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1. CEL
Zapewnienie perfekcyjnej, optymalnej i bezpiecznej realizacji zlecenia spedycyjnego/kontraktu/umowy,
zgodnie z oczekiwaniami klientów oraz w oparciu o obowiązujące przepisy i dokumenty w eksporcie.

2. ZAKRES STOSOWANIA
Procedura obowiązuje wszystkich pracowników firmy TSL Silesia Sp. z o.o.
3. SKRÓTY I DEFINICJE
Teczka Kontraktowa

LK
Spedytor
AC

(inaczej zleceniowa lub kontrakt) – segregator lub skoroszyt zawierający
min: kopię umowy z Klientem lub zlecenie spedycyjne, dokumenty firmowe
Klienta, upoważnienia, ofertę na usługi oraz inne niezbędne do rozpoczęcia
realizacji zlecenia dokumenty.
Dział Logistyki Kolejowej
Pracownik oddziału odpowiedzialny za realizację zlecenia/kontraktu/umowy.
Agencja Celna TSL Silesia Sp. z o.o. wraz z Oddziałami.
Punkt Przeładunkowy TSL Silesia Sp. z o.o
Kierownik Komórki, Działu, Oddziału lub osoba go zastępująca

PP
Kierownik
(PP, LK itd.)

Podwykonawca

Pracownik Działu Logistyki Kolejowej odpowiedzialny za przygotowanie teczki
kontraktowej
przewoźnik lub inny podmiot, któremu TSL Silesia Sp. z o.o. zleciła określoną
część usługi, Agencja Celna podejmująca czynności celne na podstawie cesji
oraz zlecenia wystawionego przez TSL Silesia Sp. z o.o., przeładowca
działający na podstawie zlecenia na przeładunek

Magazyn
przeładunkowy

Planowana przestrzeń dla efektywnego przechowywania i manipulowania
towarami w procesie logistycznym.

Specjalista ds. taryf

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA
Pracownicy komórek firmy zgodnie z zakresami z pkt 5 niniejszej procedury.
5. OPIS POSTĘPOWANIA
Czynność

Osoba
odpowiedzialna

Tryb postępowania

5.1 CZĘŚĆ PRZYGOTOWAWCZA
Przygotowanie i
przekazanie Teczki
Kontraktowej
Przyjęcie Teczki
Kontraktowej i
przygotowania do
realizacji kontraktu

Specjalista d/s
taryf

Zgodnie z procedurą TSL/PK1

Kierownik LK

1. Kompletna Teczka kontraktowa przekazywana jest przez Specjalistę ds. taryf do
Kierownika Działu LK.
2. Kierownik LK wyznacza Spedytora do prowadzenia kontraktu
3. Zlecenia stałe (od stałych Klientów) mogą odbywać się na podstawie akceptacji
przez Klienta, zaktualizowanej przez Specjalistę ds. taryf oferty.
4. Głównym zadaniem LK jest zapewnienie optymalnego przebiegu realizacji
kontraktu z wykorzystaniem niezbędnych środków podwykonawców i własnych.
1. dokonuje sprawdzenia i weryfikacji teczki kontraktowej i
2. wyjaśnia z Specjalistą ds. taryf oraz z Kierownikiem LK ewentualne wątpliwości i
nieścisłości.
1. przekazuje klientowi
podstawowe informacje dotyczące realizacji kontraktu
(procedury celne, termin realizacji zlecenia – zamówienia wagonu oraz transportu
samochodowego, gotowości towaru do odbioru),
2. uzgadnia dodatkowe wymagania klienta,
3. Jeżeli wg kontraktu obowiązuje za wykonanie usługi przedpłata (zgodnie z umową

Spedytor
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z klientem, decyzją Zarządu, warunkami przyjętej oferty), Spedytor przed
wysłaniem instrukcji do listów przewozowych sporządza fakturę Proforma
(numeracja zgodna z kolejnością w Zeszycie Ewidencji Faktur) i przesyła do
klienta. W momencie otrzymania potwierdzenia zapłaty bądź wpływu na konto
środków z faktury Proforma, Spedytor rozpoczyna realizację teczki kontraktowej.
Brak zapłaty bądź potwierdzenia zapłaty kwoty z Faktury Proforma powoduje
wstrzymanie działań, chyba że wyrażona została zgoda Członka Zarządu TSL
Silesia Sp. z o.o. na realizację bez wpływu środków na konto bądź potwierdzenia
zapłaty Faktury Proforma.
1. Do PP przesyła niezwłocznie schemat załadunkowy, dane dotyczące ładunku oraz
planowana datę załadunku/przeładunku/złożenia na magazyn w celu przygotowania
przez PP odpowiedniego zaplecza technicznego oraz niezbędnych materiałów
sztauerskich.
2. Wysyła plik z planowanymi załadunkami / przeładunkami na dni następne.
3. Przekazuje dyspozycje odnośnie załadunku towaru na środek transportu (rodzaj,
ilość, z jakiego samochodu – w przypadku gdy przesyłka przychodzi na różnych
środkach transportu i musi być skompletowana na inne środki transportu)
W przypadku wątpliwości co do sposobu załadunku lub zabezpieczenia towaru w
wagonie Spedytor zwraca się do Dyrektora d/s Rozwoju, który po rozeznaniu problemu
wyda stosowne dyspozycje dotyczące załadunku.
1. Przekazuje Spedytorowi niezbędne informacje dotyczące stanu placów składowych
(wolne miejsce, dostęp, możliwość wykorzystania)
2. Zabezpiecza na PP niezbędny potencjał przeładunkowy oraz wymagane materiały
sztauerskie.
3. Przekazuje do LK i AC wymogi dotyczące miejsca podstawienia wagonu pod
planowane przeładunki (tor/strona/miejsce przy towarze itp.)

