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Grupa DTA stworzyła system E-Brama dedyko-
wany do obsługi magazynów typu cross-dock, 
który jest kompilacją systemów typu WMS i TMS.

System już działa i wspiera pracę magazynów w 
Gdańsku i Pruszkowie, a wkrótce firma planuje 
wdrożyć go do magazynu we Wrocławiu. Opro-
gramowanie systemu E-Brama opracował jeden 
z pracowników Grupy DTA tak, aby wyeli-
minować spiętrzenie pracy, spowodowa-
ne przez długie kolejki oczekujących na 
wydanie towaru z magazynu. Wdrożenie 
tego rozwiązania zdecydowanie wpłynęło 
na koordynowanie procesu wydań, a tym 
samym efektywność obsługi klientów.
Początkowo system E-Brama obejmował 
tylko moduł TMS, a po pewnym czasie do-
łączono do niego moduł WMS, dzięki któ-
remu rejestrowane są wszystkie przyjęte 
oraz wydane towary, zapewniając sku-
teczniejszy proces obsługi oraz niezawod-
ność procesów, a przy tym bardzo istotny 
aspekt – tracking ablility.

Co to jest E-Brama?
E-Brama to elektroniczny system wcze-
śniejszej awizacji, dzięki której kierowcy 
oraz firmy przewozowe mogą decydować, kiedy 
chcą złożyć lub odebrać towar. Po zalogowaniu 
się w systemie E-Brama i zaznaczeniu przedzia-
łu czasowego kierowca deklaruje przyjazd na 
terminal w wybranych godzinach. Dzięki temu 
czas oczekiwania na obsługę zostaje skrócony do 
niezbędnego minimum. Bezpieczeństwo danych 
klientów jest w pełni zabezpieczone, a samo po-
łączenie z E-Bramą zabezpieczone zostało cyfro-
wym protokołem SSL.
Elektroniczne zgłaszanie się do obsługi ważne jest 
szczególnie w godzinach szczytu, które są godzi-
nami ruchomymi i zależą m.in. od tego np. liczba 

zaplanowanych awizacji, ilość towaru do wyda-
nia, typ towaru, sposób załadunku, a to wszystko 
obliczane jest dynamicznie przez algorytm, który 
efektywnie wpływa na obsługę kierowców. Kie-
rowcy, którzy w tym czasie przyjadą bez awizacji 
lub są spóźnieni, zostaną obsłużeni w najbliższym 
wolnym terminie.

System E-Brama zawiera moduły, pełniące nastę-
pujące funkcje:
- „Forecast” – planowanie pracy ramp z wyprze-
dzeniem;
- „Rozformowania” – sprawne przyjęcia towarów;
- „Exporty” – formowanie kontenerów;
- „Awizacje” – planowanie i obsługa wydawania 
towarów z magazynu;
- „Magazyn” – bieżący wgląd w stany magazyno-
we;
- „Zarządzanie” – sporządzanie statystyk, obli-
czeń KPI, generowanie spersonalizowanych ra-
portów oraz rozliczeń;
- „Narzędzia” – generowanie cyklicznych lub sta-
łych raportów oraz powiadomień.

E-BRAMA CZYLI NOWOCZESNY SYSTEM ELEKTRONICZNEJ AWIZACJI



Wdrożenie tego systemu stanowi wymierne ko-
rzyści dla klientów, ponieważ zyskują oni dostęp 
online do informacji o przesyłkach, takich jak: sta-
tusy, wymiary oraz waga, protokoły uszkodzeń, 
zdjęcia z przyjęć oraz wydań, a także automaty-
zacja przepływu towarów na magazynie.

Plany
W najbliższym czasie Grupa DTA planuje udo-
stępnienie E-Bramy bezpośrednio dla klientów, 
wprowadzenie automatycznego przepływu to-
warów na magazynie oraz wdrożenie modułu do 
dystrybucji przesyłek z magazynów. Ponadto za-
mierza zintegrować oddziały z programem cen-
tralnym, który połączy wszystkie systemy, dając 
możliwość korelacji i wymiany danych (odprawy 
celne, rewizje, organizacja transportów, rozlicze-
nia, fakturowanie). Chce również wdrożyć projekt 
dystrybucji palet, wykorzystując trzy największe 
magazyny jako HUB-y przeładunkowe, opra-
cować moduł konfekcjonowania oraz zapewnić 
możliwość dynamicznej zmiany przepływu to-
warów, w zależności od wydajności magazynu. 
W planach DTA na najbliższą przyszłość jest też 
obsługa klientów w językach obcych oraz stwo-
rzenie dla nich API (Application Programming In-
terface).

