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p. z o.o. - Cennik uslug

I. Postanowienia og6lne.

$ 1. Stosowanie cennika.

1. ,,Cennik oplal za uslugi Terminalu Promowego SwinoujScie Sp. z o.o." zostaN wprowadzony
Zaruqdzeniem Prezesa Zarzqdu Sp6lki Terminal Promowy SwinoujScie Sp. z o.o. n-r 812014 z dnia06
puldzietmika2014 roku i obowi4zuje od dnia 06.10.2014 roku.

2. Cennik optat za uslugi, dotyczy uslug wykonywanychprzez Sp<ilkg Terminal Promowy SwinoujScie
Sp. z o.o. zwanqdalej TPS.

3. gennik opNal za uslugi TPS nie obejmuje opNat nalehnych Zarzqdowi Morskich Port6w Szczecin i
Swinou.jSci" 9.A.. Oplaty te naliczarte sQ w oparciu o obowi4zuj qcqTaryfE oplat zauslugi Terminalu
Promowego Swinouj Scie.

4. Zawarte w Cenniku opNat za uslugi TPS wysokoSci oplat majq wiqzEcy charakter
w przypadku, gdy umawiajqce sig o wykonanie uslugi strony nie uzgodnily inaczej.

5. Oplaty za uslugi nie wymienione w Cenniku opNat za ustrugi TPS okreSlane bqd4 odrgbn4 umow4
zawartqpomigdzy stronami; zawylqczeniem oplat wynikaj4cych z punktu 4.

6. Cennik oplatzaustugi Swiadczone przezTPS obejmuje:
- oplaty za skJadowanie i przeladunkimagazynowe,
- oplaty zainne uslugi.

7. obowiqzek poniesienia oplat powstaje z chwillwykonania przez TpS uslugi.

$ 2. Spos6b pobierania oplat.

l. Stawki netto oplat zaSwiadczone uslugi wyrazone sq w PLN.

2. Do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokoSci obowi4zuj4cej w dniu wykonania
uslugi.

3. Minimalna wartoS6 uslugi wynosi 50,00 PLN netto.

4. Wszelkie oplaty vryrazone w procentach pobiera sig od oplatzasadniczych(podstawowych).

5. Dla obliczenia nalehnych oplat wagg ladunku zaol<rqgla sig wzwyL do pelnych
100 kg.

6. Podstaw4 do obliczenia oplat dla ladunk6w drobnicorvych w imllorcie jest cigZar podany w zleceniu,
kt6ry winien by6 zgodny z cigzarcm podanym w konosamencie, a w przypadku jego braku - w
manifeSoie ladunkowym i lub li3cie ladunkowej.

7. Podstaw4 do okreSlenia cigZaru ladunk6w eksportowych jest cigzar podany w zleceniu.
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p. z o.o, - Gennik usNug

$ 3. Zlecanie ushlg.

1. Ustugi wykonywane s4 na podstawie pisemnych zleceri - ,,Zlecenie wykonania usiugi" (Zal.Nr 1),
kaldorazowo potwierdzonych przez TPS. Zlecenie wykonania us,tugi mo?,e byd d<lstarczone w formie
elektronicznej do Dyspozycji portowej TFS na: fbx 91 322 6142lub e-mail pe{@,ft4]

2. Zlecemodawca obowiEzany jest poda6 w zleceniu uslug przeladurrkowych:

a) nazwg towaru, hczbg sztuk, cigZar brutto, kubaturg oraz spec.jalne wymogi towaru,

b) rodzaj i cechy opakowania lub towaru,

c) specyfikacjg sztuk ciqzkich r przestrzennych, z podaniem wyrniar6w.

3. Podstawg do obci4zeniaZleceniodawcy ztyttiluwykonania zlece:niastanowi sporz4dzone przez TFS
i potwierdzone przez przedstawicielaZ\ecaj?cego ,,Potwierdzenie wykonania uslugi" (Zal.Nr 2).

