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Organizacja Procesu Eksportowego 

Transakcja handlu zagranicznego  

• oznacza stosunek umowny, zawierany 
pomiędzy podmiotami posiadającymi 
swe siedziby w różnych krajach, o 
odmiennych systemach prawnych i 
regulacjach administracyjnych, stąd 
konieczność gromadzenia informacji o 
kontrahencie i o rynku. 

 
 

 
 
 



Organizacja Procesu Eksportowego 

Transakcja eksportowa może obejmować wiele 

umów: 

• Umowa podstawowa (kontrakt) miedzy importerem a 

eksporterem 

• Umowa spedycji 

• Umowa transportu 

• Umowa ubezpieczenia 

• Umowa kontroli jakości itp 
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W odróżnieniu od handlu krajowego transakcja 
handlu zagranicznego wiąże się z : 

 

• Swobodą wyboru prawa (autonomia woli 
stron)  

• Swobodą wyboru  waluty kontraktu 

• Swobodą wyboru  waluty płatności 

• Swobodą wyboru określonego języka 
umowy 
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      Transakcja handlu zagranicznego charakteryzuje 

się również:  

 

• nawiązaniem kontaktów gospodarczych pomiędzy 
przedstawicielami różnych kultur,  

• Często dużą odległością geograficzną, 

• przekraczaniem przez towar granic celnych (nie 
dotyczy obszaru UE),  

• podziałem kosztów i obowiązków zwykle wyrażaną 
formułą handlową (Incoterms) stanowiącą 
podstawę też do ustalenia ceny, 
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 Wymagania związane z prowadzeniem eksportu 

 -  mamy wolne moce produkcyjne, swobodny dostęp do surowców 
oraz wolne środki finansowe, 

-  rentowność innego rynku jest istotnie wyższa niż na rynku 
podstawowym, 

-  rynek obecny jest w fazie schyłkowej 

-  znamy rynki, gdzie nasz produkt jest atrakcyjny (cenowo, 
jakościowo, technologicznie), 

-  spostrzegliśmy rynek, który będzie (już jest) w fazie dynamicznego 
wzrostu w danej branży, 

-  konkurencja na docelowym rynku zagranicznym jest niezbyt 
intensywna (w skali naszych możliwości), 
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 Korzyści jakie daje eksport: 
 

• wzrost skali produkcji,  

• spadek kosztów jednostkowych, 

• lepsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych firmy,  

• wzrost produktywności, 

• Zwiększenie marż handlowych 

• poszerzenie bazy klientów, 

• zmniejszenie uzależnienia od rynku krajowego, 

• możliwość znalezienia niszy rynkowej 

• przedłużymy cykl życia naszych wyrobów, które na rynku 
podstawowym są w fazie schyłkowej. 

 

 



Organizacja Procesu Eksportowego 



Organizacja Procesu Eksportowego 



Organizacja Procesu Eksportowego 

Najważniejsze pytania: 
• Dlaczego chcemy eksportować? 
• Co chcemy eksportować? Po jakich cenach? 
• Jakie mamy możliwości produkcyjne, 

organizacyjne, ludzkie? 
• Na jakie rynki chcemy sprzedawać? 
• Z kim nawiązać kontakty? 
• Jaki model dystrybucji? 
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 Mapa rynków eksportowych KUKE 

 

 http://www.mapa.kuke.com.pl/index.html 
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Organizacja Procesu Eksportowego 
Proces  transakcji eksportowej 

• Faza I – przygotowanie transakcji  

 

• Faza II – zawarcie transakcji  

 

• Faza III – realizacja transakcji handlu zagranicznego  

 

• Faza IV- rozliczenie, likwidacja i kontrola transakcji  
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Faza I/ Przygotowanie transakcji eksportowej: 

Czynności: 

• Analiza własnych mocy produkcyjnych 

• Określenie towarów, które mogą być przedmiotem 
eksportu 

• Analiza rynku zagranicznego (popyt, ceny, dystrybucja, 
konkurencja itp) 

• Poszukiwanie partnerów handlowych( www, katalogi 
branżowe, targi, misje, izby gospodarcze itp.) 

