
SPEDYCJA



To zarobkowe organizowanie przemieszczania ładunków w zastępie 

zleceniodawcy oraz wykonanie związanych z tym czynności z wyjątkiem samego 

transportu i czynności dodatkowych.

Istotną częścią działalności spedycyjnej jest praca koncepcyjna występująca 

w mniejszym lub większym nasileniu w każdym podmiocie, wymiana informacji 

między uczestnikami nie tylko procesu transportowego, ale i handlowego oraz 

załatwianie wszelkiego rodzaju działalnościach jak np. wypełnianie dokumentacji 

handlowych czy transportowych.

Spedycja



Za SPEDYCJĘ WŁAŚCIWĄ uważa się wykonywanie następujących czynności:

 przyjmowanie zleceń spedycyjnych i udzielanie porad związanych z procesami spedycyjnymi,
 wybór środka transportu,

 zawieranie umów o przewóz,
 ubezpieczanie przesyłki,

 sporządzanie dokumentacji transportowej,
 odbiór przesyłki od nadawcy,

 przygotowanie przesyłki do przewozu,
 nadanie przesyłki na środek transportu wraz z dokumentacją transportową,

 odbiór przesyłki ze środka transportowego oraz właściwej dokumentacji,
 odprawa celna,

 przekazanie przesyłki odbiorcy.

Obejmuje swoim zasięgiem szereg czynności, 

które umownie dzieli się na:

 czynności wykonywane przez spedytora – nazywane spedycją właściwą,

 czynności organizowane przez spedytora, w skład których wchodzą czynności 

przemieszczania i czynności dodatkowe.

Działalność spedycyjna



Spedytor organizując czynności przemieszczania, staje 

się odpowiedzialny za wykonanie na rzecz przesyłki:

 dowozu,
 odwozu,

 przewozu,
 załadunku,

 wyładunku,
 przeładunku.

Czynności dodatkowe obejmują:

 składowanie przesyłki,
 podjęcie należności za dostarczoną przesyłkę,

 przeprowadzenie cesji praw do przesyłki,
 sprzedaż przesyłki,

 awizowanie.

W przypadku gdy firma spedycyjna wykonuje tylko 

czynności określone mianem spedycji właściwej, jest 
tzw. spedytorem czystym. 

Jeżeli natomiast jest w stanie własnym potencjałem 

wykonywać czynności przemieszczania oraz czynności 
dodatkowe, realizuje 

tzw. spedycję mieszaną.



Spedytor jest koordynatorem i organizatorem procesu transportowego.
Odpowiednia organizacja procesu transportowego to stan, w którym wykonywanie wszystkich 

czynności spedycyjnych przez poszczególnych uczestników tego procesu odbywa się w 
ustalonej kolejności, w określony sposób i we wzajemnym powiązaniu ze sobą. Efektem tych 

działań powinna być odpowiednia jakość usługi po możliwie niskich kosztach.

Spedytor zawodowo i za wynagrodzeniem, we własnym imieniu, lecz na rachunek 
zleceniodawcy podejmuje się wysłania lub odbioru przesyłki towarowej oraz Innych czynności 

związanych z jej obsługą i przewozem.

Na zakres funkcji koordynacyjnej spedytora 

wpływa rodzaj obsługiwanego ładunku oraz 
jego podatność na usługi spedycyjne.

Podatność ładunku na usługi spedycyjne

to zbiór wymaganych warunków technicznych, 
technologicznych, organizacyjnych i ekonomicznych, 

których zespół cech stanowi o zdolności danych 
ładunków do objęcia ich działalnością spedycyjną.



Spedytor występuje jako doradca i koordynator procesów transportowych obsługujący 

różne gałęzie transportu.
W praktyce jednak na rynku usług spedycyjnych występuje wielu spedytorów specjalizujących 

się tylko w jednej określonej dziedzinie, na przykład spedycji kolejowej, samochodowej lub 
lotniczej. Takie zachowania wymusza rynek usług spedycyjnych, gdyż:

 liczba możliwości dotyczących sposobu przewozu, może być w praktyce bardzo ograniczona, 

a nadawca przesyłki często lepiej niż spedytor jest zorientowany w korzyściach wyboru 
danego wariantu przewozu;

 dla klienta firmy spedycyjnej najistotniejszą korzyścią wynikającą ze współpracy ze 

spedytorem, jest jego umiejętność rozwiązywania problemów, które wynikają z procesów 
przewozowych;

 spedytor, który specjalizuje się w świadczeniu określonego rodzaju usług jest bardziej 

efektywny pod względem jakościowym i kosztowym.