4. Odwolanie zlecema powinno byd zgloszone najp62niej 30 minut przed planowan4 godzin4
rozpoczEcia.

5. W przypadku nie odwotania zleceniaw przewidzianym wyzej terminie, wzglqdnie anulowania go po
uplywie okreSlonego terrninu:

1. Zleceniodawca ponosi koszty gotowoSci zespol6w roboczych, oraz zapewnienia obslugi
urzqdzeh przeladunkowych i innego sprzgtu,

2. Podstawg do obci4zeniaZleceniodawcy ztego tytulu stanovrii sporz4dzony przez TPS ,,Frotok6i
koszt6w odwolania uslugi" (Zat.Nr 8), kt6rego kopig przekazuje niezwlocznie Zleceniodawcy,

3. W protokole opisany zostanie stan faktyczny, oraz wska:zane podstawy wyliczenia koszt6w
gotowoSci. Zleceniodawcamo2e w terminie 12 godzin od chwili otrzymanta protokolu zglosic
umotywowanie zastrzehenia, ktore TPS rczpatrzy niezwlc,cznie powiadamiaj4c o tym drug4
stronQ.

$ 4, Odpowiedzialno5d stron.

1. TPS nie odpowiada za straty i uszkodzenia w tym przelado'wanych i skladowanych tradunk6rnz,

pojazd6w, r;a;czep drogowych chyba, ze powstaly one z winy TPS. W szczegolnoSci TPS nie ponosi
odpowiedzialnoSci, jezeli straty i szkody w ladunkach powstan4 w wyniku nastgpuj4cych zdarzen:

a) uby:ek w granicach okreSlonych wlaSciwymi przepisami, ? w razie braku takich przepis6w w
grani cach zv,ry czaj ow o pr zyj gty ch;

b) ubytek, rozkurz, 'zl.amanie, korozjE, zepsucie, przeniknigoie przez opakowanie lub wyciek
spowo dowany wiariciwo ri ciami to waru \fr dziaNani ern szko dnik6w ;

c) brak lub niewlaSciwe opakowanie towaru;

d) wplyw pogody lub inne zewnEtzne dzialania, jeheli towary s4 skladowarrc zwyczajowo, lub
zgodnie z ustaleniami w tym zakresie, na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach niezupelnie
zamknigtych (wiaty) wzglgdnie, gdy ladunkiem (towarami) manipuluje hrb je przepakowuje
dysponent ladunku (towaru), a opakowanie zostaje ponownie prawidlowo zarnknigte.

2. TPS nie odpowiadatakze:

a) za szkody i/lub straty spowodowane dzialaniem klgsk zywiolowych lub innej sily ,wyZszej;

b) za szkody powstale w wyniku decyzii organ6w paristwowych oraz administracji paiistwowej,
morskiei, samorz4dowej, innych ni?wydanychzzawinionych przyczynlelqcychpo stronie TPS.

c) za stan ladunk6w skladowanych na wolnym powietrzu w przypadku, gdy Zieceniodawca wyda
tak4 pisemn4 decyzjq. Nie zwalnia to TPS od nalezytego i starannego zabezpieczema ladunku i
opiekowania sig nim podczas skladowania, jak r6wniez o<1 natychmiastowego zawi

/,
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p. z o.o, - Cennlk usNug

Zleceniodawcy w przypadku stwierdzenia,2e towar zaczyna ulega6 zepsuciu wzglgdnie, gdy nie
moZna go nale?ycie uchronid przed ujemnym dziatraniem wplyw6w atmosferycznych;

d) za ewentualne szkody, wyruqdzone udzielaniem pomocy, do ktorej TPS lub inny podmiot byt
zobowtqzany w interesie zapewnienia bezpieczenstwa powsz:echnego orazbezpieczehstwa portu,
w granicach konieoznoSci;

e) za skutki mog?ce miei miejsce w zwiqzku z nieprawdziwymi informacjami zlo2onymi przez
statek lubjego agenta

3. Wszelkie szkody (ubytki, uszkodzenia) winny byi bez zbEdnej zwloki zgloszone przez
Zleceniodawcg pisemnie i na tg okoliczno3i niezwlocznie zostanie spisany ,,Protok6l stwierdzonych
szk6d magazynowych" (Zal.Nr 9) i/lub ,,Protok6l wypadku/szkodylawarnlzdarzema" (Zal.Nr tr0).