5.2 CZĘŚĆ WYKONAWCZA
Przesłanie
dyspozycji/zleceń oraz
niezbędnych informacji
do Podwykonawców,
Działu Spedycji
Samochodowej,
Punktu
Przeładunkowego i
Agencji Celnej

Spedytor

Wszelkie dyspozycje powinny mieć formę pisemną i przesyłane być do
adresata poczta elektroniczną lub faxem.
Do Podwykonawcy Kolejowego przesyła:
1. Zamówienie na środek transportu/wagon z uwzględnieniem terminu
podstawienia, rodzaju środka transportu oraz ilości zamawianego taboru.
Zlecenie do podwykonawców zawiera dodatkowe informacje odnośnie
rodzaju ładunku, stacji przeznaczenia oraz dyspozycje odnośnie miejsca
podstawienia zamówionego wagonu.
2. Zlecenie oraz informacje do uzgodnień drogi przewozu transportem
kolejowym z uczestniczącymi w transporcie kolejami.
W przypadku gdy transport samochodowy jest realizowany przez Dział
Spedycji Samochodowej
Do Działu Spedycji Samochodowej przekazuje:
dane (adres) załadunku i rozładunku, planowaną datę transportu, rodzaj
ładunku ilość towaru, procedury celne,
Transport samochodowy organizowany jest zgodnie z procedurami
obowiązującymi w Dziale Spedycji Samochodowej TSL/R-3.
do AC przesyła:
1. Fakturę handlową w razie konieczności przetłumaczoną
2. Instrukcję do listów przewozowych
3. Rodzaj odprawy celnej
4. Dane dotyczące towaru (rodzaju, ilości, wartości, wrażliwości, jego
pochodzenia) bazy dostawy
5. Dyspozycje odnośnie magazynowania towaru oraz dokumentację
niezbędna do przyjęcia towaru na stan firmy lub magazyn
6. Awizację samochodów podstawionych przez Dział Spedycji Samochodowej
(numer samochodu, rodzaj towaru, ilość, rodzaj odprawy celnej, datę
przybycia do AC i PP),
7. schemat załadunku
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8. datę zamówionego wagonu, datę załadunku wagonu, numer wagonu
do Kierownika PP przekazuje:
1. dane dotyczące towaru (rodzaju, ilości, wartości, wrażliwości, jego
pochodzenia) bazy dostawy, specyfikacje lub inne dokumenty dotyczące
towaru (w razie konieczności przetłumaczone)
2. Dyspozycje odnośnie magazynowania towaru oraz dokumentację
niezbędną do przyjęcia towaru na stan firmy lub magazyn zgodnie z
procedurami TSL/R-5, TSL/R-20
3. awizację samochodów (numer samochodu, rodzaj towaru, ilość, rodzaj
odprawy celnej, datę przybycia do Punktu Przeładunkowego),
4. schemat załadunku
5. datę zamówionego wagonu, datę załadunku wagonu, numer wagonu
Do Podwykonawcy wykonującego przeładunki (w przypadku innego niż
PP) przekazuje drogą mailową:
 instrukcję co do załadunku na wagony (uzgodnione schematy),
 wrażliwości towaru,
 sposobu przeładunku z samochodów,
 ilości towaru,
 numery samochodów,
 dane kierowców,
 termin podstawienia środka transportu (wagonu),
 rodzaju środka transportu
 ilości zamawianego taboru.
Do ewentualnego Podwykonawcy wykonującego usługi Agencji Celnej
(innego niż AC) przekazuje zlecenie z danymi i zakresem uzgodnionym z AC
Towar oczekując na wagonach w razie konieczności jest chroniony przez
firmę wyspecjalizowaną w zakresie ochrony dóbr i mienia, która zabezpiecza
bezpieczeństwo i nienaruszalność
towaru. Na okres ochrony zostaje
podpisana umowa z firmą dozorującą, towar jest chroniony zgodnie z
warunkami umowy. Dodatkowo bezpieczeństwo
towaru
zapewnia
zainstalowany monitoring, który umożliwia nadzór nad chronionym towarem.
Realizacja

