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OGÓLNE WARUNKI 
PRZEŁADUNKU TOWARÓW PRZEPROWADZANYCH 

w  Weterynaryjnym Posterunku Kontroli Granicznej  

w Kobylanach 
 

1. Podmiot planujący przeprowadzić przeładunek pod nadzorem weterynaryjnym winien 
złoŜyć wniosek o przeprowadzenie nadzoru i powiadomić Graniczny Inspektorat 
Weterynarii w Koroszczynie na minimum 24 godziny przed jego planowanym 
rozpoczęciem.  

 
2. Właściwą formą powiadomienia jest złoŜenie w pełni wypełnionego „Wniosku o objęcie 

urzędowym nadzorem weterynaryjnym przeładunku produktów objętych eksportowym 
świadectwem weterynaryjnym”, którego wzór jest dostępny na stronie www.griwkor.pl 
lub w biurze GrIW.  

 
3. Najpóźniej w chwili rozpoczęcia przeładunku podmiot odpowiedzialny za 

przeprowadzenie przeładunku winien przedstawić do akceptacji inspektorowi 
nadzorującemu plan przeładunku na blankiecie dostępnym na stronie internetowej 
Inspektoratu. 

 
4. Środki transportu kolejowego. 

� Wagony winne być czyste i sprawne.  
� Przed załadunkiem produktami jadalnymi (HC) winne być wymyte i 

wydezynfekowane (protokół dezynfekcji lub wpis do ksiąŜki  dezynfekcji).  
� PodłoŜe wagonu stykające się bezpośrednio z produktami HC musi zostać 

wyścielone czystym, nowym papierem lub folią,  
� Wagony chłodnicze powinny być wyposaŜone w urządzenia słuŜące do rejestracji 

temperatury i schłodzone (8 – 12 st. C) przed załadunkiem towarów przewoŜonych w 
obniŜonej temperaturze. 

� Wagony nie powinny być ładowane częściowo. 
 

5. Wnioskujący winien zapewnić taką liczbę pracowników do przeładunku by: 
� Załadunek jednego wagonu odbywał się sprawnie, szybko i bez przerw. 
� Przerwa w pracy moŜe być robiona po zakończeniu załadunku jednego wagonu lub 

zakończeniu rozładunku jednego samochodu. 
� Czas załadunku jednego wagonu nie powinien przekraczać 4 godzin. 

 
6. Inspektor weterynaryjny przed rozpoczęciem przeładunku sprawdza: 

� Dokumentację towarzyszącą przeładowywanej przesyłce. 
� Stan sanitarny i techniczny środków transportu. 
� Stan sanitarny i techniczny strefy przeładunkowej. 
� Stan sanitarny osób bezpośrednio  uczestniczących w przeładunku. 
� ZałoŜone plomby weterynaryjne i inne. 
� Dokonuje kontroli toŜsamości przesyłki. 

 
7. Osoby przeładowujące produkty a w szczególności produkty HC muszą: 

� Posiadać przy sobie aktualne ksiąŜeczki zdrowia (osoby, które ze względu na stan 
zdrowia mogą spowodować zanieczyszczenia produktów będą natychmiast 
odsunięte od pracy). 

� Posiadać jasne i czyste ubrania robocze i ochronne (fartuch, fartuch gumowy, 
zarękawki, nakrycie głowy całkowicie zasłaniające włosy, rękawice ochronne).. 

� Posiadać buty uŜywane wyłącznie do poruszania się po środkach transportu oraz w 
strefie przeładunku. 
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8. Palenie tytoniu, Ŝucie tytoniu lub gumy, jedzenie i picie przez osoby bezpośrednio 
zaangaŜowane przy przeładunku jest niedozwolone w miejscu bezpośredniego 
przeładunku (wnętrze wagonu, samochodu, strefa przeładunkowa). Czynności te mogą 
być przeprowadzane w szatni lub specjalnie do tego wyznaczonych miejscach 
wyłącznie w przerwach między przeładunkami. 

 
9. Załatwianie potrzeb fizjologicznych przez osoby bezpośrednio zaangaŜowane przy 

przeładunku moŜe odbywać się po zakończeniu przeładunku (rozładowany jeden 
samochód lub załadowany jeden wagon) lub w przerwach pomiędzy przeładunkami. 
Przed skorzystaniem z toalety znajdującej się przy szatni w budynku PKG naleŜy zdjąć 
odzieŜ ochronną a po opuszczeniu toalety dokładnie umyć ręce i dopiero włoŜyć odzieŜ 
ochronną. 

 
10. Działania podczas przeładunku. 

� Okolice drzwi wyładowczych samochodów muszą zostać bezpośrednio przed ich 
otworzeniem do przeładunku oczyszczone, umyte.  

� NaleŜy tak zabezpieczyć drogę przemieszczenia produktów podczas przeładunku, 
aby nie miały one kontaktu z niekorzystnymi zewnętrznymi warunkami 
atmosferycznymi. 

� Do połączenia samochodu i wagonu z budynkiem naleŜy uŜywać kurtyn 
pneumatycznych i rękawów uszczelniających. 

� Do przeładunku produktów HC wewnątrz budynku nie moŜna uŜywać wózków z 
napędem spalinowym. 

� JeŜeli warunki atmosferyczne pozwalają (niska temperatura, brak wiatru) to 
przeładunek towarów opakowanych w kartony itp. moŜe odbywać się przez rampę 
(samochód - wagon). 

 
11. Po zakończeniu przeładunku powierzchnia rampy znajdująca się przy drzwiach wagonu, 

sprzęt uŜyty przy przeładunku (śluzy łączące, haki itp.) winny być dokładnie umyte i 
odkaŜone. 

 
12. Inspektor nadzorujący na bieŜąco kontroluje sytuację osobiście i przy uŜyciu kamer 

telewizji przemysłowej i w razie potrzeby odpowiednio reaguje (nakazuje usunąć 
zaniedbania, przerywa przeładunek itp.)  

 
 


