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TOWAR STANDARDOWY
ZWYCZAJNA DOSTAWA  DO PORTU/TERMINALA 

TOWAR NIETYPOWY
SPECJALISTYCZNA DOSTAWA DO PORTU/TERMINALA

SPEDYTOR 
NIE MA DOŚWIADCZENIA

SPEDYTOR 
MA DOŚWIADCZENIE

CZY TECHNICZNE TRUDNOŚCI PRZY ODBIORZE 
TOWARU Z PUNKTU NADANIA?

EXW

EXW

FOB

PRAKTYCZNA PODPOWIEDŹ

TOWAR STANDARDOWY
paczki, palety, skrzynie, obsługa wózkiem widłowym

Z odbiorami standardowych przesyłek poradzi sobie zwykle większość spedytorów. Nie potrzebują oni wtedy mieć 
dostępu do specjalistycznych podwykonawców ani agentów. 

TOWAR SPECJALISTYCZNY
wymagany specjalny środek transportu lub sposób załadunku, np. ładunek ponadgabarytowy

WW przypadku towarów nietypowych i/lub specjalistycznych będzie wymagany specjalny przewoźnik lub sprzęt po stronie 
chińskiej. Jeżeli spedytor ma już doświadczenie w tego typu odbiorach, to zwykle posiada sprawdzoną pulę 
podwykonawców, którzy są w stanie zrealizować taki odbiór. Nie jest to jednak standard u wszystkich spedytorów. 

Zwykle w takich sytuacjach, to nadawca, z racji prowadzenia swojej działalności (sprzedaż lokalna i zagraniczna tych 
towarów) posiada większą bazę specjalistycznych podwykonawców niż spedytor. Warto wtedy przekazać gestię na tym 
odcinku nadawcy, gdyż czas i koszt organizacji odbioru może być bardziej optymalny. 



TYPOWA ODPRAWA
TYPOWE DOKUMENTY

SPECJALNE DOKUMENTY
 I/LUB POZWOLENIA

SPEDYTOR 
NIE MA DOŚWIADCZENIA

SPEDYTOR 
MA DOŚWIADCZENIE

CZY FORMALNE TRUDNOŚCI 
PRZY ODPRAWIE CELNEJ EKSPORTOWEJ TOWARU?

EXW

EXW

FOB
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W zależności od tego, czy do odprawy eksportowej są potrzebne jakieś dodatkowe dokumenty warto wtedy 
rozważyć przeniesienie obowiązku odprawy celnej na nadawcę, czyli zakup na warunkach FOB. 

W tej sytuacji to on będzie zobowiązany do dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów na swój koszt i 
ryzyko. Nadawca jednak, stale handlując danym rodzajem towaru i organizując odprawy może mieć lepiej 
„przetarte szlaki”, niż przypadkowy spedytor.  Takimi towarami mogą być np. środki ochrony indywidualnej 
(PPE).

CoCo innego jeżeli przy tego typu odprawach spedytor ma doświadczenie, wtedy zwykle z punktu widzenia 
kosztowego, ale także czasowego warto będzie właśnie jemu zlecić organizację odprawy.

W przypadku typowych towarów, niesprawiających większych problemów przy odprawie, warto w pierwszej 
kolejności rozważyć zlecenie spedytorowi, czyli przejęcie całej gestii na warunkach EXW. 



TAK, PILNY ODBIÓR NIE, ODBIÓR NIE JEST PILNY

SPEDYTOR 
NIE MA DOŚWIADCZENIA

SPEDYTOR 
MA DOŚWIADCZENIE

CZY ZALEŻY NA CZASIE ODBIORU?

EXW FOB

SPEDYTOR NIE MA DOŚWIADCZENIA 
LUB SIECI AGENTÓW 

SPEDYTOR MA DOŚWIADCZENIE 
I SIEĆ AGENTÓW 

EXW FOB

PRAKTYCZNA PODPOWIEDŹ

Głównym procesem biznesowym nadawcy jest zwykle handel i/lub produkcja. Często nie jest on 
zdeterminowany, aby jak najszybciej zorganizować wysyłkę towarów ze swojego magazynu. Zakupując zatem 
towar na formule FOB, powierzamy szybkość dostawy do portu lub terminala nadawcy. 

Przejmując pełną gestię transportową i zakupując towar na warunkach EXW, można wpłynąć na swojego 
spedytora, aby sprawdził kilku różnych agentów pod kontem szybkości odbioru towaru od nadawcy. 

Dla pilnych odbiorów rekomendowane jest przejęcie gestii transportowej na warunkach EXW i wpłynięcie na 
szybkość i termin odbioru u swojego spedytora. 



TAK
ZALEŻY NA TRANSPORCIE KOLEJOWYM

NIE
NIE ZALEŻY NA TRANSPORCIE KOLEJOWYM 

CZY ZALEŻY NA WYKORZYSTANIU 
TRANSPORTU KOLEJOWEGO?

FOBEXW
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Transport kolejowy na Nowym jedwabnym Szlaku to stosunkowo nowa usługa i nie wszyscy nadawcy już 
organizowali tego typu dostawy do swoich odbiorców. Przy zapytaniach o możliwość zorganizowania dostawy 
do terminala kolejowego, czyli na warunkach FOB, często można się spotkać z odpowiedzią, że nie mają oni 
doświadczenia w tego typu dostawach i preferują wysyłki morskie.

Przy chęci wyboru dostawy transportem kolejowym, przejście na formułę EXW czasami może się okazać 
koniecznością, a nie tylko wyborem.



BBATS.PL/BLOG

WIĘCEJ SPECJALISTYCZNEJ WIEDZY TRANSPORTOWEJ 

BBATS.PL/WEBINAR

WIĘCEJ INTERAKTYWNYCH SPOTKAŃ 
ZE SPECJALISTAMI BRANŻY

ZAPIS NA ROZMOWĘ

SPRAWDŹ JAK MOŻEMY WYKORZYSTAĆ NASZĄ WIEDZĘ
I DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI TWOICH CELÓW BIZNESOWYCH 

 

https://bbats.pl/blog
https://bbats.pl/webinar
https://bbats.pl/zaproszenie-do-rozmowy/
https://www.facebook.com/BBATransportSystem/
https://www.linkedin.com/company/2850727
https://www.youtube.com/channel/UC3T2HMRPGPQraMbEAbt0duA