• Sprawdzenie wiarygodności (prawnej i finansowej) 
potencjalnych kontrahentów 
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Faza II Zawarcie transakcji eksportowej  

Czynności: 

• Przesłanie zapytań ofertowych  

• Ustalenie cen (metody konstruowania cen) 

• Negocjowanie ofert (techniki negocjacji) 

• Ustalenie innych warunków umowy 
(opakowanie, termin dostawy, ilość, jakość itp.) 

• Podjęcie decyzji o wyborze partnera i zawarcie 
umowy handlowej  
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Faza III Realizacja transakcji eksportowej 
Czynności: 

• Kontrola jakości towaru 

• Organizacja transportu ( wg wymagań Incoterms dla 
podpisanej umowy) 

•  Zlecenie spedycji, ubezpieczenia 

• Dokonanie odprawy celnej 

• Zabezpieczenie płatności dla eksportera ( inkaso 
dokumentowe, akredytywa, ubezpieczenie kredytu 
kupieckiego) 

• Wystawienie faktur i innych dokumentów handlowych 
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Faza IV Rozliczenie transakcji eksportowej 

Czynności: 

• Analiza dokumentów pod kątem ich zgodności i 

prawidłowości 

• Analiza decyzji podjętych w całym cyklu 

transakcji 

• Rozstrzygnięcie spraw spornych 

• Archiwizacja dokumentów 
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Faza I - Analiza rynku zagranicznego 

• Zebranie informacji rynkowej  

• Badanie rynku – popyt, charakterystyka 
konkurencji 

• System dystrybucji 

• Kształtowanie cen 

• Stabilność prawna i polityczno-gospodarcza 
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Kierunki ekspansji zagranicznej polskiej gospodarki 
przyjęte w lutym 2017 rok przez rząd - Strategia na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju  wskazuje na:  

Kanadę, USA, Meksyk, Brazylię, Algierię, RPA, 
Norwegię, Ukrainę, Rosję, Kazachstan, Azerbejdżan, 
Turcję, Izrael, Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 
Japonię, Koreę Południową, Indie, Chiny, Singapur, 
Indonezję oraz Australię - w sumie 22 państwa, 
znajdujące się poza Unią Europejską. 
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Organizacja Procesu Eksportowego 
Zewnętrzne źródła informacji rynkowej: 

 Pisma branżowe (magazyny, katalogi, periodyki) 

 Przewodniki dla inwestorów, przedsiębiorców,   menedżerów, 
handlowców 

 Instytuty badań rynkowych, agencje, firmy 

 Instytucje wspierające przedsiębiorczość 

 Izby przemysłowo-handlowe 

 Agencje rozwoju regionalnego 

 Rejestry firm 

 Przedstawicielstwa, filie 

 Instytucje rządowe 

 Ambasady, konsulaty, biura radców handlowych 

 Organizacje międzynarodowe 
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Rozpoznanie mechanizmu rynkowego stanowi 

podstawowe zadanie analizy rynku.  

 

 Wymagane jest tu, aby analiza była nie tylko diagnozą 

stanów obecnych rynku i jego stanów przeszłych, lecz 

także aby zawierała wizję przyszłości (zarówno bliższej, 

jak i dalszej), bowiem analizy bez wniosków 

odnoszących się do przyszłości nie są użyteczne i nie 

spełniają oczekiwań eksportera  
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  Im bardziej rozwinięty rynek i zaostrzona konkurencja tym wyższe 

wymagania co do produktów.  

 Zbadaj sprzedawane produkty na docelowym rynku a poznasz 
realny poziom konkurencji. 

 

 Strategie dostosowania produktu do rynku eksportowego : 

 - Proste rozszerzanie –wchodzenie na nowe rynki z obecnymi 
produktami. 

 - Adaptacja produktu – modyfikacje oferty do specyfiki rynku 
eksportowego. 

 - Wynalezienie produktu – opracowanie nowego produktu na 
potrzeby eksportu. 
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Modele ekspansji rynkowej 
• Dystrybucja  



Organizacja Procesu Eksportowego 
Eksport pośredni 

 

Polega na sprzedaży produktów zagranicę przez pośrednika 

krajowego, który zakupuje produkty w kraju w celu ich dalszej 

odsprzedaży. 