4. Zleceniodawca ponosi peln4 odpowiedzialno6i za prain'idlowoSi danych, zawartych w
zleceniacUformularzach (Zal4czniki: Nr 1, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7), a w szczegolnoSci za-

wynikle ewentualne szkody spowodowane wskazaniem blgdnych lub niedostatecznych danych.
zawartych w dokumentach lub przekazanych w inny spos6b, jak r6wnie? za szkody powstale na
skutek dzialunia jego pracownik6w wzglgdnie upowa2nionych os<ib.



p. z o.o. - Cennik uslug

II. Oplaty za uslugi.

$ 1. Oplaty za przeNadunki magazynowe i skladowanie.

1. Stawki z:a prz:eladunki magazynowe

ZloAente i podjgcie ladunku, zaprzeladowan4 tong:
- towar na paletach 40,00 PLN
- towar luzem 58,00 PLN

2. ZloAenie i podjgcie pojazdow za sztukE - 60,00 PLN

3. Stawki z:a skladowanie:

a) ladunku,

- oplata skladowa zapierwszych 10 dni, zal<ald4rozpoczgtqtong i dzien: 12,00 PLN
- opLata sktradowa zakahdy nastgpny dzieri sktadowania irozpoczrit4 tong: 24,00 PLN
b) pojazd6w,

- optata skladowa za prerwszych 10 dni, zakazdy rozpoczEty dzienisztukg:
pojazd do 2 ton masy wlasnej - 12,00 PLN
pojazd powyzej 2 ton masy wlasnej - 40,00 PLN

- oplata skladowa zal<aAdy nastgpny rczpoczEty dzieh skladowatria i sztukg:

pojazd do 2 ton masy wlasnej - 24,00 PLN

8O,OO PLNpojazdpowyzej 2 ton masy wlasnej -

c) naczep drogowych:

- oplata skladowa zapierwszych 4 dni, zakaAdy rozpoczgty dzien skladowania i sztukg:
40,00 PLN

- oplata skladowa zakaZdy nastgpny rozpoczgty dzieh skladowania i sztukg: 80,00 PLN

W przypadku obrotu morskiego, okres wolny od oplat skladowyr;h naczep drogowych wynosi i2
godzin,

4. W przypadku ladunk6w przestrzennych (przekraczajqcych wsp6lczynnik sztauerski 5 cbm/tona)
stosuje sig dodatek w wysokoS ci 80o/o do stawek zasadniczych, datyczy $ I pkt.1 .

5. Uslugi obejmuj4 skiadowanie ladunkow, pojazd6w i naczep drogowych w magazynach lub na
przystosouianych do tego celu placach skiadowych.

6. Dostgp do ladunku, pojazdu, naczepy drogowej ora:z dokonywanre przy nim jakichkolwiek
manipulacj I ptzez zleceniodawcg, wzglgdnie upowaznione przez niego osoby wymaga pisemnego
zawiadomienia TPS i uzyskania jego zgody. Ewentualne zmrany w wyniku dokonanych manipulacji,
winny byi naniesione przez zleceniodawcQ na dokumentach potwierdzajqcym przyjgcie towaru do
skladowania ,,Deklaracja zlo2enia fowaru" (Zal.Nr 3).

7. Okres skla.dowania hczy sig od dnia zloZenia ladunku, pojazdow i naczep drogowych
do skladowania, do dnia wydan\a z magazynu lub placu sk.ladowego. Dowodem przyjgcia na
skladowanie jest odpowiednie zfecenie zlohenialpodjgcia, na kt6rym odnotowuje sig r6wniez
ewentualne manipulacje zleceniqdawcy oraz okolicznoil wydania ladunku, polazdu, naczepy
drogowej.

8. Za podstawg obliczeri przyjmuje sig ciEzar brutto ladunku, w przypadku pojazd6u,
i naczep drogowych za sztukE,
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J
T Terminal Promowy Swinouj6cie Sp. zo.o. - Cerrnik usNug

