

 nale y podci  grube naczynia krwiono ne wewn trz tuszy w celu dok adniejszego 

wykrwawienia mi ni (krew w nich obecna jest doskona  po ywk  dla bakterii); 

 nale y oczy ci  ran  postrza ow  za pomoc  suchych cierek, w adnym przypad-

ku nie wolno tuszy polewa  wod  (zmniejsza to trwa o ); 

 nale y tusz  wystudzi  do temperatury otoczenia, aby zapobiec rozwojowi mikro-

organizmów mezofilnych; 

 aby przyspieszy  wych odzenie tusze nale y j  naci  w pachwinach; 

 czas studzenia tuszy zale y od jej masy, temperatury, ruchu powietrza i pory roku.  

Transport tusz zwierzyny ownej 

Odpowiednie rodki transportu pozwalaj  zachowa  jak najd u ej trwa o  su-

rowca, chroni  przed negatywnym wp ywem czynników zewn trznych, zabezpieczaj  
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tusz  przed jej uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, a tak e ograniczaj  rozwój flory 

przyspieszaj cej psucie si  mi sa. 

Tusze upolowanej zwierzyny powinno si  przewozi  specjalnie do tego celu przy-

gotowanymi rodkami transportu, czyli powinny mie  ciany i pod ogi wykonane ze stali 

nierdzewnej lub blachy aluminiowej lub pokryte mas  plastyczn . Powinny umo liwia  

przewóz surowca w pozycji wisz cej tak, aby tusze nie styka y si  ze sob , nie dotyka y 

pod ogi, przewóz na le co powinien by  maksymalnie ograniczony [2, 4, 11]. 

Odbiór ilo ciowy i jako ciowy upolowanej zwierzyny ma miejsce w punkcie sku-

pu lub w zak adzie przetwórczym, gdy ten bezpo rednio skupuje tusze od my liwych 

b d  dokonuje oceny na w asny u ytek ju  sklasyfikowanych pod wzgl dem wago-

wym i jako ciowym tusz. 

Zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi czas dostarczenia tusz do zak adu 

przetwórstwa lub punktu skupu wynosi 12 godz. po odstrzale. W przypadku zwierz t 

ownych odstrzelonych w du ej odleg o ci od zak adu czas transportu mo e by  d u -

szy, je eli pozwalaj  na to warunki klimatyczne (zapisy w Dyrektywie 92/45 nie ze-

zwalaj  na takie ust pstwa). Punkty skupu, przy zachowaniu warunków higieny i tem-

peratury w a ciwej dla danego rodzaju mi sa, powinny dostarczy  przechowywany 

surowiec w ci gu 12 godz. do zak adu przetwórczego. 

Organizacja punktu skupu 

Rozporz dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymaga  wetery-

naryjnych przy produkcji i dla produktów z mi sa zwierz t ownych umieszczanych na 

rynku [15] oraz Dyrektywa Rady 92/45 [12] okre la punkt skupu jako miejsce, w któ-

rym odstrzelone zwierz ta owne s  przechowywane w warunkach higienicznych przed 

przewiezieniem do zak adu obróbki, a jego zadania powinny si  ogranicza  do dwóch 

zasadniczych funkcji: 

 zapewnienia higienicznych i ch odniczych warunków do przetrzymywania tusz 

zwierz t ownych  

 skompletowania odpowiedniej liczby tusz w celu ich ekonomicznego transportu do 

zak adu przetwórstwa. 

W Polsce funkcjonuje oko o 1500 punktów skupów. Punkt skupu powinien by  

zg oszony do nadzoru Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej, mie  numer ewidencyjny 

nadany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, prowadzi  ewidencj  dzia alno ci, 

znakowa  tusze i jej narogi w celu identyfikacji, spe nia  warunki techniczne odpo-

wiadaj ce przepisom MRiRW [13, 15, 17]. Punkt skupu powinien mie  pomieszczenie 

do przyjmowania odstrzelonych zwierz t ownych oraz pomieszczenie do sk adowania 

tusz i narogów, wyposa one w urz dzenie ch odnicze zapewniaj ce utrzymanie odpo-

wiedniej temperatury (zgodnie z polskim prawem jest to temperatura od -1 do +7°C, 

gdy czas przechowywania wynosi maksymalnie 7 dni, przy 15 dniach sk adowania 
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surowiec powinien by  sch odzony w zakresie temperatury od -1 do +1°C). Ponadto 

w punkcie skupu nale y zapewni  wydzielone miejsce do sk adowania rodków myj -

cych i odka aj cych (stosowanie tych rodków nie mo e stwarza  zagro enia prze-

chowywanego surowca). Punkt skupu powinien by  tak e zaopatrzony w zimn  i cie-

p  wod  (wymagana umywalka wyposa ona w rodki do mycia r k i ich suszenia) 

oraz zabezpieczony przed dost pem gryzoni i owadów [15, 18]. 