  -  odpowiednia forma wejścia na rynki zagraniczne dla MSP, które nie 

mają odpowiednich zasobów na finansowanie większych 

przedsięwzięć, a tym samym na ponoszenie większego ryzyka, 

  -  dobra strategia rozpoczynania działalności eksportowej. 



Organizacja Procesu Eksportowego 
Eksport pośredni 

 Zalety: 

 -  niskie koszty wejścia na rynki zagraniczne 

 -  trudności wejścia na rynek dokonuje pośrednik 

 -  niskie wymagania kadrowe  

 -  firma nie ponosi kosztów inwestycji marketingowych 

 -  brak konieczności powoływania odrębnej komórki organizacyjnej 
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Eksport pośredni 

 

Wady: 

-  słaba opłacalność transakcji 

-  firma nie zdobywa doświadczenia zagranicznego 

-  firma nie poznaje rynków zagranicznych 

-  pełna zależność od pośrednika 
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Eksport bezpośredni z kraju 

 

Polega na dokonywaniu eksportu poprzez własną 
wyspecjalizowaną jednostkę organizacyjną zajmującą się 
działalnością eksportową.  

 

Zadaniem tej jednostki jest badanie rynków zagranicznych, 
nawiązywanie kontaktów, oferowanie, kontaktowanie, 
prowadzenie negocjacji itp. 
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Eksport bezpośredni z kraju 

 

Zalety: 

 -  firma sprawuje pełną kontrolę nas poszczególnymi etapami eksportu 

 -  firma kontaktuje się bezpośrednio z odbiorcami aczkolwiek nie 

zawsze ostatecznymi 

 -  firma zdobywa doświadczenie i poznaje rynki zagraniczne 

 -  wzrost poziomy kwalifikacji personelu 

 -  firma silniej przestawia się na standardy zagraniczne 



Organizacja Procesu Eksportowego 
Eksport bezpośredni z kraju 

 

Wady: 

 

 -  większe ryzyko niepowodzeń i strat 

 -  większe koszty organizacyjne i operacyjne 

 -  trudności w pozyskaniu odpowiednich pracowników 

 -  poznawanie rynków zagranicznych na własnych błędach 
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Eksport bezpośredni z kraju realizowany przez agenta  

       zagranicznego 

 -  Rolę agentów pełnią firmy zagraniczne, które działają na 

zlecenie albo eksportera albo importera, 

 -  wybierany jest, gdy firma nie zamierza wejść głębiej w 

sieć dystrybucyjną danego rynku zagranicznego, 

 -  pośrednik zawrze kontrakt tylko wtedy, jeśli znajdzie 

nabywcę, 

 -  dobra strategia w początkowym etapie rozwoju eksportu. 
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Eksport bezpośredni z kraju realizowany przez agenta 

zagranicznego 

 

Zalety:  

-  niskie koszty wejścia na rynki zagraniczne 

-  trudności wejścia na rynek pokonuje agent 

-  niskie wymagania kadrowe  

-  firma nie ponosi kosztów inwestycji marketingowych 

-  w niektórych przypadkach agenci są w stanie wynegocjować lepsze 

ceny niż eksporter 
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Eksport bezpośredni z kraju realizowany przez agenta 

zagranicznego 

 

Wady: 

 -  ryzyko nieuczciwości agenta 

 -  słaba opłacalność transakcji 

 -  firma w małym stopniu zdobywa doświadczenie 

zagraniczne 

 -  duża zależność od agenta 
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Eksport bezpośredni z kraju realizowany przez własne 

       biuro przedstawicielskie za granicą 

 

Polega na powołaniu za granicą przedstawiciela 

handlowego eksportera, który pełni rolę akwizytora 

kontaktów, negocjuje warunki dostaw oraz prowadzi 
rozpoznanie rynkowe. 
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Eksport bezpośredni z kraju realizowany przez własne biuro 

przedstawicielskie za granicą 
Zalety: 

 -  fizyczna obecność na ryku zagranicznym 

 -  bezpośrednie i częste kontakty z klientami 

 -  możliwość ciągłego reagowania na sygnały  potrzeby rynku 

 -  szansa na dostęp do nowych rynków z tytułu, np.: mniejszych barier 
celnych 

 

