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Procedury związane z Operacjami Magazynowymi CFS 

• Oficjalne godziny otwarcia magazynu CFS na Terminalu DCT Gdańsk to 06:00 – 18:00 
od poniedziałku do piątku. 

• Zlecenia przyjmowane są do godziny 12:00 w dni powszednie i realizowane 
najwcześniej następnego dnia roboczego. 

• Podjęcie kontenerów po wykonaniu zlecenia możliwe jest w dniu realizacji po 
zakończeniu wszystkich prac w polu manipulacyjnym CFS. 

• Istnieje możliwość realizacji obsługi ładunków w ramach serwisu magazynowego CFS 
również w sobotę i niedzielę, pod warunkiem złożenia zlecenia w piątek do godziny 
12:00 (wraz z podaniem wymaganego czasu obsługi), jak również w dni świąteczne 
(wolne od pracy) pod warunkiem złożenia zlecenia najpóźniej w ostatni dzień roboczy 
poprzedzający okres wolny od pracy. 

• Zlecenia złożenia towaru na magazynie CFS – przyjmowane są drogą mailową na 
adres containerservices@dctgdansk.com. Wszelkie inne rodzaje zleceń przyjmowane 
są wyłącznie droga systemową poprzez terminalowy system operacyjny Navis N4. 
Instrukcje obsługi systemu operacyjnego NAVIS dostępne są dla klientów w dziale 
obsługi klienta DCT Gdańsk (kontakt mailowy: customerservice@dctgdansk.com oraz 
telefoniczny: (58) 737 63 18). 

• Wszystkie zlecenia dotyczące okazania/wyładunku towaru (również te które dotyczą  
domknięcia drzwi/ naprawy kontenera), obligatoryjnie powinny zawierać informacje 
takie jak: dokładna nazwa towaru, jednostka towarowa (np. worki, palety itd.), ilość 
jednostek, waga oraz cbm towaru. Informacje te należy zamieścić w polu „Notes”.  
W przypadku braku tych informacji zlecenie zostanie automatycznie odrzucone. 

• Zleceniodawca alternatywnie może przesłać dokument zawierający wszystkie 
powyższe dane na adres containerservices@dctgdansk.com, co zwalnia go z 
obowiązku zamieszczania  tych danych w polu „Notes” zlecenia systemowego jak 
opisano powyżej. W treści zlecenia należy koniecznie zamieścić krótką informację o 
przesłaniu dokumentu drogą mailową. W wiadomości mailowej należy podać numer 
zlecenia, którego ten dokument dotyczy. 

• W polu „Notes” należy umieścić również wszelkie informacje dodatkowe, np. „rewizja 
100%”, obecność pracownika firmy kontrolnej lub numer oferty handlowej DCT dla 
formowań/rozformowań/przeładunków/zleceń niestandardowych. W przypadku braku 
adnotacji o rewizji 50%, lub rewizji 100%, DCT zastrzega sobie prawo do 
przeniesienia realizacji na inny termin.  

• Po wybraniu jednego lub kilku numerów kontenerów/drobnicy obligatoryjnie należy 
wskazać datę realizacji oraz rodzaj zlecenia. 

• W przypadku zleceń dotyczących ładunków ponadgabarytowych [powyżej 8t.], 
obligatoryjnie należy przesłać na adres containerservices@dctgdansk.com dokument 
potwierdzający tonaż oraz wymiary/objętość każdej jednostki towaru (packing 
list/specyfikację/fakturę itd.). 

• W przypadku zleceń formowania kontenerów konieczne jest przesłanie mailowo 
informacji wg wskazań, której ze stron ma zostać zamocowany towar  (przedstawiciela 
spedycji/ firmy kontrolnej/ pracowników DCT) oraz danych bookingowych.  

• Pracownicy magazynu CFS, potwierdzają systemowo przyjęcie/odrzucenie zlecenia 
oraz możliwe terminy ich realizacji według  kolejności przychodzących zleceń. 

• Zlecenie może zostać anulowane przez zleceniodawcę najpóźniej do godziny 16:00 
dnia poprzedzającego jego realizację. W przeciwnym wypadku zleceniodawca pokrywa 
koszt wystawienia i ponownego wstawienia kontenera w blok składowy. 

• DCT zastrzega sobie prawo do obciążenia zleceniodawcy opłatą za przestój ganku 
roboczego, w przypadku opóźnienia wynikającego z powodów niezawinionych przez 
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DCT. Odstąpienie od powyższego możliwe jest jedynie w przypadku anulowania do 
godz. 10:00 zlecenia planowanego w godz. 14:00-18:00 tego samego dnia lub, w 
przypadku zleceń zaplanowanych w godzinach 6:00 – 14:00, anulowania tego zlecenia 
najpóźniej do godziny 16:00 dnia poprzedzającego jego realizację. 

