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PROTOKÓŁ STWIERDZONYCH SZKÓD MAGAZYNOWYCH  Nr ________ / _______ 

 

Data ________________ godz._____________ sporządzenia protokołu 

 

Miejsce sporządzenia protokołu: _____________________________________________________ 

 

Przyczyna sporządzenia protokołu: ___________________________________________________ 

przez Komisję w składzie: 

1. _____________________________ Sztauer – Magazynier przeładunków morskich TPŚ 

2. _____________________________ Kierownik zmiany TPŚ 

3. _____________________________  ___________________________________________ 

4. _____________________________  ___________________________________________ 

Komisja stwierdza szkodę w niżej wymienionych składnikach majątkowych 

powstałą w ______________________________________________________________________ 

I. Dane ładunku ustalone na podstawie: 

- Konosamentu: prom _____________ data ___________________ 

- Deklaracji złożenia towaru Nr _____/_________/_______ z dnia _______________ 

- Deklaracji podjęcia towaru Nr       C /_________/_______ z dnia _______________  

 

Zleceniodawca: __________________________________________________________________ 

Przewoźnik: _____________________________________________________________________ 

Składownik: Terminal Promowy Świnoujście Sp. z o.o. 72-606 Świnoujście, ul. Dworcowa 1 

Odbiorca: _______________________________________________________________________ 

Oznakowanie: ___________________________________________________________________ 

Liczba i rodzaj opakowania: ________________________________________________________ 

Nazwa towaru: ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Waga brutto: _____________________________  kubatura (cbm) __________________________ 

Inne dokumenty: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

II. Dane ustalone w trakcie wydania/odbioru ładunku 

1. Data i godzina odbioru: ________________________________________________________ 

2. Data, godzina i forma zgłoszenia szkody __________________________________________ 

3. Czy przesyłka została przyjęta bez zastrzeżeń?            tak  nie 

4. Czy przesyłka była otwierana przed sporządzeniem protokołu szkody?  tak  nie 

5. Opakowanie zewnętrzne                                                 jest       brak 

mailto:port@sft.pl
http://www.sft.pl/


Formularz KP P2 – 13 „Protokół stwierdzonych szkód magazynowych” 
  

 

 

                   ul. Dworcowa 1, 72-606 Świnoujście, tel. +48 91 322 61 01, fax +48 91 322 61 42, email: mailto:port@sft.pl, www.sft.pl 

 

 

 opakowanie firmowe (jakie) ______________________________________________ 

karton   folia   taśma   skrzynia pojemnik papier 

 inne (jakie)____________________________________________________________ 

6. Czy opakowanie zewnętrzne jest uszkodzone?    nie tak (jak) _________ 

________________________________________________________________________ 

7. Czy są oznaczenia ostrzegawcze?             nie     tak (jakie, gdzie) ___________________  

________________________________________________________________________ 

8. Rodzaj szkody : 

 braki w przesyłce  połamanie    wgniecenie 

 zamoczenie   stłuczenie    przedziurawienie 

 porysowanie   zabrudzenie    rozdarcie 

 inne (jakie)_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

9. Rozmiar szkody  (spis z natury zawartości przesyłki sporządzany w przypadku dostępu do zawartości 

lub opis rozmiaru szkody) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

10. Postanowienia dotyczące przesyłki: 

 przepakowano  zabezpieczono  pozostawiono do wyjaśnienia     

 inne _______________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

11. U W A G I:____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

                  ................................         ..............................     ...............................  ..............................  
                             czytelny podpis, pieczątka             czytelny podpis, pieczątka  czytelny podpis, pieczątka  czytelny podpis, pieczątka 

                       Sztauer-Magazynier TPŚ               Kierownik Zmiany TPŚ 
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