Spedytor

Dział Spedycji
Samochodowe
j/Dział
Logistyki
Kolejowej
Agencja Celna

Dział LK jako odpowiedzialny za prawidłową realizację zlecenia sprawuje stały
nadzór nad wszystkimi etapami realizacji Kontraktu i dba o pełne zadowolenie
klienta z wykonanej usługi.
Zadaniem Spedytora jest uzyskanie wszelkich, niezbędnych informacji
odnośnie realizacji zlecenia. Spedytor przyjmuje wszystkie wskazówki oraz
wytyczne od klienta co do wykonania zlecenia i stosuje się do nich. Klient
wydaje dyspozycje kiedy chce być awizowany oraz w jaki sposób (drogą
mailową, telefoniczną, faksową) o przybyciu samochodów do PP, załadunku i
nadaniu wagonów oraz o całym przebiegu realizacji kontraktu.
Spedytor ma obowiązek dostosować się do zaleceń klienta i działać zgodnie z
poleceniami, tak aby transport przebiegał prawidłowo.
Niezbędna jest również bezbłędnej komunikacja z Działem Spedycji
Samochodowej , PP, AC raz Podwykonawcami
Transport samochodowy organizowany jest zgodnie z procedurami
obowiązującymi w Dziale Spedycji Samochodowej TSL/R-3.
O postępach w realizacji dostawy oraz wszelkich problemach na bieżąco
informuje Spedytora
Przekazuje Spedytorowi:
1. Czas rozpoczęcia i zakończenia procedur celnych
2. dokumenty odprawy celnej (MRN lub dokument tranzytowy T1)
3. dokumenty transportowe (WZ lub CMR).
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Przekazuje do PP
1. dokumenty w oparciu o które PP dokona przyjęcia towaru zgodnie z
procedurami magazynowania,
2. Przygotowuje dokumenty magazynowe.
1. wykonuje czynności celne zgodnie z obowiązującymi Procedurami
2. Prowadzi ewidencję towaru i gospodarkę magazynową
Kierownik
PP