Magazyn DTA Gdańsk
Jednym z najważniejszych oddziałów Grupy DTA 
jest magazyn klasy A, mieszczący się na terenie 
parku logistycznego Goodman w Gdańsku, przy 

porcie DCT. E-Brama umożliwia planowanie wi-
zyt na DCT Gdańsk tak, aby były optymalne dla 
wszystkich stron i usprawniły łańcuch logistycz-
ny. DTA Gdańsk to: 7000 mkw. powierzchni, 
4880 miejsc paletowych na magazynie wyso-
kiego składowania oraz 2500 miejsc paletowych 
typu cross-dock. Na miejscu jest też skład celny i 
magazyn czasowego składowania.
W magazynie DTA Gdańsk świadczone są usługi: 
logistyka kontraktowa, magazynowanie krótko- i 
długoterminowe, cross-docking, konsolidacja i 
konfekcjonowanie, etykietowanie, skanowanie, 
pełne inspekcje, co-packing, ważenie, wysyłka 
kurierska, obsługa przesyłek ponadgabaryto-
wych, e-commerce i zarządzanie zwrotami, spe-
dycja/dystrybucja towarów. Możliwa jest inte-
gracja z systemami ERP, WMS, TMS i SAP lub 
innymi, opartymi na możliwości wymiany danych 
EDI lub API.
Magazyn jest świetnie skomunikowany z kluczo-
wymi drogami ekspresowymi i znajduje się pod 
adresem:

DTA Sp. z o.o. odział Gdańsk
ul. Kontenerowa 21 bud. 3
80-601 Gdańsk

Dodatkowych informacji udziela:

Daniel Strojnowski
tel.: +48 661 623 444, 
daniel.strojnowski@dta.com.pl

Chcesz jako pierwszy dowiadywać się o zmia-
nach przepisów celnych? Chcesz znać nowości 
z naszej oferty? Chcesz wiedzieć jak możemy Ci 
pomóc?
Wypełnij nasz formularz zgody na przesyłanie 
treści marketingowych i bądź na bieżąco!
https://dta.com.pl/zgody-marketingowe/



BREXIT niemile zaskoczył przedsiębiorców na 
wiele różnych sposobów. Dzisiaj przykład impor-
tu produktów odzwierzęcych, do których należy 
karma dla zwierząt domowych.
 
Ze względu na korzystny skład – ta brytyjska jest 
szczególnie ceniona przez fachowców – impor-
terów i chętnie kupowana przez klientów, znają-
cych potrzeby swoich pupili.
Po wyjściu Zjednoczonego Królestwa ze wspól-
noty – zakup towaru w tym kraju nie jest już 
wewnątrzwspólnotowym nabyciem… a sprowa-
dzenie wielu grup 
towarowych na 
nowych zasadach 
przysparza niejed-
nego bólu głowy i 
bezsennych nocy.
 
Pan Tomasz z Zoo 
-Imperium, któ-
ry prowadzi sklep 
z akcesoriami dla 
zwierząt w naszym 
Smolcu, zwrócił się 
z prośbą o pomoc 
w zorganizowaniu 
transportu od jego 
dostawcy z UK.
Lista zadań była 
długa…
– eksporter musi być upoważniony do handlu z 
UE
– przesyłce musi towarzyszyć świadectwo zdro-
wia w oryginale (ang. health certificate), a towar 
musi spełniać warunki w nim opisane
– importer musi być pod nadzorem Inspekcji We-
terynaryjnej i powinien zostać wpisany do syste-
mu TRACES-NT
– nabycie musi być zarejestrowane w TRACES za-
nim towar opuści UK i wjedzie na teren UE
– towar musi być właściwie zataryfikowany
– towar musi przejść graniczną kontrolę wetery-
naryjną – co w tym wypadku oznacza wizytę we… 
francuskim (ewentualnie holenderskim) inspekto-
racie

– towar musi być odprawiony w eksporcie w UK 
oraz w imporcie
 
…a wszystko to w dusznej atmosferze pełnej 
zniecierpliwienia i niewiadomych – gdyż przed-
stawiciele Inspektoratów Weterynaryjnych mimo 
szczerych chęci nie mogli pewnych procedur 
przyspieszyć.

Ale od czego jest nasz dream team, jeśli nie od 
rozwiązywania problemów. Towar załadowali-
śmy, dokumentów dopilnowaliśmy, import za-

rejestrowaliśmy w TRACES, a potem już z górki 
– francuska kontrola weterynaryjna, po drodze 
jeszcze szybka odprawa w procedurze 4200, aby 
importer mógł opłacić VAT w dogodnym termi-
nie, nie natychmiast przy odprawie i wkrótce po-
tem rozładowywaliśmy towar na magazyn!

Dziękujemy Panu Tomaszowi z Zoo-Imperium 
za zaufanie i życzymy szybkiej sprzedaży, bo już 
grzejemy silniki po następny odbiór!
 