W ostatnich latach obserwuje si  coraz wi ksze trudno ci w prowadzeniu punk-

tów skupu, pojawiaj ce si  problemy s  nast pstwem zmian w przepisach prawnych 

zwi zanych z cz onkostwem Polski w Unii Europejskiej, zwi kszeniem konkurencji na 

rynku skupu dziczyzny oraz zaniedbaniami ze strony my liwych.  

W du ej liczbie dzia aj cych punktów skupu odnotowuje si  obni enie jako ci 

gromadzonych tusz. Punkty skupu, które stawiaj  wysokie wymagania odno nie jako-

ci przyjmowanego surowca musz  si  liczy  z tym, e dostawcy kieruj c si  wi k-

szym zyskiem, skorzystaj  z oferty punktów firm konkurencyjnych. 

Cz sto tusze dostarczane przez my liwych do punktu skupu maj  oznaki niew a-

ciwego post powania z upolowan  zwierzyn  w owisku i podczas transportu. Suro-

wiec cechuje si  obni on  jako ci  na skutek nie oczyszczenia ran postrza owych, 

niew a ciwego i niedok adnego patroszenia i wykrwawienia, miejscowych zaparze . 

Rozporz dzenie Ministra rodowiska w sprawie szczegó owych warunków wy-

konywania polowania i znakowania tusz [17] przenios o obowi zek znakowania tusz 

i ich narogów z my liwych na pracowników punktów skupu. Przyczyni o si  to do 

obni enia kosztów (znaczniki kupowane przez Ko a owieckie by y do pi ciu razy 

dro sze od tych, w które zaopatruj  si  firmy skupuj ce dziczyzn ) i skrócenia czasu 

manipulowania przy tuszy w owisku. Jednak brak znakowania tuszy zaraz po odstrza-

le stwarza mo liwo  pomy ek, a nawet celowych, niezgodnych z prawem dzia a . 

Du e zagro enie stwarza tak e zwolnienie z obowi zku znakowania tusz przeznacza-

nych na w asny u ytek my liwych, poniewa  nieoznakowanie tuszy uniemo liwia ich 

szybk  identyfikacj  z obwodem owieckim, co ma du e znaczenie w przypadku wy-

krycia ognisk chorób odzwierz cych. 

Brak harmonizacji w przepisach prawnych ma swoje odzwierciedlenie tak e 

w nadzorze sanitarno-weterynaryjnym, np.: rozporz dzenie w sprawie wymaga  wetery-

naryjnych przy produkcji i dla produktów z mi sa zwierz t ownych umieszczanych na 

rynku [15] ustala konieczno  zapewnienia zimnej i ciep ej wody w punkcie skupu, ale 

nie definiuje czy ma by  to woda zdatna do picia i czy maj  by  przeprowadzane jej ba-

dania (w zwi zku z powy szym przeprowadzanie bada  przez organy Inspekcji Sanitar-

nej nie ma podstawy prawnej). Rozporz dzenie szczegó owo opisuje wymagania lokali-

zacyjne, techniczne i technologiczne dla zak adów przetwórstwa dziczyzny, punkt skupu 

zobowi zuje tylko do posiadania odpowiednich pomieszcze  do przyjmowania tusz, ich 

sk adowania, nie definiuje natomiast jak powinny by  wyposa one [8]. 
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Podsumowanie 

W zwi zku z nadrz dn  zasad  zapewnienia bezpiecze stwa ywno ci wydaje si  

celowe wymaganie i egzekwowanie od my liwych znajomo ci przepisów obowi zuj -

cych przy post powaniu z dziczyzn  w owisku, poniewa  od ich wiedzy i umiej tno-

ci zale y w du ym stopniu jako  dostarczanego do przetwórstwa surowca. Wa ne 

jest tak e, aby punkty skupu, obj te definicj  „produkcji pierwotnej”, zapewni y w a-

ciwe warunki przechowywania surowca. Usprawnieniem ich dzia alno ci by oby 

wprowadzenie jednolitych zasad post powania przy skupie i przechowywaniu tusz 

zwierz t ownych i ich cz ci w postaci opracowanego i dostosowanego do potrzeb 

danego punktu skupu kodeksu dobrych praktyk. Kodeks GMP/GHP dla firm prowa-

dz cych dzia alno  w tym zakresie powinien zharmonizowa  ich prac  z wymaga-

niami stawianymi przez przepisy weterynaryjne, Prawo owieckie oraz inne wynikaj -

ce z obowi zuj cego prawa ywno ciowego. 
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THE ASSURANCE OF FOOD SAFETY IN WILD GAME CARCASS TRADING 

 

S u m m a r y 

 

The consumption and processing quality of venison is influenced by animal species, health, age and 

gender as well as after-slaughter processes in the hunting site. Food safety of venison depends on slaugh-

ter, hygiene of exsanguinations, chilling and further procedures in trade centers and during handling and 

transport. It seems justifiable to establish uniform, transparent regulations for the companies and busi-

nesses dealing with venison, so that quality assurance of subsequent products could controlled and would 

be in compliance with veterinary regulations, hunting laws and food law regulations. 

 

Key words: venison , game animal carcass, food safety  


