
 
KOMUNIKAT WEWNĘTRZNY 

NR 219A/12/2022 z dnia 12.12.2022 r. 
w sprawie –  deklaracja korzystania z FIATA  eFBL 

                                   
Członkowie Polskiej Izby Spedycji i Logistyki 

 
 
Informujemy, że  FIATA rozpoczyna wdrażanie  elektronicznych wersji dokumentów, z których będą 

mogli korzystać członkowie PiSiL. 

Jako pierwszy jest wprowadzany cyfrowo  konosament Fiata Multimodal  Transport Bill of Lading 

(FIATA FBL), nazwany  FIATA eFBL. 

Elektroniczna wersja  FBL  czyli eFBL wpisuje się w kierunek cyfryzacji wszelkich dokumentów  

transportowych . 
 

 Korzystanie z eFBL ma wymierne zalety, m.in.: 

✓ oszczędność czasu: unika się  podwójnego wprowadzania danych ( korzysta się z własnego  

systemu), wysyłka dokumentu odbywa się drogą elektroniczną w formacie pdf, 

✓ oszczędność kosztów drukowania, papieru i wysyłki, 

✓ w razie potrzeby istnieje możliwość przesłania wersji papierowej, 

✓ możliwość sprawdzenia w dowolnym momencie ważności eFBL na stronie (poprzez  

zeskanowanie  kodu QR, wysłanie dokumentu w pdf, wpisanie nr eFBL) na stronie 

https://fiata.org/document-verification/ 

✓ korzystanie z eFBL jest przyjazne dla środowiska 

 
Spedytor aby korzystać  z możliwości  wystawiania FIATA eFBL musi spełnić wymogi: 

✓  być członkiem PISiL, 

✓ posiadać aktualną polisę OC dla konosamentów spedytorskich o sumie ubezpieczenia 

odpowiadającej warunkom konosamentów  FIATA, 

✓ w/w wymogi podlegają weryfikacji i potwierdzeniu przez PISiL za stosowną opłatą 

✓ zarejestrować się/założyć profil tzw. FIATA Digital ldentity na stronie www.efbl.fiata.org , 

✓ aby się zarejestrować należy podać: 
o nazwę firmy, adres, 
o dane kontaktowe, 
o dane rejestracyjne, NIP, KRS, 
o ważną polisę OC pokrywającą wymagania i warunki eFBL, 
o  inne informacje, których będzie wymagać FIATA, 

✓ skontaktować się z FIATA, które sprawdzi, czy można  dostosować własny system 
informatyczny do wymogów   systememu Fiata,  

✓ stworzyć własne rozwiązanie w swoim systemie, które zapewni korzystanie z serwisu FIATA,         

✓ aplikacje są udostępniane bezpłatnie po podpisaniu umowy  z  FIATA, więcej   na stronie 

www.efbl.fiata.org 
✓ może skorzystać też z systemów/ platform, które są dostępne na stronie FIATA, 
✓ zakupić pakiet eFBL, minimum 25 BL za USD 75,- ( niewykorzystane nie podlegają zwrotowi) 
✓ korzystać z eFBL, 

Następnie może korzystać  z FIATA eFBL: 
✓ wprowadzać dane 
✓ dokonywać weryfikacji potwierdzenia zgodności eFBL na stronie : 

https://fiata.org/document-verification/ 
 

✓ przekazać możliwość potwierdzenia/ sprawdzenia eFBL klientowi poprzez stronę FIATA, 
 https://fiata.org/document-verification/. 
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✓ istnieje też możliwość wydrukowania i przesłania klientowi w wersji papierowej, 
  którą będzie można zweryfikować na stronie FIATA 
 
Niezależnie od wersji elektronicznej  nadal można korzystać z wersji papierowej FIATA FBL tak jak 
dotychczas. 
 
Przekazując powyższą informację prosimy Państwa o zadeklarowanie kto będzie chciał korzystać z 
dokumentów FIATA, tj. zarówno eFBL jak i FWB, FCR i FCT. 
W deklaracji prosimy podać szacunkowo ilość planowanych przesyłek  za ww dokumentami , w 
tym wielkość pakietu, który chcecie Państwo zakupić w FIATA – dla eFBL. 
 
W deklaracji kierowanej do PISiL na adres c.ciesielski@pisil.pl i pisil@pisil.pl  prosimy podać: 
Nazwę firmy, nazwę dokumentu FIATA z którego chcecie Państwo korzystać, roczną szacunkową 
ilość dokumentów. W przypadku eFBL i FBL i FWB prosimy przesłać skan polisy ubezpieczeniowej 
zgodnie z warunkami FIATA FBL i FWB.  
 
 
 
 

Z poważaniem 

 

Czesław Ciesielski 

Specjalista ds. spedycji i transportu 

 

-------------------------------------------------------------  
Niniejszy Komunikat przeznaczony jest wyłącznie dla członków Polskiej Izby Spedycji i Logistyki. Jego treść nie stanowi wiążącej interpretacji 

przepisów prawa, nie jest opinią prawną ani zaleceniem stosowania informacji w nim zawartych, lecz jest wyrazem spełnienia przez Izbę 

obowiązku informowania członków o zaistniałych wydarzeniach czy funkcjonujących stanowiskach w sprawach dotyczących Izby i jej 

członków. Zastosowanie się do treści Komunikatu, jego przetwarzanie oraz przekazywanie innym odbiorcom, w tym niezrzeszonym w PISiL, 

odbywać się może wyłącznie na ryzyko i odpowiedzialność osób, które tego dokonują." 
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