W sprawach związanych z transportem towarów 
podlegających kontroli weterynaryjnej chętnie 
pomożemy wszystkim strudzonym importerom. 
Zapraszamy!
 

Agnieszka Chapińska
DTA Logistic

BREXIT – jak możemy Ci pomóc?



Zaproszenie na czerwcowe szkolenie online:  
„Obsługa celna oraz dokumentacja w międzyna-
rodowym obrocie towarowym”. 

Zapraszamy Państwa do udziału w jednodnio-
wym szkoleniu poświęconemu obsłudze celnej 
oraz dokumentacji w obrocie międzynarodowym. 
Dedykujemy je wszystkim osobom uczestni-
czącym w handlu międzynarodowym: agentom 
celnym, pracownikom działów celnych, dzia-
łów logistyki, przewoźnikom, spedytorom oraz 
wszystkim uczestniczącym w obrocie towaro-
wym. W trakcie spotkania 
omówione zostaną proce-
dury celne, sposoby doko-
nywania zgłoszeń celnych, 
kwestie wartości celnej, 
taryfikacji, pochodzenia 
towarów oraz praktyczne 
aspekty dotyczące odpraw 
celnych. Omówimy rów-
nież dokumenty: celne, 
przewozowe, spedycyjne 
oraz formularze niezbęd-
ne w procesie obsługi. 
Przedstawiamy konkretne 
przykłady oraz podstawy 
prawne stosowania po-
szczególnych dokumen-
tów i formularzy.  

Szkolenie (online) odbę-
dzie się 22 czerwca 2021 
roku (wtorek), o godzinie 
8.30.  
Cena: 450,00 PLN netto 
za osobę.  
Rejestracji uczestnictwa można dokonać za po-
średnictwem tego linka: 
https://bit.ly/3fUU34C

Dodatkowych udzielamy za pośrednictwem adre-
su email: szkolenia@dta.com.pl  
Serdecznie zapraszamy do udziału! 

Program szkolenia:

1. Istota obrotu towarowego w Unii Europejskiej 
wg aktualnego stanu prawnego z uwzględnie-
niem zmian od 1 maja 2016r. Unia celna i zasady 
jej funkcjonowania
• Prawo UE (Unijny Kodeks Celny, Rozporządze-
nia UE – wykonawcze i delegowane, przejściowe, 
przepisy krajowe oraz konwencje międzynarodo-
we)
• Krajowa Administracja Skarbowa

2. Procedury celne
• Procedury zwykłe (przywóz, wywóz, tranzyt)
• Procedury specjalne (uszlachetnianie czynne, 
uszlachetnianie bierne, odprawa czasowa, skła-
dowanie, końcowe przeznaczenie)
• Procedury uproszczone

3. Taryfa celna, klasyfikacja towarów
• Budowa taryfy celnej (sekcje, dział, pozycje, 
kod HS, kod CN)
• Ogólne reguły klasyfikacji nomenklatury scalo-
nej (ORINS)
• System ISZTAR, system TARIC

Obsługa celna oraz dokumentacja w międzynarodowym obrocie towarowym



• Wiążąca informacja taryfowa WIT/EBTI
• Praktyczne wskazówki

4. Pochodzenie towarów
• Umowy międzynarodowe, Konwencja PEM, 
system REX, CETA
• Pochodzenie preferencyjne i niepreferencyjne
• Stosowanie reguł pochodzenia, procesy prze-
twarzania
• Dokumentowanie pochodzenia towarów (EUR 
1, deklaracja eksportera, oświadczenie o pocho-
dzeniu)
• Pochodzenie towaru / status (dokument A.TR)
• Wiążąca informacja o pochodzeniu WIP

5. Wartość celna
• Metody ustalania wartości celnej
• Elementy wliczane do wartości celnej
• INCOTERMS 2010 / INCOTERMS 2020

6. Zgłoszenie celne oraz dokumentacja celna
• Definicja i formy zgłoszenia celnego
• Właściwość rzeczowa i miejscowa organów 
celnych
Dokumentacja:
• Dokumenty dołączane do zgłoszenia celnego 
(faktura oraz specyfikacja)
• Listy przewozowe i ich rodzaje oraz zastoso-
wanie
• Świadectwa pochodzenia, deklaracje na faktu-
rach
• Deklaracje dostawców

• Dokumenty dotyczące procedury tranzytu
• Formularze informacyjne INF
• Formularze wniosków oraz pozwoleń
• Pozostała dokumentacja stosowana w obsłu-
dze celnej
• Załączniki elektronicznego zgłoszenia celnego
• Problemy dotyczące komunikatów IE599
• Weryfikacja zgłoszenia celnego
• Rewizja towaru, pobieranie próbek
• Zwolnienie towaru do procedury
• Przechowywanie załączników i komunikatów 
systemowych
• Unieważnienie, sprostowanie zgłoszenia
• Kontrola celna, korekta zgłoszeń
• Decyzje w sprawach celnych

7. Obsługa celna w praktyce – na co zwracać 
uwagę, aby proces obsługi celnej przebiegał w 
sposób sprawny i bezproblemowy – studium 
przypadków.