Niezgodności podczas
realizacji zlecenia

Kierownik
Punktu
Przeładunkow
ego

Dyrektor
Agencji Celnej
Kierownik
Punktu
Przeładunkow
ego

przekazuje niezwłocznie Spedytorowi:
1. przybycie wagonów do Punktu Przeładunkowego,
2. do godziny po podstawieniu wagonu na odpowiedni tor, informuje o stanie
technicznym wagonu.
3. przybycie zaawizowanych samochodów,
4. rozpoczęcie przeładunku,
5. raport na koniec dnia o wykonanych pracach
Przekazuje do AC
Dokumenty przyjęcia towaru zgodnie z procedurami magazynowania TSL/R-5,
TSL/R-20
1. PP realizuje przeładunki zgodnie z przesłanymi wytycznymi, schematami,
wymogami bezpieczeństwa oraz z pełna uwagą na bezpieczeństwo
powierzonego do przeładunku towaru.
2. Na zlecenie AC dokonuje założenia plomb spedycyjnych.
3. Agent Ceny dokonuje złożenia plomb celnych.
4. Nadzoruje pracę Podwykonawców w przypadku zlecenia Przeładunków
Podwykonawcy
Zgłasza Spedytorowi
1. zakończeniu przeładunku (drogą mailową lub telefoniczną)
Zgłasza do AC
1. zakończenie przeładunku
2. ilość założonych plomb spedycyjnych potwierdzonych na dokumencie
zdania wagonu
W przypadku niezgodności takich, jak:
1. szkody lub braki w towarze, ujawnienie uszkodzenia plomb kolejowych i
celnych
2. niedotrzymanie terminów załadunku / rozładunku - błędna awizacja
transportu samochodowego
3. błędy oraz niezgodności w dokumentacji, składanie reklamacji.
4. brak płatności, windykacja należności, dodatkowe czynności nie wynikające
ze zlecenia spedycyjnego oraz umowy,
1. W przypadku ujawnienia uszkodzenia
plomb kolejowych, Punkt
Przeładunkowy zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Służb
Kolejowych o zaistniałej sytuacji. Kierownik Punktu Przeładunkowego ma
obowiązek ustalić zgodność towaru z dokumentami przewozowymi ze stanem
faktycznym oraz dopilnować sporządzenie Protokołu Handlowego przez służby
kolejowe. W przypadku nieobecności kierownika Punktu Przeładunkowego
zadanie przejmuje jego zastępca. W przypadku uszkodzenia plomb celnych
Kierownik Punktu Przeładunkowego informuje o fakcie Agencję Celną.
Po otrzymaniu informacji odnośnie uszkodzenia plomb celnych niezwłocznie
zawiadamia odpowiednie służby celne
W przypadku szkód oraz braków w towarze występujących przy (zawyładunku, przeładunku) informuje spedytora o zaistniałej sytuacji . Ma
również obowiązek ustalić zgodność towaru z dokumentami przewozowymi ze
stanem faktycznym oraz dopilnować sporządzenie Protokołu Handlowego
przez służby kolejowe. W przypadku nieobecności kierownika Punktu
Przeładunkowego zadanie przejmuje jego zastępca. Protokół ten uprawnia
klienta do złożenia reklamacji do Kolei.
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2.Co do niezgodności w transporcie samochodowym, obowiązuje Procedura w
Transporcie Samochodowym TSL/R-3
Informuje Klienta o ewentualnych brakach w towarze lub jego uszkodzeniu
3.W przypadku błędnych lub niezgodnych informacji w dokumentach Spedytor
zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Klienta o zaistniałej
sytuacji, celem korekty bądź sprostowania. Celem szybkiego poinformowania
Klienta i przedstawienia sytuacji oraz rozbieżności jest uniknięcie dodatkowych
kosztów wynikłych z powodu oczekiwania na poprawione, skorygowane
dokumenty.
W przypadku powstania dodatkowych kosztów Spedytor w uzgodnieniu z
Specjalistą ds. taryf podaje drogą mailową do Klienta dodatkowe opłaty.
Pisma reklamacyjne dziennikowane są w Zeszycie Ewidencji Pism
Wychodzących zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. Sprawy, które nie są
zakończone umieszczone zostają w segregatorze „Pisma” (w części pisma
reklamacyjne), następnie po otrzymaniu odpowiedzi w sprawie reklamacji
korespondencja zostaje przeniesiona do części „Pisma rozpatrzone” – w
segregatorze „Pisma” ” (o ile do otrzymanej reklamacji nie wnosimy
zastrzeżeń).
Jeżeli do otrzymanej reklamacji wnosimy w dalszym ciągu zastrzeżenia pismo
reklamacyjne pozostaje w segregatorze Pisma – Pisma nierozpatrzone.
4.Jeżeli zgodnie z umową z klientem obowiązuje przedpłata, Spedytor przed
wysłaniem instrukcji do listów przewozowych sporządza fakturę Proforma
(numeracja zgodna z kolejnością w Zeszycie Ewidencji Faktur) i przesyła do
klienta. W momencie otrzymania potwierdzenia zapłaty bądź wpływu na konto
środków z faktury Proforma, Spedytor rozpoczyna realizację teczki
kontraktowej. Brak zapłaty bądź potwierdzenia zapłaty kwoty z Faktury
Proforma powoduje wstrzymanie działań, chyba że wyrażona została zgoda
Członka Zarządu TSL Silesia Sp. z o.o. na realizację bez wpływu środków na
konto bądź potwierdzenia zapłaty Faktury Proforma.
W przypadku braku płatności faktur w terminie wyznaczonym na fakturze (brak
adnotacji w Zeszycie Ewidencji Faktur o dokonaniu płatności – data płatności),
Spedytor w ciągu 7 dni od daty upływu terminu płatności interweniuje u Klienta
w sprawie uregulowania płatności (drogą telefoniczną lub mailową). Po upływie
tego okresu, Spedytor przekazuje informację o braku płatności swojemu
przełożonemu (kierownikowi Działu). Kierownik Działu rozpoczyna dalszą
interwencję w sprawie dokonania płatności przez Klienta, trwającą kolejne 7
dni. Po upływie 14 dni od daty upływu terminu płatności faktury Kierownik
Działu przekazuje sprawę do Działu Finansowego celem rozpoczęcia
Procedury windykacyjnej. Klient, który nie wywiązuje się terminowo ze
zobowiązań, umieszczany jest na liście klientów o dużym ryzyku. Dalsza
współpraca może odbyć się na warunkach ustalonych przez Zarząd. Lista
prowadzona jest przez Biuro Zarządu, a wpisy dokonywane są na wniosek
Dyrektora ds. Finansowych. Obowiązująca lista znajduje się na serwerze
Folder AEO – plik Lista Klientów o dużym ryzyku.
W przypadku dyspozycji Klienta przekraczających zakres oferty i zlecenia,
Spedytor w uzgodnieniu z Specjalistą ds. taryf podaje dodatkowe opłaty do
akceptacji przez Klienta (drogą mailową).
5.3 CZĘŚĆ ROZLICZENIOWA
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Rozliczenie i
archiwizacja
dokumentacji

Spedytor

Spedytor zobowiązany jest do sprawdzenia faktur Podwykonawcy wraz
załącznikami tj. list przewozowy, specyfikację wagonową, itp. pod względem
merytorycznym i rachunkowym, akceptuje kwoty obciążeń a następnie wpisuje
do systemu informatycznego i przekazuje do kierownika działu celem
akceptacji kosztów, a ten przekazuje do Biura Zarządu celem dokonania
przelewu.
Rozliczenie Transportu Samochodowego odbywa się na podstawie Procedury
TSL/R-3.