• Zlecenia, które się nie odbyły z powodów niezawinionych przez DCT, są 
ANULOWANE. Wystawione już kontenery zostaną powrotnie wstawione w blok 
składowy. W celu ponownego ich wystawienia na inny dzień, należy wysłać kolejne 
zlecenie systemowe. Kontenery nie mogą być składowane (pozostawione) w polu 
manipulacyjnym. 

• Warunkiem realizacji zlecenia jest jego zwolnienie przez Operatora na Zleceniodawcę 
w systemie terminalowym. W przeciwnym wypadku zlecenie zostanie automatycznie 
odrzucone.  

• W przypadku zleceń dotyczących wystawienia kontenera, którego nie ma jeszcze na 
terminalu, prosimy o dopisanie daty złożenia kontenera na DCT, w polu ”Notes” 

Zasada ta dotyczy jedynie kontenerów składanych na terminalu „z drogi/kolei”. 

• Zlecenia dotyczące kontenera znajdującego się jeszcze na statku będą przyjęte tylko, 
w przypadku gdy data/godzina jego realizacji wyznaczona jest po oficjalnej dostępności 
kontenerów. W przypadku wskazania daty/godziny wcześniejszej zlecenie zostanie 
anulowane. 

• W przypadku anulowania zlecenia wymagane jest jego ponowne złożenie. 

• Spedytor lub jego przedstawiciel weryfikuje zgodność ilościową i jakościową towaru 
oraz obligatoryjnie podpisuje dokument potwierdzający realizację zlecenia. Brak 
obecności Spedytora lub jego przedstawiciela równoznaczna jest z rezygnacją 
zleceniodawcy z możliwości weryfikacji ilościowej i jakościowej ładunku przez jego 
przedstawicieli, która w takim przypadku potwierdzana jest przez pracownika DCT oraz 
przejmującego ładunek kierowcę. 

• W przypadku stwierdzenia zajścia szkody na magazynie, wypełniany jest dokument 
„Oświadczenie potwierdzające zajście_CFS” przez kierownika magazynu i 
przedstawiany do podpisu stronom zaangażowanym. Formularz ten potwierdza zajście 
i jest obligatoryjnym dokumentem w przypadku powrotu klienta z roszczeniem. 

• Zgodnie z instrukcją technologiczną zatwierdzoną przez Urząd Morski, do realizacji 
zleceń dot. towarów niebezpiecznych wszystkich klas (z wyłączeniem klasy 7), 
spedytor zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: Deklaracja ładunku 
niebezpiecznego wraz z kartą charakterystyki towaru oraz Packing List. 

• Przyjęcie i realizacja zleceń dot. ładunków niebezpiecznych uzależniona jest od 
charakterystyki danego towaru. DCT zastrzega sobie prawo do odrzucenia zlecenia w 
przypadku ryzyka zagrożenia zdrowia lub życia pracowników. 

• Magazyn CFS nie składuje żadnych materiałów niebezpiecznych. W przypadku 
przeładunku lub rewizji ładunków niebezpiecznych klasy I obowiązkowa jest obecność 
Straży Pożarnej, której przyjazd aranżuje DCT a koszt ponosi zleceniodawca. 

• W przypadku zleceń niestandardowych np. przeładunek łodzi, przeładunek innych 
ładunków ponadgabarytowych lub wymagających specjalnych warunków składowania, 
czy rozformowania, przed wysłaniem zlecenia prosimy o kontakt mailowy lub 
telefoniczny z Działem Handlowym DCT:  (58) 737 -91-64; (58) 737 -90-61; 
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Uwagi dotyczące poszczególnych rodzajów zleceń w ramach serwisu 
magazynowego CFS: 
 

1. INSPEKCJE/REWIZJE (Urząd Celny, WIORIN, WIJHARS i inne) - Wszystkie 
kontenery do inspekcji wystawiane są w pole manipulacyjne przy magazynie CFS. 
Spedytor lub jego przedstawiciel ma obowiązek zgłosić się do biura magazynu CFS, 
przed udaniem się w pole manipulacyjne, w celu otrzymania potwierdzenia, będącego 
podstawą do realizacji zlecenia. Kontenery po Inspekcji/Rewizji plombowane są 
plombami High Security Seal. Po jego zakończeniu Spedytor lub jego przedstawiciel 
ponownie udaje się do biura magazynu CFS w celu podpisania dokumentacji 
potwierdzającej realizację zlecenia oraz zgodność ilościową i jakościową towaru – w 
przypadku jego obecności podpis ten jest wymagany obligatoryjnie.  