$ 2. Oplaty zainme uslugi.
stawki za godzing pracy

1. Sztauer 60,00 PLN

2. Operator sprzgtu, 6lusarz, mechanik, elektryk 75,00 PLN

3" Ci4gnik siodlovry: 150,00 PLN

4. Ukladarka - wozek widlowy do 5 ton udlwigu 100,00 PLN

5. PodnoSnik z l<oszem - podest ruchomy PMT (do wysokoSci 12,6n) 110,00 PLN

5. W6zek elektryczny: 70,00 PLN

7. Ci4gnik rolniczy C-360 lub C-385 100,00 PLN

8. Ci4gnik C-385 z plugiem do od5niezania szer.2,3 m. 100,00 PLN

9. Ci4gnik MAIiI z plugiem do odSniezania szer.3,3 m. 150,00 PLN

10. Samoch6d dostawczy 0,50 PLN za kuldy przejechany kilometr oraz 75,00 PLN

Woz asenrzacyjny 6.700ltr - za transport do 10km

stawka za transport

160.00 PLN

Koszt n2yciavtzqdzen przeladunkowych, sprzgtu i Srodk6w tranrsportu l4dowego
wymienionych w pkt. 3 - 11 obejmuje rdwniez obstrugg

1 3. P om ocn rczy spr zgt techniczny (po mpa el ektryczna, spr glarka p o wietr za,
odI<urzacz przernyslowy, pila mechanre'zna, mlot udarowy, piaskarka, stawka za godzing
betoniarka, spawarka elektryczna, zagEsz,czarka, rusztowanie itp,: 80,00 PLN

11.

12"

15. Podanie dodatkowego trapu pasazerskiego zakatd4rozpoczgt4 dobg 200,00 PLN

16. Transpr:rt ladunk6w na roll-trailerach (rlt) zakahd1rozpoczgtq dobg:

rh2A' 130,00 PLll

rlt 40' 260,00 PLN

tr7. Wykonanie prac technicznychrczliczane jest kosztorysem, zgodnie z olrzymanyrn zleceniem i
zakresem faktycznie wykonanych prac, oraz obowiqzujqcym KNR (l<oszty naklad6w rzeczowych).

18. Najem powierzchni pod noSniki reklamowe za I m2 i za 1 miesialc:

tr 4. Przyga'towanie ladunku do transportu - ukladanie towaru klienta
na paletach do stalczan y ch przez TP S i zabezpieczanie foli4

a. stale

b. staie podSwietlane

c. zmienne wySwietlane

stawka za paletg
60.00 PLN

60,00 PLN

90,00 PLN

600,00 PLl,l

5/1 8



p. z o.o. - Cennik usNug

Formularze TFS towarzysz4ce wykonaniu rnslug:

Zal. Nr 1 . ,,Zleceme wykonania uslugi"

Zat.Nr 2. ,,Potwierdzenie wykonania uslugi"

Zat. Nr 3.,,Deklaracj a zloheniatowaru"

ZaL"Nr 4. ,,Deklaracja podjgcia towaru"

Zat. Nr 5. ,,Zlecenie zlohenialpodjEcia naazepy w imporcie"

Zal. Nr 6. ,,ZIecenie zlohenialpodjgcia naazepy w eksporcie"

Zat.Nr 7. ,,Raport o stanie naczepy"

Zal. Nr 8. ,,Protok6l koszt6w odwolania uslugi"

Zat. Nr 9. ,,Protok6l stwierdzonych szk6d magazynowych"

Zal" Nr 1 0.,,Frotok6t wypadku lszkody I awarlilzdarzenia"

7l18



Formularz KP P2 - 04 ,,Zleceniewykonaniauslugi"

uf . Dworcowa I , 72-606 Swinouj5cie, tel. +48 91 322 61 01 , fax +48 91 322 61 42, email

Swinoui$cie. dnia

ZI,ECENIE WYKONAI\IA UST,UGI NT

Zlectj4cy I

Nazwa firmy ........

Adres

NIP

2. Rodzaj uslugi orazwym gania okre6lone przez zlecaj4cego

1.

3. Termin wykonania uslugi (data, godzina) .....,.,.... .

4. Forma platnoSci 2

5. Potwierdzam zapoznanie sig zwymaganiami ze strony TPS Sp. zO.O. w przedmiocie w/w uslugi, oraz
wymaganiami ustawowyrni i zobowi4zujg sig do ich przestrzegania.

P odpis zlecajqcego uslugg

Przyjmujg / Nie przy.jmujg 3 do realizacji przez TPS Sp. z O.O. powyzszego zleceniawykonania uslugi.