Fakturowanie usług i
rozliczanie zleceń

Spedytor

Spedytor zgodnie z warunkami ustalonymi w Umowie bądź w Zleceniu
Spedycyjnym z Klientem wystawia Fakturę VAT za transport oraz wszelkie
dodatkowe czynności uwzględnione w ofercie. Każda Faktura VAT jest
numerowana zgodnie z kolejnością w systemie informatycznym, następnie wpisywana
do systemu informatycznego, a następnie przesyłana do Klienta. Kopia Faktury
pozostaje w teczce kontraktowej a druga kopia przekazywana zostaje do Biura
Zarządu dla sprawdzenia zgodności zapisów i
przekazania do Biura
Rachunkowego. Do kopii załączone zostają wszystkie niezbędne dokumenty
transportowe wymagane Ustawą o VAT.
Zaakceptowane
przez Spedytora faktury kosztowe pod względem
merytorycznym i rachunkowym, (cena, kalkulacja, kurs, numery wagonów)
zostają wpisywane do systemu informatycznego i przekazywane są
kierownikowi działu celem akceptacji a następnie przekazywane do Biura
Zarządu celem sprawdzenia zgodności zapisów w systemie informatycznym
oraz weryfikacji rachunku bankowego widniejącego na fakturze kosztowej z
białą listą podatników VAT. Jeżeli rachunek jest zgodny, dokonywany jest
przelew, w innym wypadku pracownik Biura Zarządu odpowiedzialny za
weryfikację kontaktuje się z podwykonawcą, by ten dokonał aktualizacji
rachunku bankowego na CEDG lub NIP-8, bądź prosi o pismo firmowe z
wskazanym rachunkiem, który znajduje się już na białej liście.
5.4 ARCHIWIZACJA

Archiwizacja

Spedytor

Po upływie roku licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono
realizację zlecenia i jego rozliczenie dokumenty są archiwizowane zgodnie z
„Instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt oraz zasad i
trybu postępowania z dokumentacją TSL Silesia Sp. z o.o.”.

6. UDOKUMENTOWANE INFORMACJE
- Z1_TSL/R-1 - ZLECENIE SPEDYCYJNE TRANSPORT KOLEJOWY
- Z2_TSL/R-1 - PEŁNOMOCNICTWO
- Z3_TSL/R-1 - ZLECENIE SPEDYCYJNE
- Z4_TSL/R-1 - PEŁNOMOCNICTWO DLA AGENCJI CELNEJ
- Z5_TSL/R-1 – ZLECENIE PRZEWOZU
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Wzór zlecenia spedycyjnego
ZLECENIE SPEDYCYJNE
Transport
kolejowy/kombinowany
Zleceniodawca:

Osoba kontaktowa:
Numer oferty :
Warunki dostawy:
Miejsce odprawy celnej:
Pozwolenie wywozu:
Rodzaj odprawy celnej:
Świadectwo pochodzenia:
Kod towaru wg Taryfy Celnej:
Eksporter:

Importer:

Numer kontraktu:
Termin załadunku wg
kontraktu:
Nadawca:
Odbiorca:

Miejsce załadunku, adres:
Miejsce nadania:
Stacja przeznaczenia:
Przejście graniczne:
Kraj pochodzenia:
Kraj wysyłki:
Kraj przeznaczenia:
Wymagane zezwolenia:
Nazwa towaru:
NHM:

Eksport 

Import 

Tranzyt 

Odprawa celna 

Opakowanie towaru:
Właściwości towaru:
Ilość towaru (ton):
Ilość towaru (palety):
Rozmiar palet ;
Zakres wymaganych kontroli
oraz ich miejsce:
Dokumenty towarzyszące
przesyłce:
Płatnik frachtu:
Relacja:
Rodzaj wagonów:
Załadunek na wagon:
Stawka spedycyjna:
Warunki płatności:
Dodatkowe dyspozycje,
informacje, uwagi:

Do niniejszej umowy zlecenia zastosowanie mają przepisy:
- Polskiego Kodeksu Cywilnego
- Przepisy COTIF/SMGS
- Właściwość sądowa w Bytomiu

Miejsce i data wystawienia zlecenia :

