
Temat: Utrwalenie wiadomości nt. dokumentów spedycyjno – transportowych. (1) (25.03.2020) 

Dokumenty spedycyjne: 

Zlecenie spedycyjne 

Jest to dokument wystawiany przez sprzedającego/eksportera lub kupującego/importera 

spedytorowi  na zorganizowanie przewozu określonego towaru. Zleceniodawca określa zakres 

czynności, które powinien wykonać spedytor, np. zgłoszenie do odprawy , ubezpieczenie towaru, 

zorganizowanie kontroli jakościowej i ilościowej, składowanie.  Zlecenie przyjęte przez spedytora jest 

dowodem zawarcia umowy spedycji. Zlecenie powinno być wypełnione zgodnie z warunkami 

obowiązującego kontraktu. Spedytor po  otrzymaniu zlecenia spedycyjnego sporządza szczegółową 

instrukcję wysyłkową, którą przesyła do eksportera. 

Zlecenia spedycyjne możemy podzielić na: 

—    ramowe - określające powtarzalne elementy wysyłki i obsługi, wtedy wymagane jest 

szczegółowe zlecenie dla konkretnej partii towaru; 

—    jednorazowe - określające szczegółowo proces obsługi spedycyjnej konkretnego i tylko tego 

ładunku. 

Zaświadczenie spedytorskie 

Jest to dokument wystawiany przez spedytora, w którym potwierdza on, że przyjął dany towar do 

wysyłki i zobowiązuje się do wysłania go pod wskazany adres lub wydania adresatowi. Stosowany 

jest, gdy sprzedawca ma obowiązek postawienia towaru do dyspozycji kupującego w siedzibie 

spedytora lub przewoźnika. 

Instrukcja wysyłkowa 

Jest to dokument wystawiany przez spedytora, w którym przekazuje on zleceniodawcy -eksporterowi 

informacje potrzebne do odpowiedniego przygotowania towaru do wysyłki ,wysłania go we właściwy 

sposób i w określonym czasie. Eksporter ma obowiązek stosowania się do wskazówek zawartych w 

instrukcji wysyłkowej pod rygorem ewentualnych dodatkowych kosztów wynikłych na skutek 

niewykonania poleceń spedytora. 

Routing order 

Jest to dokument wysyłany zagranicznemu eksporterowi (oryginał) w celu dokonania wysyłki towaru 

importowanego z gestią transportową kupującego. Dokument zawiera informacje dotyczące towaru, 

niezbędnej dokumentacji eksportera oraz inne instrukcje dotyczące wysyłki. 

Specyfikacje towarowe 

Są to dokumenty wystawiane przez producenta. Rozróżnia się dwa rodzaje specyfikacji towarowych: 

—    szczegółowa - sporządzana na każde opakowanie i podająca szczegółowe informacje dotyczące 

zawartości, 

—    zbiorcza - jest zestawieniem specyfikacji szczegółowych. 

Oba rodzaje specyfikacji dostarczane są armatorowi, urzędowi celnemu, spedytorowi i odbiorcy 

zagranicznemu. 

Czy wiesz, że ... 

Fotografie, plany, mapy, dzieła sztuki należą do kategorii dokumentów niepiśmienniczych. 



Wykorzystywane rodzaje dokumentów w transporcie i spedycji wynikają przede wszystkim ze 

stosowanych uregulowań prawnych (konwencji, ustaw, umów, rozporządzeń) oraz woli podmiotów 

chcących w formie pisemnej utrwalić dane zdarzenie, czynność, stan. 

Podsumowanie 

Przewóz towarów poszczególnymi gałęziami transportu wymaga stosowania odpowiednich 

rodzajów dokumentów spedycyjnych. 

Temat: Utrwalenie wiadomości nt. dokumentów spedycyjno – transportowych. (2) (1.04.2020) 

Dokumenty transportowe: 

Transport morski 

• Konosament (ang. bill of lading = B/L) - jest on podstawowym dokumentem w przewozie 

morskim stwierdza, że towar został przyjęty oraz załadowany na statek. Określa się w nim 

miejsce nadania przesyłki, informacje potrzebne przewoźnikowi do wykonania usługi. 