Zakres działalności spedycyjnej jest ściśle związany z procesami transportowymi.

Procesem transportowym nazywamy ciąg kolejno następujących czynności, stanowiących 
pewną całość, w wyniku których towar zostanie dostarczony odbiorcy w jak najsprawniejszy 

sposób.



Rodzaje spedycji
 rodzaj użytego środka transportu - spedycja samochodowa, kolejowa, morska, wodna 

śródlądowa, lotnicza,

 miejsce wykonywania usług spedycyjnych - spedycja miejska, wiejska, portowa, dworcowa, 
graniczna, targowo-wystawowa,

 liczba kolejno użytych środków transportu - spedycja prosta i wiązana,

 faza procesu transportowego - spedycja nadania, odbioru, przemieszczania,

 rodzaj przesyłanych ładunków - spedycja ładunków masowych, drobnicowych itp.,

 wielkość obsługiwanego obszaru - spedycja miejscowa, rejonowa, krajowa, międzynarodowa,

 zakres świadczenia usług spedycyjnych - spedycja publiczna, własna.



Możemy podzielić według podziału czynności występujących w trakcie procesu 

transportowego i wyróżnia się:

czynności spedycyjne,
czynności przemieszczania (przewóz, przeładunek, składowanie przejściowe),

czynności dodatkowe (na przykład długookresowe magazynowanie).

Czynności procesu transportowego podzielić można również na następujące grupy:

czynności organizacyjne występujące przed przewozem,
czynności wykonawcze występujące przed przewozem,

czynności wykonawcze występujące w trakcie 
procesu transportowego,

czynności wykonawcze występujące po przewozie.

Proces transportowy



Do czynności organizacyjnych występujących przed przewozem

należy zaliczyć:

 Doradztwo.
 Kalkulacje.

 Wybór środka transportu lub trasy przewozu.
 Sporządzanie umów o przewóz. 

 Organizacja procesu transportowego.
 Zamówienie środka transportu (np. zabukowanie statku).

 Ubezpieczenie ładunku.
 Organizacja prac ładunkowych - przygotowanie ładunków, oznakowanie przesyłki oraz 

przygotowanie środków transportu  oraz zlecenie własnym pracownikom lub firmom zewnętrznym 
wykonanie robót ładunkowych. 

 Współpraca z różnymi przedsiębiorstwami i instytucjami (na przykład w przewozach 
multimodalnych).

 Sporządzanie dokumentów przewozowych.
 Udzielanie zleceń na wykonanie kontroli ilości, jakości oraz innych usług. Mogą to być usługi takie, 

jak: magazynowanie, przeładunek, odprawy celne, kontrola fitosanitarna.
 Negocjowanie wysokości stawek z przewoźnikami. 

 Kontaktowanie się z uczestnikami procesu transportowego i handlowego.
 Spedytor informuje zleceniodawcę o możliwościach przewozowych, otrzymuje informację o 

„odwołaniu” towaru od producenta, informuje o postępach w realizacji zlecenia, brakujących 
dokumentach, uszkodzeniach.

 Zgłoszenie towaru do odprawy celnej.
 Zlecanie spedytorom-korespondentom w innych krajach obsługi wysyłanych do nich towarów.



Czynności wykonawcze występujące przed przewozem 

obejmują:

 kompletowanie ładunku,

 pakowanie, znakowanie, cechowanie,

 składowanie przejściowe,

 zabezpieczenie celne,

 przekazanie ładunku przewoźnikowi i sortowanie,

 przedstawienie ładunku do odprawy celnej,

 czynności odbiorcze,

 przygotowanie do przeładunku i przeładunek.



Czynności wykonawcze, występujące w trakcie 

procesu transportowego to:

 dojazd, załadunek, przewóz, wyładunek, powrót taboru,

 składowanie przejściowe,
 monitoring przebiegu procesu transportowego,

 przeładunek na bocznicach klienta z wagonów do magazynów i odwrotnie,
 przepakowywanie, sortowanie, segregacja w portach morskich, rzecznych, lotniczych, 

punktach odprawy celnej oraz magazynach celnych.