Wzór zlecenia spedycyjnego

ZLECENIE SPEDYCYJNE nr

EXPORT / IMPORT / DWW *

/2010

Niniejszym zlecam organizację transportu:

Zleceniobiorca:

Z3_TSL/R-1

TSL Silesia Sp. z o.o.
ul. Rycerska 9 , 41-902 BYTOM
TEL. +48 32 2829062, TEL/ FAX +48 32 2813402

e-mail: office@tsl-silesia.com.pl
KRS-0000178847 , NIP: PL6262721695, REGON:278125418
Zleceniodawca/Płatnik :

INVEST - BANK S.A. O/Bytom:

KONTO PLN - 52 16801017 0000300006324649

NIP:

Nr kontraktu:
z dnia:

osoba kontaktowa:
tel:

regon:
Osoba odpowiedzialna za sprawy finansowe:

e-mail:

fax:
Eksporter:

Pozwolenie przywozu/wywozu *)
Numer :

osoba kontaktowa:
tel:
fax:

Z dnia :
e-mail:

Kraj pochodzenia/przeznaczenia *)

Nadawca:

Warunki płatności:

osoba kontaktowa:
tel:
fax:
Importer:

Termin:
Warunki dostawy wg INCOTERMS 2000 :

e-mail:

Zlecam dodatkowe ubezpieczenie - tak/nie *)
Waluta

osoba kontaktowa:
tel:
fax:

e-mail:
Waluta:

Wartość ubezpieczenia:

Uzgodniona stawka przewozowa
Kwota:

Odbiorca:
Termin płatności faktury:
osoba kontaktowa:
tel:

e-mail:

Zakres wymaganych kontroli:

fax:
Termin gotowości do załadunku:

Miejsce
załadunku:

Max. czas
oczek. i załad.

Termin dostawy :

Miejsce
wyładunku:

Max. czas
oczek. i wyład.

Wymagany typ/rodzaj samochodu:
Nazwa towaru wg
Liczba i rodzaj Oznakowanie
kontraktu i w j.polskim:
opakowań

KOD CN

Ciężar brutto/
ciężar netto

Kubatura/ metry Wartość:
ładowne

Właściwości towaru (klasa ADR / RID):
Zakres odprawy celnej w wywozie:

Zakres odprawy celnej w przywozie:

Miejsce , Agencja :

Miejsce , Agencja :

Dodatkowe instrukcje:
Załączniki do ZLECENIA*) :
1. Upoważnienie do odprawy celnej

5. Faktura handlowa (kopia)

2. Zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON

6.

3. Zaświadczenie o nadaniu NIP

7.

4. Ośw-nie o posiadaniu konta bankowego lub karta wzorów podpisów

8.

Do niniejszej umowy zlecenia zastosowanie mają przepisy:

Miejsce i data wystawienia zlecenia

- Polskiego Kodeksu Cywilnego
- OGÓLNYCH POLSKICH WARUNKÓW SPEDYCYJNYCH - edycja 1995
Nazwa firmy, podpis i pieczęć zleceniodawcy
*) - niewłaściwe skreślić
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……………………….., dnia…………..

PEŁNOMOCNICTWO DLA AGENCJI CELNEJ Nr……………
do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego
(Power of attorney for customs agency No ………….. to act as a direct representative)

I.

Udzielamy pełnomocnictwa agencji celnej TSL SILESIA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rycerskiej 9,
41-902 Bytom, NIP: PL 6262721695, REGON: 278125418, oraz wszystkim zatrudnionym w niej
agentom celnym zarówno na dzień udzielenia upoważnienia jaki i zatrudnionych w przyszłości, do
podejmowania na rzecz naszej firmy:

We grant power of attorney to TSL Silesia customs agency, having its offices ul. Rycerska 9, 41-902 Tax Identification number (NIP)
PL6262721695, National Business Registry Number (REGON) 278125418 including all the customs agents employed by the Agency, both
on the day of the authorization and in the future to act on behalf and in the name of the following business Entity:

…………………………………………………………………………………………………………..
Numer EORI/Economic Operators’ Registration and Identification number:…………………
NIP / Tax Identification Number:………………………….…………………………………..
REGON / National Business Registry :……………………………………………………….
wszystkich czynności określonych w przepisach prawa celnego (Ustawa Prawo celne z dnia 19 marca - 2004 Dz.U.
2015 poz. 858 ze zmianami oraz Unijny Kodeks Celny rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
952/2013 z dnia 9 października 2013 r. - Dz.U.UE.L.2013.269.1):
all activities specified in the customs legislation (The Customs Law Act of 19 th March 2004 – Official Journal of Laws (Dz.U.2015, item. 858
and The Community Customs Code as laid down in Regulation (EU) No 952/2013 of 9 th October 2013, Official Journal of the European
Union L.2013.269.1):

1. badania towarów i pobierania ich próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego
examination of the goods and collect their samples before making customs declaration,

2. przygotowywania niezbędnych dokumentów i dokonywania zgłoszenia celnego
preparing necessary documents and making customs declaration,

3. uiszczania należności celnych przywozowych lub celnych wywozowych oraz innych opłat
paying of import duties or export duties and other charges,

4. podejmowania towarów po ich zwolnieniu
taking the goods after customs clearance,

5. składania zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego
collateraling of amount resulting from a customs debt,

6. odbioru z urzędu celnego decyzji, postanowień, świadectw pochodzenia i innych dokumentów
receiping from the customs office decisions, resolutions, certificates of origin and other documents,

II.

