
Dokładny opis zleconych czynności oraz dane odnośnie specyfikacji towaru : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki: 
 
 

 
 
        Dnia ………………………………..                                             ……………………………………………. 
                     Pieczęć i podpis zlecającego    

  
niepotrzebne skreślić 

 
 
     
 
       
 
 
     ..................................................................................                                                                                                            
                                Zleceniodawca 
 
 
  
 
Konosament Nr……………………. 

           Do PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA S.A. 

      Zlecenie                           A 
            Zlecamy wykonanie przeładunku – manipulacji 
 
 
            z …………………………………………………….. 
                            statku, wagonów, barki, samochodu 
 
 
 
 
          do/na*……………………………………………………… 

 
Przyjęto dnia…………………………. godz. ……………. 

Nr rejestru PGE Nr rejestru Wydziału 

 
 
 
 
 
Adnotacje Urzędu Celnego   

Zastrzeżenia PGE S.A. 
 
 
 
  
                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                    Podpis 

Nazwa handlowa towaru 
Rodzaj usługi. 

Cecha Nr Rodzaj opak. Ilość sztuk Waga  
kg 

Waga 1 sztuki 
Wymiar 1 sztuki 

      

      

      

      

      

      

      



   Nazwa towaru / Nazwa usługi……………………………………………………………………   Rodzaj opakowania…………………………………………. 
 

 
 

Dnia Zmiana Ilość 
sztuk 

Waga Relacja Opis wykonanej pracy Podpis PGE S.A. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Razem   Sporządzono protokół Nr 

   
 
 
                                                                                                                                                     ………………………………… 
                                            Podpis PGE S.A. 
                                                                                                                 Imię i Nazwisko 
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