Wady: 

  -  konieczność stałej i skutecznej kontroli przedstawiciela zagranicznego 

  -  trudności w formułowaniu zadań ilościowych dla przedstawiciela w okresie 
początkowym 
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Eksport bezpośredni poprzez własną sieć dystrybucji 

 -  jest rozwinięciem eksportu bezpośredniego przez własne biuro 

przedstawicielskie zagranicą, 

 -  kiedy wzrasta wielkość obrotów, opłacalnym staje się wyjście poza 

granice biura przedstawicielskiego i budowa sieci dystrybucji 

 -  polega na tym, że dystrybutorzy zostają powiązani z eksporterem 

systemem umów określających wszystkie zasadnicze elementy 

funkcjonowania sieci sprzedaży, 

 -  umowy mają charakter stały i są zawierane na pewien okres, 

 -  umożliwia lepszy kontakt z klientami, ale kosztowny. 
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Eksport bezpośredni poprzez własną sieć dystrybucji 

 

Zalety: 

 - pełna kontrola nad procesem sprzedaży 

 - bardzo dobry kontakt z ostatecznym klientem 

 - osiągnięcie dużej identyfikacji marki producenta i produktów 

 - potencjalnie największa wydajność sprzedażowa 

 - zapewnienie sobie stałej obecności na rynku 
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Eksport bezpośredni poprzez własną sieć dystrybucji 

 

Wady: 

 -  stosunkowo duże koszty uruchomienia i utrzymania własnej sieci 

dystrybucji 

-  czasochłonność budowy sieci 

-  konieczność stałej kontroli i administracji siecią oraz rekonstrukcji 

sieci 

 -  duże problemy organizacyjne, prawne i ekonomiczne związane z 

funkcjonowaniem sieci 
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Sprawdzenie wiarygodności 
handlowej potencjalnych 

kontrahentów 
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Źródła informacji wykorzystywane do oceny 

wiarygodności: 

 

• roczny raport przedsiębiorstwa (roczne 
sprawozdanie zarządu), 

• księgi adresowe (ogólne, branżowe), 

• informacje z baz danych instytucji 
rządowych i administracyjnych. 
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Badanie standingu finansowego na podstawie: 

 - bilansu przedsiębiorstwa i rachunku wyników, 

 - źródeł przychodów i sposobów ich wykorzystania, 

 - istotnych elementach funkcjonowania firmy tj. realizowanych   
  inwestycjach, działalności badawczo-rozwojowej, stanie 
kadry,  strukturze kapitałowej), 

 - ksiąg adresowych zawierających dane takie jak: liczba  
  zatrudnionych, obroty, zakres działalności, 

 - dokumentów handlowych, 

 - ogłoszeń przetargowych i prasowych, 

 - publikowanych deklaracji podatkowych, wskaźników 
finansowych 
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Badanie statusu prawnego,  reprezentacji czy 

standingu finansowego mogą wykonać firmy 

specjalizujące się w gromadzeniu tego typu 

informacji, znane jako wywiadownie gospodarcze.  

W Polsce najbardziej znane to:  

 COFACE 

 Dun&Bradstreet 

 Creditreform 
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Organizacja Procesu Eksportowego 

 

 

Oferowanie i Negocjowanie warunków umowy.  
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Oferta  - jest propozycją zawarcia kontraktu skierowaną do jednej 

lub więcej osób, albo nawet do powszechnej wiadomości.  

 

 Propozycja powinna być sprecyzowana i musi wskazywać na 

wyraźną intencję oferującego, że będzie zobowiązany 

warunkami oferty w przypadku jej zaakceptowania. Propozycja 

zostaje uznana za dostatecznie dokładną, jeśli określa towar i 

wyraźnie lub domyślnie wskazuje, lub stwarza przesłanki do 

takiego ustalenia, na oferowaną ilość i cenę. 
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Akceptacja oferty następuje formalnie w formie złożenia 

zamówienia. 

 

• Zamówienie ma charakter wiążący, gdy kupujący przyjął  

i zaakceptował wszystkie warunki podane w ofercie.  