2. Wyjątkiem od powyższego są inspekcje weterynaryjne - realizowane w Granicznym 
Punkcie Weterynaryjnym GPKW. Oprócz standardowego zlecenia w systemie 
operacyjnym, wymagana jest systemowa zgoda na przeprowadzenie inspekcji od 
Inspektorów Weterynarii. Informacja z wyznaczoną datą oraz ewentualną wielkością 
okazania, konieczna jest do przyjęcia zlecenia przez pracowników CFS. 
Inspekcje weterynaryjne kontenerów na naczepach ciągników zewnętrznych są 
możliwe do realizacji po uprzednich uzgodnieniach klienta z GPKW, a także spełnieniu 
wymogów proceduralnych DCT Gdańsk – szczegółowe warunki realizacji poniżej w 
załączniku 2.1. 

3. Zlecenia na domknięcie drzwi kontenera możliwe są po standardowym 
wygenerowaniu zlecenia inspekcji (zawierającego informacje dotyczące rodzaju towaru 
znajdującego się wewnątrz kontenera!). W przypadku konieczności usunięcia plomby 
przed domknięciem drzwi, spedytor zobowiązany jest dostarczyć nową plombę. 
Kontenery plombowane są plombami High Security Seal. Dodatkowo, jeśli towar został 
już zgłoszony do odprawy celnej, niezbędne jest dostarczenie do biura magazynu 
zgody Urzędu Celnego lub fizyczna obecność funkcjonariusza UC (organizacja w gestii 
spedycji). 

4. ROZFORMOWANIE/FORMOWANIE (kontener-magazyn-plac/magazyn-kontener-plac) 
– obowiązkowe jest zamieszczenie informacji odnośnie: numeru konosamentu [tzw. Bill 
of Lading], nazwy towaru, rodzaju opakowania (np. kartony, palety), wagi, ilości, 
objętości, w polu „Notes” zlecenia systemowego. W przypadku braku powyższych 
danych zlecenie zostanie automatycznie odrzucone. Alternatywnie może przesłać 
dokument zawierający wszystkie wymagane dane na adres 
containerservices@dctgdansk.com. 
Na rozformowanie zastopowanego celnie  kontenera wymagane jest dostarczenie do 
biura magazynu zgody Urzędu Celnego Wnioski do UC można wysyłać drogą mailową 
jak i dostarczać w wersji papierowej. Adresy e-mailowe do UC: tranzyty, karnet Tir, 
exporty: oc-322080-dozor@gdy.mofnet.gov.pl; importy: oc-322080@gdy.mofnet.gov.pl. 
W przypadku zlecenia formowania kontenerów obligatoryjnie wymagane jest podanie 
Portu Wyładunku, Nazwy Podróży lub tylko numeru bukingu. Obowiązkiem spedytora 
jest również dostarczenie plomby, która ma zostać założona na formowany kontener, 
przed realizacją zlecenia. Kontenery plombowane są plombami High Security Seal. 

5. PRZEŁADUNEK BEZPOŚREDNI (kontener-samochód) – Spedytor zobowiązany jest 
wygenerować dwa zlecenia: Service Order na przeładunek wybranego numeru 
kontenera oraz Delivery Order na podjęcie wskazanej drobnicy, będący również formą 
awizacji kierowcy. 
Numer ID towaru tworzony jest w systemie przez pracowników CFS, na podstawie 
danych zawartych w Service Order oraz dostępny dla zleceniodawcy w momencie jego 
akceptacji. W celu podjęcia towaru przez kierowcę, należy wygenerować zlecenie 
Delivery Order dla wskazanego ID towaru drobnicowego. W awizacji należy zaznaczyć 
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datę podjęcia a polu „notes” umieścić dane kierowcy (nr rej. pojazdu, imię/nazwisko 
kierowcy, numer dokumentu tożsamości). Kierowca podejmujący towar drobnicowy z 
terminalu, musi znać numer Delivery Order, na podstawie którego wjeżdża na terminal. 

6. Przeładunki w ramach procedury Karnet TIR lub T1 – W przypadku przeładunku 
towaru z kontenera na samochód obsługiwanego w ramach procedury Tranzytu w tym 
Karnet TIR lub T1, Klient/Spedytor zobowiązany jest do dostarczenia do UC 
dokumentów związanych z procedurą Karnet TIR lub T1 już przygotowanych i wstępnie 
wypełnionych. Na tej podstawie pracownik UC nakłada odpowiednią stopkę w systemie 
terminalowym. Wjazd kierowcy na terminal możliwy jest dopiero po nałożeniu 
powyższej stopki. Fizyczne rozpoczęcie przeładunku możliwe jest po dostarczeniu do 
biura magazynu zgody Urzędu Celnego (forma mailowa lub pisemna). 