Data i podpis

Uwagi

Wstgpna kalkulacja koszt6w

I Zlecajqcego uslugg uwa2a siEiednoczesnie za platnika
2 W przypadku platno6ci plzelewem plosimy o przeslanie upowaZnienia do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy
r Niepotrzebne skreSlii
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Formularz KP P2 - 05 ,, Potwierdzenie wykonania uslugi"

POTWIER.DZENIE WYKONANIA UST-UGI

ZLECENIE:

DATA:
FtrRMA :

NR REJESTRACYJNY POJAZDU :

Ukladarka 5t.

Ci4gnik MAFI

W6z asenizacyjny

PodnoSnik

RT 20

RT 40

W6zek elektryczny

Pracownik portu
( sztauer)

0perator sprzgtu

Inne :

UWAGI:

godz.

godz.

godz.

godz.

doba

doba

... godz.

... godz

,...godz.

I
I
T
T
T
T
tr
T
T

KIEROWNIK ZMIANY ZLECAJACY



..\ TERMIilAt!r PR0M9WY
SWIl{ OUJSGIE

DEKLARAC J A ZN.OZENIA TOWARU
Nr

!)n'n 2l pnzr

. Sp. z o.o.
72.606 Swinouj6cie,u l.Dworcowa I

tel.91 3226101 fax 913226142

CA

brutlo

!) uwect

Dala wystawienia i podpis rdn ta

/
t0tr



.I\ TERMII{At
!t PR0M.0WY
SWINOUJSCilE

DEKLARACJA
Nr

Formularz KP P3 - 05 ,,D racja podjgcia towFru"

PODJT4CTA TOWARU

uzLE PRZE

. Sp. z o.o.
72-606 Swinouj6cie,ul.Dworcowa I

tel.91 3226101 fax 91 3226142

f)oznakowanie Nazwd towaruro u,anla
brutto CBM

7_J

Dala z ia

Data ia

Pa ni

dow.os. Nr

kwilujg odbidr towtvu

pnez

Data i czytelny podpis

IDATA

Dala Wstawienia i podpis, ranlt
n

,l rU



Z promu

TER lE sp. z o.o.
PL7
tel. +48 91 3226101

ZLECENTE Z+-OaENLNPODJqCA NACZEPY W IMPORCIE
Z promu Data Godzina Nr,rej.naczepy

I rucker/firma

l{ytluwiuj<1cy

ZNoZ.enie:

Podjgcie:

Podjgcie naczepyi

Kosztami skladowania obciq2yC

i,s portowy 7'P! Odbierajqcy

.l\T'
TPS

Nr.rej,naczepy

TERMINAL F'ROMOWY SWIITIOUISCIE SD, Z O.O

PL 72-606 SwinoujScie, ul.Dworcowa 1

tel. +48 91 3226101

ZLECEN IE ZN,OZENINPOD JqCIA N ACZEPY W EKSPORCIE
Nr.rei.ciqgnika Waga ladunku Spedytor

Tak NieTak
it'TT

Przewoi,nik oryy

Rezerwacja

ZloLenie naczepy na placu portowym:

Zaokrgtowanie naczepy na prom:

Czas skladowania (do

Armdlor lubjeE, agenl

Serwis portowy TPS
Godzina

Godzin

12 godzin wolne od zap+aty\

Semis portory TP's

Godzina

WlaScicieVfirma

Nazwisko kierowoy

Godzina

N r.rej.ciqgnika Waga ladunku

Uwagi:
Serwis portow.r'TPS

t2tI8



Fonnularz KP P3-04 ,,Raport o stlnie naczepyl..NfERNY!r mrilAt
swilt0uJsctE TRAILER CONDITION REPORT

RAPORT O STANIE NACZEPY - FORDON|SBESKTNING

Equipment -

0 = trailer OK.
I =tarpaulin/brezenty
2 = side board / bur.ly

3=chassisipodwozit'
4=lcgs/nogi
5=tyles/opony
6 = spare whe.el / kolo zapas

7=winchikorba
8=lighlsiiq,iatla
9=plunrbs/plomby
l0=wedge/kliny
ll =belts /pasy

! - rzorenMA/ rsorHtERMAL uNtr I I . CHI-ODNIA/ REFRICIERATING UNIT

L_l " I-ADUNEK GLBoKTJ zMRozoNy / DEEe - FRozEN clRco

Ll - PODLACZENIE DO SIECI STATKOWEJ W CZ^STE REJSU / T() BE PLTTCGED - rN WHrLE Ar SEA

24dana lemperalurn / requesterl temp. ..........