 

• Zamówienie to bezwzględne zobowiązanie do kupna towaru na 

warunkach określonych w tym zamówieniu.  

 

• Przyjęcie zamówienia bez zastrzeżeń oznacza zawarcie umowy. 
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Umowa (kontrakt) – to dokument kupna-sprzedaży zawarty 

z kontrahentem zagranicznym, poprzez zawarcie 
którego, osoba prawna lub fizyczna zaciąga 
zobowiązanie dostarczenia lub przyjęcia pewnych 
towarów (albo usług) wobec osoby prawnej lub 
fizycznej z siedzibą poza granicami kraju.  

 

Umowa jest więc: 

• Konsensualna – czyli zawierana poprzez oświadczenie 
woli stron 

• Zdefiniowana i zawarta w obrębie w przepisach prawa 

• Dwustronnie zobowiązująca 
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Faza III 

Realizacja transakcji eksportowej 
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Czynności niezbędne 

 Organizacja transportu na głównej drodze przewozu (własnymi 
środkami lub z pomocą  spedytora i przewoźnika); 

 Ubezpieczenie od ryzyk związanych z transakcją,  
w tym np. gwarancje związane z wykonaniem kontraktu; 

 Sporządzenie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
odprawy celnej, dopuszczenia do obrotu;  

 Zlecenie uruchomienia odpowiedniego instrumentu 
 płatniczego w banku, np. zawarcie umowy o finansowaniu                      
 transakcji czy też przeprowadzenie uwarunkowanej formy 
 płatności; 

 Dokonanie odprawy celnej eksportowej (nie dotyczy UE); 

 Kontrola i dostawa towaru. 
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Organizacja transportu 
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Decyzje w zakresie transportu (odzwierciedlone w kontrakcie) 

 określenie gestii transportowej – podziału pomiędzy strony prawa do 
zorganizowania transportu połączonego z obowiązkiem pokrycia 
jego kosztów – dokonywane w formie skróconej (formuła handlowa), 
a nie opisowej, 

 wybór sposobu i warunków przewozu, czyli drogi przewozu (lądowa, 
wodna, powietrzna), gałęzi transportu (np. morski, kolejowy itp.), 
trasy, przewoźnika, 

 wybór opakowania i sposobu oznakowania towaru, 

 określenie wymaganych dokumentów transportowych. 

 

Umowa o przewóz = zobowiązanie przewoźnika do transportu towarów 
z miejsca nadania do miejsca odbioru + zobowiązanie 
wysyłającego do zapłacenia przewoźnego (frachtu). 
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Gestia Transportowa - Incoterms 
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• Grupa E – (towar na terenie sprzedającego)  - Sprzedający 

udostępnia towar do dyspozycji kupującego w punkcie wydania 

– EXW. Ex Works (...named place) - Od zakładu (...określone miejsce) 

 

• Grupa F - Main Carriage Unpaid - Sprzedający nie opłaca 
zasadniczych kosztów przewozu 

– FCA. Free Carrier (...named place) - Franco przewoźnik (...określone 
miejsce załadunku) 

– FAS. Free Alongside Ship (...named loading port) - Franco wzdłuż burty 
statku (...określony port załadunku) 

– FOB. Free On Board (...named loading port) - Franco statek 
(...określony port załadunku) 
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Grupa C – (Main Carriage Paid) – zasadnicze koszty przewozu 

opłacone przez eksportera 

• Sprzedający zawiera umowę przewozu i ponosi jego koszty. Ryzyko 
utraty lub uszkodzenia towaru związanego z przewozem ponoszone 
jest przez kupującego za wyjątkiem formuł CIP i CIF 
– CFR. Cost and Freight (...named destination port) - Koszt i fracht (...określony 

port przeznaczenia) 

– CIF. Cost, Insurance and Freight (named destination port) - Koszt, 
ubezpieczenie i fracht (...określony port przeznaczenia) 

– CPT. Carriage Paid To (...named destination port) - Przewoźne opłacone do 
(...określonego miejsca przeznaczenia) 