Zawiera również zobowiązanie wydania towaru w porcie przeznaczenia uprawnionemu 

posiadaczowi konosamentu. Nie jest on umową o przewóz lecz jedynie dowodem na to, iż 

taka umowa została zawarta. Odgrywa formę pokwitowania za towary oddane 

przewoźnikowi przez załadowcę. Może także stanowić poświadczenie własności towaru. Jest 

on dokumentem, który uprawnia do dysponowania ładunkiem, dlatego ma charakter papieru 

wartościowego reprezentującego towar i może być wykorzystany jako zabezpieczenie 

pobieranego w banku kredytu. Wystawienie konosamentu polega na jego podpisaniu i 

opieczętowaniu przez upoważnioną osobę. Dokument ten wystawia się w kilku 

ponumerowanych egzemplarzach, z których każdy jest oryginałem, a oprócz tego sporządza 

się również kopie, które nie mają mocy do dysponowania ładunkiem. 

Informacje jakie powinien zawierać konosament reguluje artykuł 136 Kodeksu morskiego, który 

wyróżnia:  

• identyfikację przewoźnika 

• identyfikacja załadowcy 

• identyfikację odbiorcy 

• nazwę statku 

• określenie parametrów ładunku 

• określenie cech zewnętrznych ładunku 

• znaki główne potwierdzające tożsamość ładunku 

• informację o frachcie 

• nazwę miejsca załadunku i wyładunku 

• liczbę oryginalnych konosamentów 

• datę i miejsce wystawienia 

• podpis przewoźnika 

Jeżeli w konosamencie brać informacji o przewoźniku, wtedy przewoźnikiem jest armator i to on 

odpowiada wobec odbiorcy. W praktyce używa się konosamentów:  

• na towar już załadowany (stanowi dowód przyjęcia ładunku na konkretny statek) 
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• na towar przyjęty do załadunku (potwierdza fakt przyjęcia ładunku przez przewoźnika, lecz 

nie stanowi dowodu, że ładunek znalazł się na konkretnym statku. Stanowi jednak 

zobowiązanie przewoźnika do załadowania ładunku na pierwszy odchodzący we właściwym 

kierunku statek. 

Ze względu na sposób wystawienia rozróżniamy następujące konosamenty:  

• Konosament imienny -który jest instrumentem niezbywalnym. Oznacza to, iż nie można 

przenieść tytułu prawa własności do towarów w nim wymienionych przez indos. Może być 

przeniesiony na inną osobę tylko i wyłącznie przez cesję, z czym jednak wiąże się wiele 

formalności, dlatego też ten rodzaj konosamentu jest dość rzadko stosowany. 

• Konosament na zlecenie - jest instrumentem zbywalnym, tzn., że może być przenoszony na 

inne osoby przez indos, czyli oświadczenie posiadacza, że ustępuje ze swoich praw na rzecz 

wskazanej osoby. Stanowi on dowód posiadania tytułu własności do określonych w nim 

towarów, zabezpiecza załadowcę przed nie uiszczeniem zapłaty za wysłane towary przez 

nabywcę. 

• Konosament na okaziciela - nadaje on prawo odbioru towaru ze statku posiadaczowi 

konosamentu, może więc dostać się w niepowołane ręce, np. w razie jego zagubienia. 

Dlatego też niektóre kraje tego rodzaju konosamentu nie stosują. 

Pozostałym dokumentami przewozowymi w transporcie morskim są:  

• Czarter - jest to umowa przewozu ładunków masowych żeglugą trampową, czyli 

nieregularną. 

• Nota bukingowa - jest potwierdzeniem umowy o przewóz, jeżeli nie występuje czarter 

• Kwit sternika - jest dokumentem wydanym załadowcy po przyjęciu ładunku na statek. 