Po zakończeniu przewozu występują również pewne 

czynności takie jak:

 odebranie przesyłki od przewoźnika,

 przekazanie przesyłki odbiorcy,
 formalności celne,

 rozpakowanie i przygotowanie ładunku do odbioru,
 fakturowanie, rozliczanie i pobieranie należności,

 reklamacje,
 odbiór od odbiorcy zobowiązania zapłaty,

 sprzedaż przesyłki,
 cesja praw do przesyłki.



Spedytor-technolog 
Standardowymi zadaniami tych spedytorów jest organizacja przewozów kontenerowych, 

ładunków ciężkich i ponadgabarytowych, ładunków niebezpiecznych oraz organizacja 
usług czasowego magazynowania ładunków.

Ponad to zajmuje się przemieszczaniem ładunków i ich składowaniem, uzgadnia i omawia z 
producentami wyrobów, załadowcami, przewoźnikami i kupcami formy opakowania 

towarów, możliwości wykorzystania w stosunku do ich urządzeń ładunkowych oraz 
środków przewozowych.

Spedytor-operator środków i urządzeń transportowych
Decyduje o dyspozycji i alokacji środków przewozowych i urządzeń ładunkowych, 

niezależnie od tego, czy jest czy nie jest dysponentem masy ładunkowej przez nie 

obsługiwanych. Szczególne znaczenie wobec wykonywania przez spedytora typowych 
zadań, ma funkcja operatora środków i urządzeń transportowych. Do tych zadań zaliczamy:

 organizacja usług magazynowania;

 organizacja wykonawstwa usług ładunkowych i przeładunkowych;
 organizacja całopojazdowych przewozów samochodowych; 

 organizacja obsługi transportowej, przede wszystkim na styku transportu kolejowego z 
transportem samochodowym;

 organizacja kompleksowych systemów wykorzystania powrotnych przebiegów taboru 
samochodowego.

Koordynacyjne funkcje spedytora



Spedytor-logistyk
Swoją funkcję może wykonywać wobec wyzwań, związanych z praktyką budowy całościowych 

koncepcji zarządzania łańcuchami dostaw typu:
 produkcyjnego i dystrybucyjnego;

 zaopatrzeniowego;
 zagospodarowania materiałów wtórnych, odpadów, zwrotów surowców i wyrobów gotowych.

Spedytor-makler
Posiada swoje gospodarcze uzasadnienie względem stykania się obu profesji na rynkach 

ubezpieczeniowych, rynkach towarowych i rynkach frachtowych. Spedytor jest wyjątkowo istotnym 

źródłem informacji na temat zasad asekuracji wartości ładunków, możliwości ich rynkowego 
upłynnienia czy wydajnego i bezpiecznego włączenia w międzynarodowy obrót handlowy. Spedytor 

może pełnić zadania maklerskie, głównie w stosunku do wykonywania tradycyjnych zadań 
organizatorskich w transporcie, takich jak:

 organizacja i wykonanie czynności sortowniczych i przeładunkowych;
 organizacja przewozów i przesyłek zwykłych bądź ekspresowych;

 organizacja wykonawstwa usług składowania ładunków.

Spedytor-doradca finansowy
Występuje w sytuacji kiedy zleca się organizatorowi przemieszczenie ładunków i podjęcie należności za 

dostarczone przesyłki lub sprzedaż przesyłki. W wyniku tych działań, w gestii spedytora czasowo 
mogą pozostawać środki finansowe zleceniodawcy, które stanowić będą zasób kapitałowy, późniejsze 

jego zagospodarowanie zależne jest od uzgodnień między spedytorem a jego klientem. Spedytor 
również może zostać upoważniony do najoptymalniejszego ulokowania wolnych środków finansowych 

na rynku kapitałowym. Wymaga to od niego odpowiedniej orientacji w zakresie usług bankowych, 
struktur rynków kapitałowych, czy rynków papierów wartościowych.



Organizacje zrzeszające 

spedytorów

PISIL

FIATA

CLECAT

UFO



Polska Izba Spedycji i Logistyki 
Powstała w 1993 roku. Jej siedziba znajduje się w Gdyni. Ta dobrowolna organizacja samorządu gospodarczego 

zrzesza przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu międzynarodowych

i krajowych usług spedycyjnych, logistycznych, przewozowych, agencji celnych oraz innych usług związanych 

z obsługą obrotu towarowego.

Izba chroni prawa i reprezentuje interesy swoich członków wobec:

 organów władzy i administracji państwowej,

 organów samorządu terytorialnego oraz

 międzynarodowych organizacji spedytorów, załadowców, przewoźników lub innych, których działalność 

dotyczy sfery zainteresowań zawodowych członków.