– CIP. Carriage and Insurance Paid to (...named destination port) - Przewoźne i 
ubezpieczenie opłacone do (...określonego miejsca przeznaczenia) 
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• Grupa D ( Towar w kraju przeznaczenia) - Sprzedający 

jest zobowiązany do dostarczenia towaru do 
określonego miejsca lub portu przeznaczenia 
– DAF. Delivered At Frontier (...named place) - Dostarczone na granicę 

(...określone miejsce) 

– DES. Delivered Ex Ship (...named port) - Dostarczone statek 
(...określony port) 

– DEQ. Delivered Ex Quay (...named port) - Dostarczone na nabrzeże 
(...określony port) 

– DDU. Delivered Duty Unpaid (...named destination place) - 
Dostarczone, cło nieopłacone (...określone miejsce przeznaczenia) 

– DDP. Delivered Duty Paid (...named destination place) - Dostarczone, 
cło opłacone (...określone miejsce przeznaczenia) 
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Umowa z firmą spedycyjną/transportową  

     Dowodem zawarcia umowy przewozu jest list przewozowy (lub inny 
dokument przewozowy), potwierdzony przez przewoźnika. 

 Umowa spedycji – w prawie polskim umowę spedycji uregulowano 
w całości w Kodeksie Cywilnym.  

 Stronami umowy spedycji są: 

• nadawca, – jeśli umowa ma dotyczyć czynności związanych z 
wysłaniem przesyłki; 

• odbiorca, – jeśli umowa ma dotyczyć czynności związanych z 
odbiorem przesyłki; 

• spedytor – podmiot wykonujący czynności zlecone przez nadawcę 
lub odbiorcę. 
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Umowa z firmą spedycyjną/transportową  

  

 Podstawowymi elementami umowy przewozu są: 

      - określenie przedmiotu przewozu; 

 - określenie środka transportu; 

 - określenie trasy przewozu; 

 - określenie wynagrodzenia przewoźnika; 

 - określenie terminu dostawy. 

  

 Przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się do przewiezienia za 
wynagrodzeniem, osób lub rzeczy.  
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Zlecenie spedycyjne. 

• Wypełniane przez nadawcę towaru, adresowane do spedytora. 
Powinno zawierać następujące dane: 

– adresat zlecenia, 

– numer kontraktu, 

– dane odbiorcy i importera, 

– warunki dostawy, cenę i formę zapłaty, 

– rodzaj przewozu, miejsce nadania i odbioru, 

– termin dostawy, 

– nazwa towaru (po polsku i w języku obcym), oznakowanie, ilość, 
ciężar brutto i netto, 

– kto dokonuje ubezpieczenia i płaci fracht oraz koszty celne, 

– adres dostawcy, 

– miejsce i data wystawienia zlecenia. 

• Przyjęcie zlecenia uważa się za zawarcie umowy spedycji. 
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• Transport kolejowy 
 

List przewozowy według konwencji CIM składa się  

z pięciu egzemplarzy: 

• oryginał, 

• ceduła przewozowa, 

• poświadczenie odbioru, 

• wtórnik listu przewozowego, 

• pierwopis ceduły przewozowej. 
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• Transport Drogowy 
List przewozowy według konwencji CMR składa się z czterech egzemplarzy: 

• dla nadawcy, 

• dla odbiorcy, 

• dla przewoźnika, 

• dla celów kontrolnych lub statystycznych. 

 

Konwencja TIR: 

• umożliwia przewóz towarów bez rewizji celnej na granicach, 

• pozwala na zaplombowanie środka transportu przez służby celne w 
momencie pierwszej odprawy i dokonanie kontroli przez analogiczne służby 
w kraju przeznaczenia. 
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• Transport Lotniczy 
• Konwencja Warszawska, 

 

• uchwały Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego 

IATA, 

 

• list przewozowy AWB – Air Waybill, na który składają się 4 oryginały 

i potrzebna ilość kopii (2-3 do każdego oryginału). 
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• Transport Morski 

• Żegluga nieregularna – umowa czarterowa (charter 

party – C/P) 

– na podróż pojedynczą, 

– na podróż okrężną, 

– na podróże konsekutywne. 