Pełnomocnictwo obejmuje również upoważnienie TSL SILESIA Sp. z o. o oraz wskazanych w punkcie III
agentów celnych do wykonywania czynności szczegółowych (uprawnienia szczegółowe) związanych z
uczestniczeniem, rejestracją i reprezentacją w systemie SISC (System Informacyjny Służby Celnej) tym w
szczególności:

(Power of attorney also includes the authorization for TSL Silesia Sp. z o.o and referred in paragraph III customs agents to perform specific
activities (particular competencies) related to participation, registration and representation in the system SISC (Customs Service Information
System) in particular):

Aktualizacja danych Podmiotu
(Updating business Enity data),

Informacja o należnościach (w tym zaległościach)
(Information about liabilities (including arrears),

Informacja o rozliczeniu wpłaty
(Information about the payment settlement),

Informacja o zabezpieczeniach (saldo, dokumenty, operacje obciążające, historia operacji)
(Information about collateral security (balance, documents, liabilities, history of operations)),

Wgląd we wszystkie komunikaty przesyłane/odbierane w imieniu i na rzecz Podmiotu przez
wszystkie wskazane osoby upoważnione
(Acccess to all messages sent/received in the name and on behalf of the Entity by all persons authorized),

Udzielanie substytucji w ramach pełnomocnictwa
(The Power of Substitution in accordance with the authority granted under the Power of Attorney),

Rejestracja, aktualizacja i dezaktywacja reprezentacji
(Registration, updating and deactivation of representation),

Saldowanie zabezpieczeń dla uprawnionych podmiotów
(Balance of collateral security for authorised entities),

Wgląd w listę wszystkich reprezentantów
(Access to the list of all the representatives),

Zmiana kodu dostępu dla zabezpieczenia/gwarancji/
(Changing the Access code for collateral security/guarantee),

Dokonywanie rezerwacji eBT oraz edytowanie, usuwanie i przeglądanie wszystkich rezerwacji eBT
dokonanych w imieniu podmiotu
(Making the eBT bookings, editing, deleting and browse all of the ebt bookings made on behalf of the Entity)

Dokonywanie rezerwacji eBT oraz edytowanie, usuwanie i przeglądanie własnych rezerwacji eBT
dokonanych w imieniu podmiotu
(Making the eBT bookings, editing, deleting and browse into own ebt bookings made on behalf of the Entity),

SENT – przesyłanie, uzupełnianie lub aktualizacja zgłoszeń w systemie monitorowania drogowego
towarów
(SENT -transmission, supplementation or updating customs declarations in the monitoring system for the carriage of goods by road)

III.



IV.

ID SISC - PL600930019020000, Urszula SÓWKA
ID SISC - PL670218090470000, Agnieszka MADURA,
ID SISC - PL730117002490000, Irena KWARTNIK,

Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie dalszego pełnomocnictwa substytucyjnego stosownie do art. 77 Ustawy Prawo
celne z dnia 19 marca 2014 – Dz.U. 2015 poz.858 ze zmianami (I also agree to grant further substitution power of attorney
pursuant to Art. 77 The Customs Law Act of 19th March 2004-official Jurnal of Laws (Dz.U. 2015, item 858 with
amendments )

Niniejsze upoważnienie ma charakter/This authorization is:
- stały/permanent

- terminowy do dnia/valid until………………….

– jednorazowy/disposable

(data i podpis osoby działającej w imieniu agencji celnej)

(czytelny podpis upoważniającego oraz pieczątka imienna)

(Date & signature of person representing the Customs Agency)

(authorized person’s legible signature and personal stamp
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ZLECENIE PRZEWOZU NR xx/symbol spedytora/09 BYTOM 2009-xx-xx
Niniejszym zlecamy do przewozu:
1. ODBIORCA ZLECENIA:

2. DANE ZAŁADUNKU:
Data:
Miejsce:
3. DANE ROZŁADUNKOWE:
Data:
Miejsce:

4. RODZAJ ŁADUNKU I OPAKOWANIA:
Towar:
„Wymagane: sprawdzenie zgodności rodzaju i ilości towaru z podanym na zleceniu i w razie
niezgodności proszę o kontakt ze zleceniodawcą przed potwierdzeniem odebrania dokumentów
od załadowcy ”Zapis na CMR nazwa, ilość w rubrykach 7,8,9,11 muszą się zgadzać ze zleceniem.