Ma również za zadanie zapewnić dostęp do informacji krajowych i międzynarodowych, zwłaszcza w kontekście 

członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a także organizować szkolenia, sympozja, konferencje, czy też kongresy 

o tematyce będącej w sferze zainteresowań członków Izby. Poza tym organizacja dba o upowszechnienie zasad etyki, 

stara się o zacieśnianie współpracy między jej członkami, przeciwdziała nieuczciwej konkurencji, służy pomocą

i poradą      w  zakresie problematyki transportu, spedycji i międzynarodowego obrotu towarowego. Izba czuwa także 

nad opracowaniem Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych, 

aktów prawnych dotyczących problematyki transportowej,

spedycyjnej i międzynarodowego obrotu towarowego.

Izba wydaje również periodyki oraz publikacje specjalistyczne

w zakresie przedmiotu jej działania. Jako pierwsza w Polsce 

wydała „Podręcznik Spedytora”. Książka pomaga uczniom 

i spedytorom poznać m.in. istotę działalności spedycyjnej, 

uregulowania prawne i dokumenty, czy też technologie 

informatyczne niezbędne w pracy spedytora.



Międzynarodowe Zrzeszenie 

Spedytorów
FIATA  (International Federation of Freight 

Forwarders Associations) została założona w 
1926 roku. Jej siedziba znajduje się w Glattbrugg 

koło Zurichu. 

Jest to światowa organizacja, która reprezentuje 
interesy 40 tysięcy zrzeszonych w niej firm 

spedycyjnych i logistycznych, które pochodzą ze 
150 krajów. Głównym organem tej instytucji jest 

Walne Zgromadzenie Członków. Prace 
wykonywane są w instytutach oraz stałych 

komisjach, które zwane są ciałami doradczymi. 
FIATA jak do tej pory zajmowała się 

opracowaniem wielu dokumentów, które 
wykorzystywane są przez spedytorów                  

i wszystkie osoby organizujące transport. 
Ponadto organizuje różnego rodzaju szkolenia 

oraz wydaje certyfikaty absolwentom 
specjalistycznych kursów w zakresie transportu. 

Dodatkowo, jej zadaniem jest również 
przygotowywanie opinii dla organizacji 

międzynarodowych.



Universal Freight Organisation
Organizacja założona została w 2000 roku. UFO obecnie jest jedną z najsilniejszych i największych sieciowych 

niezależnych organizacji spedycyjnych na świecie. Skupia przedsiębiorstwa o odpowiednich referencjach

i pozycji na rynku lokalnym. Dzięki 840 lotniczych i morskich portów świata w 89 krajach i zatrudniając 

ponad 2200 pracowników UFO, może zapewnić wszechstronne rozwiązania logistyczne, w tym:

 transport powietrzny, morski i drogowy,

 odprawy celne,

 magazynowanie,

 obsługę towarów niebezpiecznych,

 ubezpieczenia ładunków.

Omawiana sieć współpracujących ze sobą firm pozwala na transport i obsługę towarów w każdym miejscu na 

świecie. Członkowie UFO oferują klientom przyjazny, lokalny serwis oraz elastyczność, na którą pozwolić 

sobie mogą doskonale zorganizowani i niezależni spedytorzy, mogący w każdej chwili skorzystać 

z elektronicznego połączenia z ogólnoświatową siecią ponad 315 biur. Każda z firm przystępujących do 

organizacji przechodzi surową procedurę weryfikacji i podlega comiesięcznej ocenie.



Europejska Federacja Spedytorów      

i Logistyków

Została założona w Wiedniu 31 Maja 1926 roku. Jest to organizacja pozarządowa, 

reprezentująca dziś około 40 000 firm spedycyjnych i logistycznych, zatrudniających około  
8 - 10 milionów ludzi w 150 krajach świata. 

FIATA posiada status doradczy przy odpowiednich komisjach skupionych wokół Organizacji 
Narodów Zjednoczonych. Międzynarodowa Federacja Zrzeszeń Spedytorów FIATA jest 

największą organizacją działająca na polu usług transportowych o zasięgu ogólnoświatowym. 
Członkostwo w FIATA na prawach członka indywidualnego kategorii A stanowi dla firmy 

i jej pracowników prestiżowe osiągnięcie.
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Dziękuję za uwagę :) 

Gabriela Kozłowska kl.3df