7. PODJĘCIE TOWARU Z MAGAZYNU (import) – Spedytor zobowiązany jest 
wygenerować  zlecenie Delivery Order dla wskazanego ID towaru drobnicowego, 
będące również formą awizacji kierowcy. W zleceniu obowiązkowo należy podać: datę 
podjęcia oraz dane kierowcy oraz nr rej. Samochodu, w polu „Notes”. 
Kierowca podejmujący towar drobnicowy z terminalu, musi znać numer Delivery Order, 
na podstawie którego wjeżdża na terminal. 

8. ZŁOŻENIE TOWARU NA MAGAZYN (export) – Spedytor zobowiązany jest wysłać 
zlecenie drogą mailową na adres containerservices@dctgdansk.com. Zlecenie 
powinno zawierać informacje takie jak: Nr konosamentu [tzw. Bill of Lading], dokładna 
nazwa towaru, jednostka towarowa (np. worki, palety itd.), ilość jednostek, waga oraz 
cbm towaru. W przypadku braku tych informacji zlecenie zostanie automatycznie 
odrzucone. ID towaru drobnicowego tworzone jest przez pracowników magazynu DCT, 
na podstawie danych zawartych w zleceniu mailowym. Kierowca składający towar 
drobnicowy na terminalu, musi znać numer konosamentu, na podstawie którego 
wjeżdża na terminal. Nie ma potrzeby awizowania kierowcy. 
W przypadku złożeń towarów niestandardowych konieczne jest zamieszczenie w 
treści maila numeru oferty handlowej.  
 
 
W przypadku dodatkowych pytań, bardzo prosimy kierować je na adresy: 
-  całego zespołu magazynu CFS deptcfs@dctgdansk.com lub  
-  planera pracy magazynu containerservices@dctgdansk.com 
Kontakt telefoniczny z pracownikami magazynu CFS: (58) 737 – 63 – 21; 
(58) 737 – 98 – 55. 

 
 
 
 

Zatwierdził:      Data aktualizacji: 15/12/2015 
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Załącznik 2.1 
 
Warunki przeprowadzenia inspekcji weterynaryjnej kontenerów na naczepach 
ciągników zewnętrznych: 
 
- DCT może przyjąć zlecenie do realizacji tylko po potwierdzeniu ustaleń klienta z GPKW i 
spełnieniu wszystkich wymagań stacji kontrolnej odnośnie warunków realizacji inspekcji na 
ciągnikach zewnętrznych. Są to m.in.:  

a. Zapewnienie sprawności agregatu na samochodach w celu zapewnienia  utrzymania 
łańcucha chłodniczego dla towarów wymagających transportu w obniżonej 
temperaturze (chłodzone, mrożone). 

b. Akceptacja przez klienta poniesienia konsekwencji w przypadku uszkodzenia ośrodka 
inspekcyjnego przez kierowcę ciągnika zewnętrznego dokującego kontener do rampy 
inspekcyjnej, (przesyłka nie zostanie zwolniona przez GPKW do momentu 
dopełnienia stosownych formalności). 

 
Po potwierdzeniu spełnienia wszystkich wymogów GPKW, Klient zobowiązany jest ponadto 
do: 
- Przesłania zlecenia inspekcji kontenera drogą systemową z wyraźnym zaznaczeniem, że 
zlecenie dotyczy inspekcji na ciągniku zewnętrznym oraz podaniem godziny podstawienia 
kontenera do kontroli. Zgodnie z wymogiem GPKW kontenery muszą być podstawiane do 
inspekcji w godzinach pracy stacji kontrolnej, lecz nie później niż do godziny 14. 
- Awizacji przybycia ciągnika po podjęcie kontenera wraz z dokładnymi danymi kierowcy w 
systemie terminalowym oraz dodatkową informacją „Inspekcja VET”. 
- Kierowcy ciągników zewnętrznych zobowiązani są do przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa obowiązujących na terminalu DCT, posiadania stosownego ubioru (kask i 
kamizelka odblaskowa) w czasie przebywania na zewnątrz pojazdów oczekujących 
wewnątrz terminalu na decyzję GPKW i zwolnienie przez Urząd Celny oraz do stosowania 
się do wszelkich poleceń i instrukcji Kierownika Zmiany DCT lub innych osób funkcyjnych np. 
w kwestii wyznaczenia miejsca postoju pojazdu po odbytej inspekcji.  
- Wymagany jest kontakt z Działem Sprzedaży i Marketingu DCT Gdańsk celem uzgodnienia 
warunków handlowych przeprowadzenia inspekcji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