Faktycznn tem.: shiper'/terminal ........... tenninal /vessel ........ r,esselltenninal ........... terminal /consignee..,...
Real temo.

TERMf NAL PROMot TY SWIHOUJSCIE Adres: ul. Dworcowa L,724iffi fwtNOutliCtr, POLAND
FERRY TERMI|{AL sWtNOr.IsoE TEL./Phone: + 48 91 322 61 01 FAX: +48 9L 322 61,42

(?,)OO

Owner:

Port ofdestiuation:

Damages - Uuzkodzenia

S=scratched/odrapany
B=bent/pogiEty
T=torn/podarty
L=leakage/rvyciek
Cr=cracked/rozbit!
Br=broken/1rclanuny
D=der:tirvgigty
M=missingJbrak
O = out of order / uszkodz
Lr:=leti/lewy
R=right/ptru'y
F=liont/przod
Rc=rear/tyl

Damages / Uszkodzenia Sign / Podpis
Data/godz. Date/hrs

Sign / Podpis
Dataieodz. Date/hrs

Truck
+

Port
Drivcr Port

Port
+

Ship
Port ship

Ship
+

Port
Shirt Forl

Port

Truck
Port Driver



ru;T.s_l
Formularz KP P2 - 06 ,, Protok1l kosztdw odwolaniauslugi"

SWlllOUJSGlE pRoroK6r. roszrow oDwor-ANrA rJsr-ucr

ZGODNIE ZE ZLECENIEM Z DNIA:
ZT-OZONYMPRZEZ FIRME:

DO WYKONANIA ZAMOWIONEJ USI.UGI

DNIA O GODZ.

SKIER.OWALISMY:

Ukladarka

Pracownik portu

Ci4gnik siodlowy

PodnoSnik PMT 0143

Inne:

godz.

godz.

godz.

godz.

I
T
T
tr

UWAGI:

KIEROWNIK ZMIANY TPS

Zgodnie z $ 3. Zlecanie uslug. ,,CENNIKA OPLAT ZA UStr,UGI TPS" koszt
niewlaSciwego/braku odwolania uslugi wynosi :

DYSPOZYTOR TPS



J\ TERHITAI!r Pnor,owY
swtl{0uJscrE

Formularz KP P3-07 ,,Protolc6l stwierdzonych szk6d magazynowych"

PROTOKOI, STWIERDZONYCH SZK6D M,dGAZYNOWYICH NT

godz. sp or zqdzeni a proto ko lu

Miej sce sporzqdzenia protokolu :

P r zy czy na sp or z4dzenia protokolu :

przez Komisjg w skladzie:

l. S ztauer - Magazy nier pr zeladunk6w mor sk i ch TP S

Kierownik zmiany TFS

Data

2.

a

4.

Komisja stwierdza szkodg w nizej wymienionych skladnikach maj4tkowych
powstal4 w

L Dane ladunku ustalone na oodstawie:

- Konosamentu: prom

- Deklaracji zlohematowaru Nr

- Deklaracji podjgcia towaru Nr

data

CI

z dnta

z dnta

Zleceniodawca:

Przewo2nik:

Skladownik: Terminal Promowy SwinoujScie Sp. z o.o. 72-606 Swinouj6cie, ul. Dworcowa 1

Odbiolca:

Oznakowanie:

Liczba t rodzaj

Nazwa towaru:

opakowania:

1sl18

Waga brutto: kubatura (cbm)

inne dokumenty:

1.

2.

..i .

4.

II. Dane ustalone w trakcie wydania/odbioru ladunku

Data i sodzina odbioru:

Data, godzina i forma zgloszenia szkody

Czy przesyll<azostalaprzyjEtabez zastrzeAen? Itak
Czy przesylkabyla otwierana przed sporz4dzeniem protokolu szkod'y? fltak

L__j nle

ll nie



5. Opakowanie zewngtrzne

I opakowanie firmowe (jakie)

I karton a fblia I

flest n brak

taSma I skrzynia lpojemnik 1papier
n inne fiakie)

