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1. Cel
Zapewnienie prawidłowej i bezpiecznej realizacji zlecenia spedycyjnego/kontraktu/umowy, zgodnie
z oczekiwaniami klientów, kontroli zgodności towaru i dokumentów w imporcie.
2. Zakres stosowania
Dział Spedycji Morskiej, Oddział Gdynia, Oddział Świnoujście, Agencja Celna, Biuro Zarządu
3. Skróty i definicje
Teczka Statkowa -

(inaczej zleceniowa) – segregator lub skoroszyt zawierający m.in. umowę
z Klientem lub zlecenie spedycyjne, dokumenty firmowe Klienta,
upoważnienia, ofertę na usługi oraz inne niezbędne do rozpoczęcia realizacji
zlecenia dokumenty.

Oddział/Biuro Portowe - zamiejscowa placówka TSL Silesia zlokalizowana w miejscu realizacji usługi.
SM -

Dział Spedycji Morskiej w centrali w Bytomiu.

Kierownik -

Kierownik
Komórki/Działu/Oddziału/Biura
zastępujący lub skutecznie wyznaczony
wymaganych czynności.

Spedytor SM -

Pracownik Działu Spedycji Morskiej w centrali w Bytomiu odpowiedzialny za
realizację zlecenia.

Spedytor Od. -

Pracownik Oddziału lub Biura portowego odpowiedzialny za realizację
zlecenia.

Port -

Terminal/podmiot świadczący usługi w zakresie przeładunków i składowania.

Firma kontrolna -

Firma wykonująca kontrolę ilościową i jakościową towaru przeładowywanego.

Agent statkowy -

Firma reprezentująca interesy armatora w zakresie kompleksowej obsługi
statku (holowniki, zaopatrzenie itp.).

AC -

Agencja Celna TSL Silesia Sp. z o.o. wraz z Oddziałami.

Podwykonawca -

Podmiot, któremu TSL Silesia Sp. z o.o. zleciła określoną część usługi.

Portowego,
pracownik
go
przez niego do wykonania

4. Odpowiedzialność i uprawnienia
Pracownicy komórek firmy zgodnie z zakresami z pkt. 5 niniejszej procedury.
Nadzór zgodnie z zależnością wynikającą ze schematu organizacyjnego firmy.
5. Opis Postępowania
Czynność
1. Przygotowanie
Teczki statkowej

Osoba
odpowiedzialna
Spedytor SM

Kierownik/
Spedytor Od.

Tryb postępowania
Klient przesyła zlecenie na statek wraz z dokumentacją wymaganą do
odprawy celnej do Spedytora SM, jak również Oddziału/Biura portowego
odpowiedzialnego za wykonanie zlecenia. Spedytor SM weryfikuje
poprawność zlecenia oraz informuje Oddział/Biuro Portowe o ewentualnych
nieprawidłowościach.
Kierownik Oddziału/Biura lub wyznaczony przez Kierownika Spedytor Od. na
podstawie przesłanego zlecenia przygotowuje poniższe dokumenty:
- zlecenie B dla terminala przeładunkowego (Port),
- zlecenie draft survey oraz ewentualnego zakresu badań i analiz do firmy
kontrolnej,
- zlecenie wynajęcia motorówki celem przeprowadzenia draft survey.
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2. Obsługa celna
statku

Kierownik/
Spedytor Od.
AC

3. Przyjęcie towaru
na place
składowe, obsługa
statku

Spedytor Od.

