
I N S T R U K C J A   

Głównego Lekarza Weterynarii 

Nr GIWhig – 500 – 2e/08z dnia 11 lutego 2008 roku 

 

w sprawie współdziałania urzędowych lekarzy weterynarii i 

funkcjonariuszy celnych przy wysyłce i tranzycie towarów i żywych świń 

na rynek Federacji Rosyjskiej 

 

(…) 
C. POSTĘPOWANIE URZĘDOWYCH LEKARZY WETERYNARII W PRZYPADKU 

PRZEŁADUNKU TOWARU I ZMIANY ŚRODKA TRANSPORTU W KOLEJOWYM 
POSTERUNKU GRANICZNEJ KONTROLI WETERYNARYJNEJ W TERESPOLU-
KOBYLANACH ZA WYJĄTKIEM ŚWIEŻEGO MIĘSA I SUROWYCH PRODUKTÓW 
MIĘSNYCH 

 

Procedura niniejsza odnosi się jedynie do produktów pochodzenia polskiego, 

które są przeznaczone do wywozu na terytorium Federacji Rosyjskiej za 

wyjątkiem świeżego mięsa i surowych produktów mięsnych. 

 

Główny Lekarz Weterynarii może rozszerzyć zakres terytorialny obowiązywania niniejszej procedury do 

innych przejść granicznych, na których dokonywana jest weterynaryjna kontrola graniczna po  

przeprowadzeniu analizy w zakresie warunków dla przeładunku w istniejących posterunkach 

weterynaryjnej kontroli granicznej. 

 

Po spełnieniu warunków określonych w punktach od 1 do 11 części A i B       

postępowanie jest następujące: 

1. W przypadku zmiany środka transportu przeładunek może być dokonywany 

wyłącznie pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii w Granicznym 

Inspektoracie Weterynarii w Koroszczynie - w posterunku weterynaryjnej kontroli 

granicznej w Terespolu-Kobylanach i funkcjonariusza celnego właściwego 

terytorialnie dla przejścia granicznego w Terespolu-Kobylanach  

2. Przeładunek może być dokonany, jeśli wspólna kontrola weterynaryjna i celna nie 

wykazała żadnych nieprawidłowości. 

3. Graniczny lekarz weterynarii po dokonaniu przeładunku zakłada na środek 

transportu plombę weterynaryjną opatrzoną symbolem numerycznym posterunku 

PL 2506299 i oznaczeniem „BorderInspection Post” na awersie oraz  

niepowtarzalnym numerem kolejnym plomby na rewersie.  



 

4. Funkcjonariusz celny zakłada plombę celną. 

5. Graniczny lekarz weterynarii lub upoważniony przez niego urzędowy lekarz 

weterynarii w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Koroszczynie nadzorujący 

przeładunek, wpisuje numer nowego środka transportu w rubrykę 1.3 

eksportowego świadectwa zdrowia, numer nowej plomby weterynaryjnej w  rubrykę 

2.6. eksportowego świadectwa zdrowia, skreślając dane wprowadzone tam przez 

urzędowego lekarza weterynarii wystawiającego świadectwo i potwierdza 

dokonanie w/w zmian odciskiem swojej imiennej pieczęci umieszczonym w 

rubrykach 1.3 i 2.6. oraz własnoręcznym podpisem. Dodatkowo stempluje stronę 4 

świadectwa zdrowia pieczęcią w języku polskim o treści: 

„Dnia … w … przeładowano (nazwa towaru) … o wadze … kg z … do … pod urzędowym 

nadzorem weterynaryjnym.” 

6. Funkcjonariusz celny nadzorujący przeładunek skreśla numer plomby celnej 

umieszczony na stronie 4 świadectwa zdrowia (w przypadku, gdy załadunek 

odbywał się pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii i funkcjonariusza 

celnego), następnie wpisuje nowy numer plomby celnej i potwierdza dokonanie 

zmian pieczęcią i własnoręcznym podpisem. 

7. Graniczny Lekarz Weterynarii lub upoważniony przez niego urzędowy      lekarz 

weterynarii w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Koroszczynie nadzorujący 

przeładunek, wypełnia załącznik nr 3 pkt 11 do Instrukcji wpisując: dokonano 

przeładunku pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii, wpisuje oznaczenie 

nowego środka transportu, numery nowych plomb założonych na środek transportu 

i potwierdza te informacje swoją imienną pieczęcią i własnoręcznym podpisem. 

Kopię załącznika nr 3 przesyła faksem do powiatowego inspektoratu weterynarii 

właściwego terytorialnie dla miejsca załadunku towaru, natomiast oryginał dołącza 

do kopii dokumentacji towarzyszącej przesyłce, którą przechowuje w Granicznym 

Inspektoracie Weterynarii. 

8. Powiatowy lekarz weterynarii po otrzymaniu faksu z załącznikiem nr 3 od 

granicznego lekarza weterynarii, dołącza go do dokumentacji dotyczącej tego 

transportu (kopia świadectwa, kserokopia załącznika nr 3, itd.). (…) 