5. NR REJESTRACYJNE SAMOCHODU:

6. NAZWISKO KIEROWCY NR
DOWODU LUB PASZPORTU:

7. STAWKA TRANSPORTOWA:

8. TERMIN PŁATNOŚCI:

Xx EUR/kurs przeliczany wg kursu średniego NBP
przeliczanego z tabli z dnia załadunku

45 dni od daty otrzymania faktury z potwierdzonym
oryginałem listu CMR. Warunki płatności wg pkt. 13.

9. UWAGI:
Proszę o potwierdzenie przyjęcia zlecenia, oraz o informacje w razie zmiany daty załadunku \ rozładunku dzień
wcześniej. Oraz proszę o terminowość realizacji zlecenia. Kierowca zobowiązany jest zgłosić się pod załadunek z
listem CMR wypełniony: w rubr. 16 – pełna nazwa (lub imię i nazwisko) i adres przewoźnika, numery
rejestracyjne ciągnika/naczepy; w rubr. 23 - pełna nazwa (lub imię i nazwisko) i adres przewoźnika

10. WARUNKI TRANSPORTU:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Przewóz wykonywany jest zgodnie z konwencją CMR i w/w zleceniem przewozowym.
Wymagamy pisemnego potwierdzenia przyjęcia zlecenia w przeciągu 30min od jego otrzymania, zawierającego dane kierowcy, a
brak potwierdzenia jest jednoznaczny z przyjęciem bez zastrzeżeń do realizacji przez przewoźnika.
Obowiązuje ubezpieczenie OCP i CMR bezpośredniego przewoźnika na rok wykonywania zlecenia przewozowego.
Przewoźnik zapewnia nienaruszalność towaru na całej trasie transportu.
W przypadku stwierdzenia naruszenia plomby lub pojawienia się na drodze zdarzeń o charakterze losowym Przewoźnik
zobligowany jest do poinformowania spedytora, Policji i Służb Celnych (jeśli towar był towarem celnym), towarzystwa
ubezpieczeniowego, które wystawiło OC Przewoźnika, oraz innych służb w zależności od rodzaju ładunku,
W przypadku wystąpienia szkody lub braków Przewoźnik jest zobowiązany do sporządzenia protokołu przy udziale odbiorcy
towaru lub wpisu w CMR.
Niedotrzymanie terminu załadunku lub niepodstawienie samochodu pod załadunek może spowodować konsekwencje finansowe
w wysokości umownej od 50% do 100% frachtu w przeliczeniu wg średniego kursu PLN.
W przypadku spóźnienia samochodu pod rozładunek w terminie naliczymy karę umowną za jedną dobę 250 EUR. Równowartość
wg śr. kursu w PLN
Za przestoje wynikłe z opóźnień pracy Urzędu Celnego nie odpowiadamy.
Zastrzegamy sobie pierwsze 48 godz postoju wolne od opłat postojowych oraz soboty, niedziele i święta.
Kierowca powinien na bieżąco informować telefonicznie o wszystkich trudnościach, opóźnieniach i zmianach dyspozycji przez
klienta.
Warunkiem dochodzenia wszelkich roszczeń z tytułu postoju jest jego pisemne potwierdzenie w CMR lub karcie postoju przez
klienta.
Strony zlecenia obowiązuje pełna obustronna ochrona klienta.

NIP – PL6262721695, REGON – 278125418,
Sąd Rejonowy VIII Wydział Gospodarczy KRS w Katowicach – Nr KRS 0000178847,
Kapitał zakładowy 50 000,00 PLN

TSL SILESIA Sp. z o.o., 41-902 Bytom, ul. Rycerska 9 www.tsl-silesia.com.pl
__________________________________________________________________
tel. +48 32 2829062, fax +48 32 2813402 e-mail: office@tsl-silesia.com.pl

14.

W przypadku prób wejścia w bezpośredni kontakt z klientem zastrzegamy sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości
10000zł i zatrzymania wszelkich płatności przez naszą firmę jako rekompensaty.
13. Fakturę proszę wystawić i przesłać w ciągu 14 dni po rozładunku towaru. W przeciwnym razie termin płatności 80 dni.
Upoważniamy do wystawiania faktury VAT bez naszego podpisu . NIP: PL6262721695

NIP – PL6262721695, REGON – 278125418,
Sąd Rejonowy VIII Wydział Gospodarczy KRS w Katowicach – Nr KRS 0000178847,
Kapitał zakładowy 50 000,00 PLN

