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PODRĘCZNIK SPEDYTORA
Wydanie trzecie
Wydawca: POLSKA IZBA SPEDYCJI I LOGISTYKI, Gdynia 2006
Podręcznik ma służyć zarówno pogłębieniu i usystematyzowaniu wiedzy o branży TSL
(transport- spedycja – logistyka), jak i być pomocą w rozwiązywaniu problemów, z którymi
spotykają się spedytorzy w codziennej pracy. Pierwotnie przygotowany był dla potrzeb
szkoleń, uprawniających do uzyskania nobilitującego i cenionego w branży TSL dyplomu
FIATA Diploma in Freight Forwarding, organizowanych przez Polską Izbę Spedycji i
Logistyki w Gdyni przy współpracy Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu
Gdańskiego, których program odpowiada standardom Międzynarodowego Zrzeszenia
Spedytorów FIATA (podręcznik posiada certyfikat FIATA). Skala poruszanych zagadnień
uczyniła zeń wszakże poszukiwane kompedium wiedzy, kompleksowo i przekrojowo
omawiające szeroko rozumiane zagadnienia spedycyjne.
Autorami podręcznika są zarówno praktycy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie
omawianych zagadnień, jak i naukowcy z Wydziału Ekonomicznego UG.
Podręcznik ma formę pytań i odpowiedzi - łącznie jest ich 444, a więc o ponad 100 więcej niż
w pierwszym wydaniu, gdyż znacznie rozszerzono jego zakres merytoryczny.
W 22 rozdziałach omówiono następujące zagadnienia:
1. Podstawy prawne spedycji
2. Dokumenty FIATA
3. Polityka transportowa Unii Europejskiej
4. Transakcja w handlu zagranicznym
5. Warunki dostaw towarów w handlu zagranicznym
6. Warunki płatności w handlu zagranicznym
7. Transport morski
8. Obsługa ładunków w porcie morskim
9. Transport drogowy
10. Transport kolejowy
11. Transport lotniczy
12. Transport wodny śródlądowy
13. Transport multimodalny
14. Technologie informatyczne w działalności spedytora
15. Podstawy logistyki
16. Transport ładunków niebezpiecznych
17. Transport ładunków ponadnormatywnych
18. Ubezpieczenia transportowe
19. Obsługa celna towarów
20. Podatek VAT w transporcie i spedycji
21. Marketing w firmie spedycyjnej
22. Etykę w biznesie spedycyjnym.

Łączna objętość podręcznika to 657 stron. Jego treść ilustrują wzory dokumentów. Załączono
też OPWS, regulacje dotyczące spedycji w kodeksie cywilnym oraz pośrednictwa przy
przewozie rzeczy w Ustawie o transporcie drogowym. Korzystanie z podręcznika ułatwia spis
skrótów oraz skorowidz haseł.