 

• Żegluga liniowa – umowa bukingowa 
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Najważniejszy dokument przy tym rodzaju transportu to  

konosament (bill of lading – B/L:  

• Stanowi potwierdzenie przyjęcia towaru w celu przewozu oraz 
zobowiązanie wydania go odbiorcy  

• Daje prawo dysponowania ładunkiem  

 

Główne rodzaje konosamentu: 

• czarterowy lub liniowy, 

• załadowania lub przyjęcia do załadowania, 

• na okaziciela, na zlecenie lub imienny, 

• czysty lub „zabrudzony”, 
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Konosament jest Wystawiany na podstawie tzw. kwitu 

sternika po przyjęciu towaru na statek. 
 
Klauzule mogące „zabrudzić” konosament: 
 
• opakowanie słabe lub w złym stanie (skrzynie słabe, 

rozbite, reperowane; worki używane, rozdarte, niepełne; 
beczki przeciekające, niepełne itp.) 

• ładunek niezabezpieczony, 
• ładowanie w czasie deszczu, 
• waga nieznana, 
• zawartość nieznana. 

 



Organizacja Procesu Eksportowego 
Dane, jakie powinien zawierać konosament, to: 

• określenie armatora i załadowcy, 

• nazwa i charakterystyka statku, 

• oznaczenie portów załadowania i wyładowania, 

• określenie odbiorcy lub napis „konosament na zlecenie”, 

• rodzaj i ilość towaru wraz z ewentualnymi uwagami co do jego 
stanu, 

• stwierdzenie „fracht opłacony” lub określenie terminu i sposobu 
zapłaty, 

• postanowienie o prawie zastawu na towarze, przysługującym 
armatorowi, 

• inne postanowienia dodatkowe, 

• liczba wystawionych egzemplarzy konosamentu, 

• podpis armatora lub kapitana. 

 



Organizacja Procesu Eksportowego 

Ubezpieczenie 
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Ubezpieczenie = ochrona przed ryzykiem. 

Umowa ubezpieczenia = ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić  

              składkę + ubezpieczyciel zobowiązuje się do określonego świadczenia  

              w razie zajścia określonego wypadku. 

Ubezpieczenie majątkowe = odszkodowanie za powstałą stratę. 

 

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie wniosku 
ubezpieczeniowego. Wniosek zawiera: 

• dane ubezpieczającego, ubezpieczyciela i ubezpieczonego (właściciela 
ładunku), 

• określenie towaru (oraz opakowania i oznakowania), 

• dane dotyczące przewozu (rodzaj transportu, dane o środku przewozu), 

• sumę ubezpieczenia, 

• warunki ubezpieczenia. 
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Umowa ubezpieczeniowa 

 Jej zawarcie oznacza, iż zakład ubezpieczeń zobowiązuje się 
spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w 
umowie wypadku ubezpieczeniowego, a ubezpieczający 
zobowiązuje się zapłacić składkę. 

 Umowa ubezpieczeniowa określa szczegółowo: 

-  rodzaj świadczenia; 

-  określenie zdarzenia będącego wypadkiem ubezpieczeniowym; 

-  cenę, jaką należy zapłacić za udzielenie ochrony ubezpieczeniowej. 

  

Umowa ubezpieczeniowa z reguły zawierana jest w ściśle określonych 
przypadkach. Należy do umów z kategorii nazwanych, 
zobowiązaniowych, dwustronnych . 
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Rodzaje ryzyka w handlu zagranicznym: 

a. towarowe = niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia towaru,  

    zmiany jego ilości lub jakości oraz możliwość poniesienia wydatków  

    w celu zapobieżenia powstaniu tych zdarzeń. 

b. związane z jakością i opakowaniem, 

c. transportowe (awaria środka transportu powodująca uszkodzenie lub  

    zniszczenie towaru, niewłaściwe obchodzenie z towarem przez  

    przewoźnika, kradzież, zaginięcie itp.) 

d. handlowe (cenowe, kursowe, zbytu itp.) 

e. polityczne (wojna, zamieszki, akty władzy) 
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Płatność i zabezpieczenie zapłaty 
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Faktura handlowa – rachunek wystawiany nabywcy (importerowi) 

przez sprzedawcę (eksportera), zawierający istotne dane o towarze 
lub usłudze i podający należną sumę wraz z określeniem sposobu i 
terminu zapłaty. 