6. Czy opakowanie zewngtrznejest uszkodzone? [l nie fJtat< 6at<;

7 . Czy s4 oznaczenia ostrzegawcze? ! nie ! tak (akie, gdzie)

8. Rodzaj szkody;
I braki wprzesylce
f zamoczenie
n porysowanie

polamanie
stluczenie
zabrudzenie

n
u
tr

T
u
T

wgniecenie
przedziurawienie
rozdarcte

tr inne (akie)

9. Rozmiar szkody (spis z natury zawartoSci przesylki sporzqdzany w przypadku dostgpu do zaw
lub opis rozmiaru szkody)

toscl

1 0. Postanowienia dotycz qce przesylki :

n przepakowano Z iabezpieczono

I inne

pozostawiono do wyja6nienia

Il.UWAGI:

czytelny podpis, pieczqtka

Sztauer-Magazynier TPS

czytelny podpis, piecz4tka

Kierownik Zmiany TPS

czvtelnv nodnis. nieczatkaczytelny podpis, piecz4tka



J=FERRY

sPowADzoNY DN|A
Date the document was drawn.

PROTOKOL
RECORD

WYPADKU, SZKODY, AWARII, ZDARZENIA
I NCI DENT, DAMAGE, AVERAGE, EVTruT-

w SWINOUJSCIU PRZEZ
.in SWINOUJSCIE bv

1. W SPRAWIE : WYPADKU, SZKODY, AWARtt, ZDARZENTA
Regarding the matter: incident, damage, average, event

2. SPRAWA : WYPADEK, SZKODA, AWARIA, ZDARZENTE" zaistniata o godz.
The natter : incident, damage,average,event

MIEJSCE.
Place

3. DANE POSZKODOWANEGO
Pafticulars of the Damage Pafty

4. DANE SPRAWCY
Paniculars of the Originator

Formulqrb KP P2 - 03
Formularb KP P4 - 02

,,Protok6l wypadku, szkody, awari i, zdar zenia"

dnia
on

VERTE

occurred at HRS

S.ZWIEZLY OPIS ZDARZENIA (podaC charakter zdarzenia, okolicznoSci, Swiadk6w itp.)
Brief description of the events /leading up to the events, witnesses, efc /

6. SZKODA / AWARIA,WYPADEK,ZDARZENIE / ZAISTNIALA Z PPEYCZYNY / WINY*
The damage /average,incident,evenU occured as a result of fault of .....

7. WARUNKI I OKOLICZNOSCIW CZASIE ZDARZENIA /warunki atmosferyczne, pora dnia i inne okolicznoSci /
Circumstances and conditions accompanying the events, / prevailing weather conditions,tine of day, any relative data influencing the events/

8. SKUTKI ZDARZENIA - SZKODY, OSZACOWANTE WSTEPNE STRAT /ILOSC,RODZAJ , itp./.
Resulting factors of the incident - damage, preliminary estimates for costs describing quantity andtype,etc./

.l\rt TERMINAL PROMOWY SWIHOUISCIE
FER,RY TERMINAL SWII.IOUISCIE

Adres : ul. Dworcowa 1 , 72 - 606 SW|NOUJSCIE , POL AND
TEUPhone : + 48 (091) 3226101 FAX: + 48 (091) 3226142

'1 .7 /1 0I tt t6



-2-

9. W OKOLICZNOSCIACH BRALY UDZIM DODATKOWO - POLICJA,
RATUNKOWE I INNE SLUZBY SPECJALISTYCZNE
Any emeryency sevices involved - police, fire brigade, ambulance and others

10. SZKIC MIEJSCA ZDARZENIA
Overall drawing showin the location of the incidents

UWAGI POSZKODOWANEGO / SPRAWCY -
Renarks of the danage pafty / the originator

STRAZ POZARNA, POGOTOWIE

11.

1

PODPIS POSZKODOWANEGO / SPRAWCY-
Signature of the Damage Pady / Originator

"Niepotrzebne skre6li6
Delete the unnecessary

TERMINAL PROMOWY SWIHOU.ISCIE
FERRY TERMINAL SWIT,IOU.ISCIC

PODPTS SPOMADZAJACFGO
Signature of the Representant

J\rt Adres : ul. Dworcowa 1 ,

TEL/Phone : + 48
72 -, 606 sWrr'rOU.t6Cre
91 3226101 FAX: + 48


