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1.

Analiza

głównych

nieprawidłowości

wykrytych

w

trakcie

niedyskryminacyjnych kontroli.
Z analizy informacji otrzymanych od wojewódzkich lekarzy weterynarii, dotyczących
nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli środków transportu w zakresie
dobrostanu zwierząt w 2014 roku, wynika, że :
•

najczęściej stwierdzane nieprawidłowości, tj. w 425 przypadkach, dotyczyły
zdolności zwierząt do transportu, w tym 234 przypadków dotyczyło bydła,
174 przypadki dotyczyły zającowatych i drobiu,

•

kolejna grupa nieprawidłowości, wykrytych w 382 przypadkach, dotyczyła
dokumentacji,

•

trzecia grupa pod względem liczebności - 195 przypadków - dotyczyła
praktyki

stosowanej

w

zakresie

transportu;

przydzielonej

przestrzeni

i wysokości.
2. Plan działania mający na celu usunięcie nieprawidłowości, o których mowa
w punkcie 1.
W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w 2014 r., Główny Lekarz
Weterynarii zaplanował i zorganizował szkolenia dla lokalnych władz Inspekcji
Weterynaryjnej,

odpowiedzialnych

za

przeprowadzanie

niedyskryminujących

kontroli przewoźników. Zakres tematyczny ww. szkoleń dotyczy transportu
zwierząt kopytnych. W I połowie 2015 r. odbyły się dwa szkolenia, kolejne dwie
sesje szkoleniowe zaplanowano na II połowę 2015 r.
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1. Analysis of the major deficiencies detected during the non - discriminatory
inspections.
The analysis of the information received from the regional veterinary officers
concerning the infringements detected during the inspections of means of transport
in 2014 shows that:
• the most frequently found deficiencies, i.e. 425 cases, concerned fitness of
animals for transport, including 234 cases concerned the bovine, 174 cases
concerned the domestic birds and rabbits,
β the following group of discrepancies, found in 382 cases, concerned the
documentation,
• the third group in terms of the number of irregularities, found in 195 cases,
concerned transport practices, space allowances and height.
2. The action plan to address the deficiencies described under point 1.
In connection with the deficiencies which found in 2014, the Chief Veterinary
Officer has planned and he has organized the trainings for the local authorities of
Veterinary Inspection, who are responsible for carrying out the non - discriminatory
inspections of transporters. The above-mentioned trainings concerning the
transport of ungulates animal. In the first half of 2015 were held two trainings, and
the next two training sessions scheduled for the second half of 2015.