 

 Funkcje faktury w obrocie zagranicznym: 
– stwierdza wykonanie świadczenia, 

– jest dowodem kupna, 

– stanowi podstawę do księgowania, 

– przenosi prawo własności, 

– jest podstawą do otrzymania zapłaty, 

– może być podstawą wymierzania cła, 

– pozwala identyfikować towar. 

 



Organizacja Procesu Eksportowego 
• Inkaso ( documentary collection)- jest najprostszą formą 

uwarunkowanej zapłaty 

• Inkaso-  to zlecenie bankowi podawcy inkasa  

(sprzedającego/eksportera), aby ten pobrał należność od 

kupującego (importera) za pośrednictwem jego banku 

(banku inkasującego) po zaprezentowaniu dokumentów 

będących przedmiotem inkasa i zgodnie z instrukcją 

zawartą w treści inkasa. 
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Akredytywa 

• Jest to zobowiązanie banku do dokonania zapłaty lub jej zabezpieczenia 
beneficjentowi po spełnieniu przez niego warunków wymienionych w treści 
akredytywy. Eksporter jest zobowiązany udowodnić wypełnienie tych warunków 
poprzez dostarczenie określonych dokumentów. Akredytywa dokumentowa D/C 
znacznie ogranicza ryzyko niezapłacenia za towar przez importera. 

• Praktyka bankowa posługiwania się tą formą płatności została ujednolicona 
przez Międzynarodową Izbę Handlową.  

• Akredytywa dokumentowa jest zobowiązaniem banku wobec eksportera, 
podjętym przez bank na zlecenie importera, do wypłacenia eksporterowi 
określonej sumy w zamian za złożenie przez niego, w przewidzianym terminie, 
ustalonych w treści akredytywy dokumentów. 

• W przypadku zapłaty za towar akredytywą w kontrakcie powinny zostać 
ustalone jej podstawowe dokumenty i powtórzone w zleceniu otwarcia 
akredytywy skierowanym przez importera oraz w treści akredytywy otwartej 
przez bank. Banki posiadają ujednolicone formularze, które wypełnia importer. 
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WALORY AKREDYTYWY 

• Zabezpiecza zapłatę dla eksportera, ponieważ uniezależnia 

sprzedającego od zdolności płatniczej i woli zapłaty importera. Tutaj 

bank przejmuje na siebie zobowiązanie zapłaty 

• Zabezpiecza importerowi prawidłowe wykonanie kontraktu – 

eksporter musi działać z należytą starannością wg podpisanego 

kontraktu, tak aby zaprezentowane dokumenty były zgodne z 

życzeniem importera 

• Bank w odróżnieniu do inkasa jest zobowiązany do badania 

prawdziwości i prawidłowości dokumentów i ponosi za to 

odpowiedzialność. 
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• Główna wada akredytywy – nie jest to tani instrument 

finansowy zabezpieczający płatność. Koszty są 

ponoszone przez obie strony kontraktu 

• W przypadku gdy eksporter nie może skorzystać z 

różnych względów z inkasa lub akredytywy inną formą 

zabezpieczenia płatności może być gwarancja bankowa 

wystawiona przez bank importera lub ubezpieczenie 

płatności (kredytu kupieckiego) 
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Faza IV Rozliczenie i zamknięcie transakcji 
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1/ Zebranie dokumentacji  

Dokumenty pełnią w obrocie gospodarczym bardzo ważne 
funkcje: 

– wyrażają określoną wolę, intencje, stanowisko stron,  

– potwierdzają ustalenia negocjacji,  

– stanowią dowód zawarcia umowy o określonej treści 
i obowiązkach,  

– ich sporządzenie, posiadanie i wymiana jest 
konieczne do uruchomienia określonych procesów, 
działań związanych z realizacją umowy; 
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Zamknięcie transakcji  

• Obliczenie rentowności transakcji  

• Ewentualne rozstrzygnięcie spraw spornych 
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Dziękuję za uwagę 

 

Prowadzący: Marek Litka, MBA 

Kontakt: 

Kom: 509 495 935 

Mail: marek.eurolink@gmail.com 