4. Przewóz ładunku i
kontrola realizacji
zlecenia

Spedytor Od.
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Klient przesyła oryginał konosamentu do odpowiedniego Oddziału/Biura.
Kierownik Oddziału/Biura lub wyznaczony przez Kierownika Spedytor Od.
przesyła kopie konosamentu do Agencji Celnej w Sławkowie.
Agencja Celna w Sławkowie na podstawie przesłanej kopii konosamentu
wysyła Przywozową Deklarację Skróconą oraz Powiadomienie o przybyciu
do AIS/ICS , sporządza Deklarację do czasowego składowania i wysyła ją do
systemu AIS/IMPORT.
Jednocześnie sporządza wniosek do UC o wyrażenie zgody na pobieranie
prób podczas rozładunku statku.
Agencja Celna przesyła nadane z AIS/ICS numery MRN/MRZ
oraz numer własny deklaracji nadany przez system AIS/IMPORT do
odpowiedniego Oddziału/Biura.
Spedytor Od.:
 sprawdza stan placów składowych/magazynów przygotowanych
przez port do złożenia towaru
 uczestniczy w przeprowadzaniu draft survey
 wraz z Agentem Statkowym udaje się na statek z oryginałem
konosamentu w celu przyjęcia towaru od kapitana statku
 sprawdza stan wizualny towaru w ładowniach statku
 podpisuje dokumenty związane z przyjęciem statku oraz odbiera
pocztę statkową jeśli jest na statku
 potwierdza w urzędzie celnym zlecenie B i przekazuje do Portu
 podczas rozładunku statku wykonuje dokumentacje zdjęciową
i przesyła ją do Klienta i Spedytora SM, nadzoruje w porozumieniu
z firmą kontrolną proces pobierania próbek
 zgłasza do Spedytora SM wszelkie nieprawidłowości i problemy
występujące podczas obsługi statku w porcie, jak również weryfikuje
powyższe zgłoszenia od portu
Po zakończeniu rozładunku Kierownik Oddziału/Biura lub wyznaczony przez
Kierownika Spedytor Od. liczy Laytime na podstawie przesłanego przez
agenta dokumentu SOF.
Klient potwierdza zgodność obliczeń lub nanosi uwagi. Po potwierdzeniu
zgodności przez Klienta, Spedytor Od. zanosi Laytime do Portu w celu jego
akceptacji.
Zaakceptowany Laytime, Spedytor Od. przesyła mailowo do Klienta.
Spedytor Od. aktualizuje stan magazynowy w oparciu o wykazany przez
firmę kontrolną draft.
Klient przesyła zaakceptowany przez przewoźnika harmonogram wywozu
towaru.
Spedytor Od. na podstawie harmonogramu, na druku zamówienia
przewoźnika zamawia wagony w ilości i specyfice zgodnej ze zleceniem
otrzymanym od Klienta oraz wymogami technicznymi odbiorcy.
W przypadku wagonów organizowanych bezpośrednio przez Klienta,
Spedytor Od. koordynuje przyjęcie ich pod załadunek w ramach zgodnego
z harmonogramem okna załadunkowego w porcie. Spedytor Od.
odpowiedzialny jest również za kontakt z przewoźnikiem w zakresie
wymaganym do właściwej obsługi załadunków (m.in. uzyskiwanie wykazów
wagonów, terminów podstawień).
Na dobę przed planowaną obsługą wysyłek Spedytor Od. ustala z portem
godziny podstawienia wagonów do portu (organizowanych przez TSL Silesia
jak również przez Klienta) i przekazuje godziny do przewoźnika, Klienta
i Spedytora SM. Ustalone z portem terminy załadunków winny być zawarte
w dokumentacji lub korespondencji mailowej. Każdorazowa zmiana w
stosunku do założonego harmonogramu winna być uzgadniana pisemnie z
Klientem jak i Portem. Informację o zmianie należy również przekazać do
Spedytora SM.
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AC/Spedytor
Od.

Spedytor Od.