Podpisany jest zazwyczaj przez pierwszego oficera. Kwit, który nie zawiera żadnych 

zastrzeżeń, czysty kwit sternika. Natomiast, gdy zawiera uwagi i zastrzeżenia dotyczące stanu 

towaru, opakowania lub inne, jest to wtedy zaklauzulowany kwit sternika. 

• Kwit dokowy - stanowi potwierdzenie przyjęcia towaru przez załadowcę (armatora, 

spedytora, przedsiębiorstwo składowe) do składu portowego lub dokowego, w celu 

załadowania na statek. Dokument ten zastępuje kwit sternika. 

• Kwit przesyłkowy - jest potwierdzeniem przyjęcia przesyłki do przewozu przez armatora w 

żegludze przybrzeżnej lub drobnych przesyłek w żegludze oceanicznej. 

W praktyce handlu zagranicznego w ostatnim czasie zostały wprowadzone duże uproszczenia w 

dokumentacji przewozowej. W wypadku gdy kupujący nie zamierza sprzedawać przewożonego 

towaru nowemu nabywcy poprzez odstąpienie dokumentów, sprzedający nie musi dostarczyć 

konosamentu. Dokument ten może być zastąpiony niezbywalnymi dokumentami, np. morskim listem 

przewozowym (ang.waybill), liniowym listem przewozowym (ang. linear waybill) lub kwitem 

frachtowym (ang. freight receipt). W transporcie rzecznym w przewozach krajowych stosowany jest 

żeglugowy list przewozowy, natomiast w przewozach międzynarodowych zastosowanie ma 

konosament żeglugi śródlądowej, który jest dokumentem zbywalnym.  
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Transport lotniczy 

W transporcie lotniczym wyróżniamy lotniczy list przewozowy (ang. air waybill), który musi spełniać 

następujące funkcje:  

• jest dowodem zawarcie umowy przewozu 

• stanowi nośnik informacji dla przewoźnika, służb lotniczych, celnych i kontroli granicznych 

• może być certyfikatem ubezpieczeniowym, jeśli przewoźnik występuje w charakterze 

ubezpieczyciela 

• jest rachunkiem za przewóz i stanowi dowód do rozliczeń pomiędzy przewoźnikami i 

służbami lotniska 

List lotniczy składa się z trzech oryginałów i przynajmniej ośmiu kopii. Każdy dokument na odwrocie 

ma wydrukowane warunki przewozu. Każdy list przewozowy ma indywidualny numer, który znajduje 

się również na przesyłce.  

Transport kolejowy 

Informacje o przesyłkach kolejowych zawarte są w kolejowym liście przewozowym, który może mieć 

charakter tradycyjny czyli papierowy, bądź elektroniczny. Podstawowe dane, które zawarte są w 

takim dokumencie to:  

• nazwa i adres nadawcy, wraz z podpisem oraz placówką podmiotu przewożącego towar 

• nazwa i adres odbiorcy wraz z miejscem przeznaczenia 

• parametry ładunku (masa, sztuki, rodzaj pakowania) 

• inne oświadczenia bądź wskazania, które są wymagane przez daną umowę (np. świadectwa 

sanitarne, zaświadczenie ostatecznego użytkownika) 

Transport drogowy 

Międzynarodowy transport drogowy odbywa się zazwyczaj na zasadach konwencji CMR, i tutaj 

możemy wyróżnić dokument jakim jest list CMR oraz specyfikacja ładunku (dokument 

transportowy). List przewozowy CMR wystawia się w czterech lub pięciu egzemplarzach, z których 

każdy jest podpisany i ostemplowany przez nadawcę i przewoźnika. Każdy list przewozowy musi 

zawierać:  

• datę i miejsce wystawienia, 

• nazwę i adres nadawcy oraz odbiorcy, 

• miejsce i datę przyjęcia towaru, 

• nazwę i parametry towaru (cechy, sztuki, wagę), 

• oświadczenie że przewóz podlega konwencji CMR. 

Transport krajowy odbywa się na podstawie listu przewozowego, a także wydania magazynowego.  
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