5. Niezgodności
podczas realizacji
zlecenia
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Spedytor Od. przed załadunkiem towaru do wagonów dla odbiorcy
zagranicznego zgłasza każdorazowo agencji celnej termin załadunku
poszczególnych składów w celu wykonania odprawy celnej towaru w
tranzycie. Dokument T1 przygotowany przez AC otrzymuje Spedytor Od. i
dołącza do dokumentacji przewozowej.
W przypadku odbiorcy krajowego Agencja celna dokonuje zgłoszenia towaru
w procedurze dopuszczenia do obrotu i przesyła potwierdzenie zwolnienia
towaru do Oddziału/Biura.
Spedytor Od. :
 przed podstawieniem wagonów pod załadunek, sprawdza zgodność
podstawionych wagonów z zamówieniem
 przyjmuje tylko wagony zgodne z zamówieniem na R-25. Wagony,
które nie spełniają warunków zamówienia są przez Spedytora Od.
zgłaszane do przewoźnika jako odrzucone w celu ich wymiany lub
doprowadzenia do stanu zgodności z zamówieniem. Wszelkie
opóźnienia w stosunku do planu załadunkowego należy odnotować w
R-25
 kontroluje załadunek wagonów i ważenie tworząc dokumentację
zdjęciową
 powiadamia Przewoźnika o gotowych wagonach do zabrania na
godzinę przed zakończeniem załadunku
 zdaje wagony do Przewoźnika na druku R-27
 wypełnia list przewozowy zgodnie z wydrukiem z wagi otrzymanym
od portu i nadaje do przewozu
Nadany skład zostaje wpisany do statystyki wywozów. Po nadaniu składu
Klient otrzymuje od Spedytora Od. uzupełnioną statystykę, list przewozowy
oraz dokumenty R-25 i R-27. W przypadku przesyłki zagranicznej również
dokument T1. Powyższe dokumenty otrzymuje również Spedytor SM.
W przypadku nadania listu przewozowego CIM, winien być on podbity przez
Urząd Celny.
Zadaniem Spedytora Od. jest uzyskanie informacji odnośnie realizacji
zlecenia. Spedytor Od. przyjmuje wszystkie wskazówki oraz wytyczne od
Spedytora SM i Kierownika Oddziału/Biura co do wykonania zlecenia. Klient
wydaje dyspozycje kiedy chce być awizowany oraz w jaki sposób (drogą
mailową, telefoniczną, faxową) o przybyciu statku do portu oraz o całym
przebiegu realizacji kontraktu. Spedytor Od. ma obowiązek dostosować się
do dyspozycji Klienta i działać zgodnie z poleceniami, tak aby obsługa
przebiegała prawidłowo.
Codziennie Spedytor Od. przesyła do Klienta statystykę z wywozów,
sprawozdanie ze zrealizowanych wysyłek oraz aktualny plan i realizację
załadunków. Powyższe jest również przesyłane do wiadomości Spedytora
SM.
W przypadku pracy Spedytorów Od. w trybie zmianowym, przy
przekazywaniu obowiązków pomiędzy Spedytorami Od. obowiązkowym jest
opisanie spraw bieżących w formie wiadomości e-mail przekazywanej
pomiędzy Spedytorami Od. i skierowanej do wiadomości Spedytora SM. W
dni robocze zakłada się dwukrotne przekazanie zmiany, w weekendy w
zależności od częstotliwości zmian.
W przypadku niezgodności takich, jak:
1.szkody lub braki w towarze,
2. niedotrzymanie terminów załadunku / rozładunku,
3. błędy oraz niezgodności w dokumentacji, składanie reklamacji.
4. brak płatności, windykacja należności,
5. dodatkowe czynności nie wynikające ze zlecenia spedycyjnego oraz
umowy.
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Kierownik
Oddziału/Biura

1. W przypadku ujawnienia uszkodzenia/zanieczyszczenia
towaru
Oddział/Biuro zobowiązane jest do natychmiastowego poinformowania
Spedytora SM, Agenta Statkowego, Port i Klienta o zaistniałej sytuacji.
Tworzona jest dokumentacja zdjęciowa i ilościowa uszkodzonego towaru.
Kierownik Oddziału informuje o fakcie również Agencję Celną.

Spedytor Od.

1. W przypadku szkód oraz braków w towarze występujących przy
za/wyładunku lub przeładunku Spedytor Od. informuje Klienta o zaistniałej
sytuacji. Ma również obowiązek zweryfikować zgodność ładunku z
dokumentami przewozowymi oraz stanem faktycznym. W przypadku zlecenia
kontroli przez Klienta - dopilnować sporządzenie Protokołu przez niezależną
firmę kontrolną.
Informuje Klienta o sytuacji braków w towarze lub jego uszkodzeniu.
2. w przypadku odmowy przyjęcia terminu załadunku przez Port, Spedytor
Od. niezwłocznie informuje Klienta oraz Spedytora SM o powodach odmowy,
następnie postępuje zgodnie z dyspozycjami otrzymanymi od Klienta.
W przypadku niepotwierdzenia przez przewoźnika podstawienia wagonów
należy niezwłocznie poinformować Klienta oraz Spedytora SM. Celem
Spedytora Od. powinno być wykorzystanie przyznanego okna
załadunkowego pomimo braku dedykowanych wagonów. Należy więc ustalić
z Klientem możliwe alternatywy. Wszelkie ustalenia z Klientem oraz Portem
należy zawrzeć na piśmie/drogą elektroniczną.

Spedytor SM,
Kierownik
Oddziału/Biura

3. W przypadku błędnych lub niezgodnych informacji w dokumentach
Spedytor
SM/Kierownik
Oddziału/Biura
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 SM w uzgodnieniu
z Kierownikiem SM podaje drogą mailową do Klienta informację o
dodatkowych opłatach.
W przypadku zgłoszenia przez Klienta konieczności przeprowadzenia
procesu reklamacyjnego dot. obciążeń, Spedytor Od. lub Spedytor SM
wyznaczony przez Kierownika jest zobowiązany pomóc w uzasadnieniu
stanowiska Klienta w trakcie reklamacji (weryfikacja dokumentacji).
4. W przypadku braku płatności faktur w terminie wyznaczonym na fakturze
(brak adnotacji w Zeszycie Ewidencji Faktur o dokonaniu płatności – data
płatności), Spedytor SM 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 SM przekazuje informację o
braku płatności swojemu przełożonemu (Kierownik SM). Spedytor SM
prowadzi dalszą interwencję w sprawie dokonania płatności przez Klienta,
trwającą kolejne 7 dni. Po upływie 14 dni od daty upływu terminu płatności
faktury, Spedytor SM przekazuje sprawę do Działu Finansowego celem
rozpoczęcia Procedury windykacyjnej.
5. W przypadku dyspozycji Klienta przekraczających zakres oferty i zlecenia,
Spedytor SM w uzgodnieniu z Kierownikiem SM podaje dodatkowe opłaty do
akceptacji przez Klienta (drogą mailową).

Spedytor SM

6. Rozliczanie i
archiwizacja
dokumentacji
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Spedytor SM

Spedytor SM zobowiązany jest do sprawdzenia faktur Podwykonawcy pod
względem
merytorycznym i rachunkowym, akceptuje kwoty obciążeń,
a następnie wpisuje do systemu informatycznego i następnie przekazuje do
Biura Zarządu celem dokonania przelewu.
Po upływie roku, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
zakończono realizację zlecenia i jego rozliczenie, dokumenty są
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7. Fakturowanie
usług i rozliczanie
zleceń

Spedytor SM
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archiwizowane zgodnie z Instrukcją o organizacji i zakresie działania
archiwum zakładowego.
Spedytor SM, zgodnie z warunkami ustalonymi w Umowie bądź w Zleceniu
Spedycyjnym z Klientem, wystawia Fakturę VAT za obsługę oraz wszelkie
dodatkowe czynności uwzględnione w ofercie. Każda Faktura VAT jest
numerowana zgodnie z kolejnością w systemie informatycznym, po czym
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. Zaakceptowane przez Spedytora SM faktury
kosztowe pod względem merytorycznym i rachunkowym (cena, kalkulacja,
kurs, nazwy statków), zostają wpisane w system informatyczny i przekazane
do Biura Zarządu celem sprawdzenia zgodności zapisów w systemie
informatycznym i dokonania przelewu.

6. Udokumentowane informacje
- Z1_TSL/R-21 wzór zlecenia spedycyjnego
- Z2_TSL/R-21 wzór pełnomocnictwa do czynności celnych
- Z3_TSL/R-21 wzór zlecenia wykonania kontroli
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Z1_TSL/R-21
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

ZLECENIE SPEDYCYJNE Nr……………………
Eksport 

Import 

Tranzyt 

Odprawa celna 

Zleceniodawca:

Zleceniobiorca:

TSL SILESIA SP.Z O.O.
UL. RYCERSKA 9
41-902 BYTOM

Importer:

Numer Umowy/Oferty:
Obsługa celno-spedycyjna statku (nazwa statku)

Zakres zlecenia:

Wymagane dokumenty:
Załadunek na składy/samochody do operatywnego uzgodnienia

Uwagi:
Ilość:
Port przeznaczenia:
Nazwa towaru:

Kod CN/TARIC:
Dodatkowe dyspozycje, informacje, uwagi:
Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT (NIP……………….) i upoważniamy Państwa do wystawienia
faktury bez podpisu odbiorcy.
Miejsce i data wystawienia zlecenia:
NIP – PL6262721695,
REGON – 278125418,
Sąd Rejonowy
VIII Wydział Gospodarczy
w Katowicach – Nr 0000178847
Kapitał zakładowy 50 000,00 PLN;

Bank: mBANK S.A.,
BIC (SWIFT) BREX PL PW XXX
Numery rachunków:
PLN - PL96 1140 1078 0000 3999 8000 1001
USD - PL42 1140 1078 0000 3999 8000 1003
EUR - PL69 1140 1078 0000 3999 8000 1002

Z2_TSL/R-21

……………………….., 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

Z3_TSL/R-21

Miejsce, dn. xx.xx.xxxxr.
TSL/xx/xx/xxxx

Nazwa firmy kontrolnej

Dotyczy: statku M/V „xxxxxx”

Zlecamy Państwu wykonanie kontroli w/w statku w następującym zakresie:
1.

Draft survey

2.

Pobieranie próbek towaru pod nadzorem służb celnych wg zgody i wytycznych oddziału
Urzędu Celnego w Świnoujściu/Szczecinie/Gdyni/Gdańsku.

3.

Analiza towaru w zakresie:
(zakres analiz)

a.

zbadanie wody na zawartość chlorków, jeśli taka wystąpi w ładowniach podczas
wyładunku towaru

Towar: (nazwa towaru)

Z poważaniem