8. Ograniczenia w obrocie towarowym
• Towary strategiczne, kontrola eksportu
• Bezpieczeństwo produktów, normy zharmoni-
zowane, znak CE

9. Przedstawicielstwo w sprawach celnych.
• Upoważnienie bezpośrednie
• Upoważnienie pośrednie
• Odpowiedzialność solidarna

10. Podsumowanie szkolenia / konsultacje

Odprawy małe i duże

Tym razem trafiła się jedna  
z tych większych - nasz wro-
cławski oddział Agencji Cel-
nej miał przyjemność pomóc 
klientowi w odprawie samo-
bieżnego kombajnu do Serbii. 

Przypominamy, że służymy 
pomocą we wszystkich pro-
cedurach celnych, w standar-
dzie i w uproszczeniach, a za-
dowolenie naszych klientów 
jest naszym priorytetem! 



Informujemy, że w dzienniku ustaw ogłoszona 
została ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie 
ustawy – Prawo celne.
Podstawowym celem ustawy jest usprawnienie 
wydawania decyzji w zakresie należności celnych 
i podatkowych oraz opłat paliwowej i emisyjnej, 
należnych z tytułu importu towarów. Należności 
te będą określane przez naczelnika urzędu celno-
-skarbowego w jednej decyzji, po przeprowadze-
niu jednego dla wszystkich tych należności i opłat 
postępowania. Będzie ono prowadzone z zasto-
sowaniem określonych przepisów prawa celne-
go i określonych przepisów Działu IV Ordynacji 
podatkowej. Zachowana zostanie dotychczaso-
wa odrębność regulacji w zakresie wykonalności 
decyzji.
Wprowadzenie tzw. jednego postępowania wy-
magało, oprócz zmian w ustawie – Prawo celne, 
dokonania zmian w ustawie o podatku od towa-
rów i usług, w ustawie o podatku akcyzowym, w 
ustawie o autostradach płatnych oraz o Krajo-
wym Funduszu Drogowym – w zakresie opłaty 
paliwowej, w ustawie – Prawo ochrony środowi-
ska – w zakresie opłaty emisyjnej, oraz w Ordyna-
cji podatkowej.
Pozostałe istotne zmiany dokonane w Prawie cel-
nym:
– wprowadzenie możliwości opatrywania do-
kumentów w postaci elektronicznej, innych niż 
decyzje, zaawansowaną pieczęcią elektroniczną 
organu celnego;
– wyznaczenie Szefa Krajowej Administracji Skar-
bowej w miejsce ministra
– właściwego do spraw finansów publicznych do 
prowadzenia wykazu gwarantów
– uprawnionych do udzielania gwarancji składa-
nych jako zabezpieczenie pokrycia
– kwot wynikających z długów celnych;
– odstąpienie od wydawania decyzji w sprawie 
wpisu do wykazu gwarantów – wpis do wykazu 
będzie decyzją Szefa Krajowej Administracji Skar-
bowej;
– odstąpienie od wydawania decyzji w sprawie 
wpisu na listę agentów celnych – wpis na listę 
będzie decyzją Dyrektora Izby Administracji Skar-
bowej w Warszawie;
– wyznaczenie organu celnego właściwego do 
orzekania w sprawach odpowiedzialności osoby 
trzeciej z tytułu długu celnego oraz odsetek.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 

r., z wyjątkiem przepisów: 
art. 13 (dotyczących zmian w 
ustawie o doręczeniach elek-
tronicznych), który wchodzi w 
życie 1 lipca 2021 r. oraz art. 
12 (dotyczącym zmian w usta-
wie o Funduszu rozwoju prze-
wozów autobusowych o charakterze użyteczno-
ści publicznej), który wchodzi w życie 1 stycznia 
2022 r.

Źródło: podatki.gov.pl
* * *

Światowa Organizacja Celna opublikowała nowe 
wydanie Systemu Zharmonizowanego.
HS 2022 stanowi już siódmą edycję nomenkla-
tury Systemu Zharmonizowanego. HS jest stoso-
wany na całym świecie do jednolitej klasyfikacji 
towarów będących przedmiotem handlu mię-
dzynarodowego i został zaakceptowany przez 
wszystkie Umawiające się Strony Konwencji o 
Systemie Zharmonizowanym. Wejdzie w życie 1 
stycznia 2022 r.
HS stanowi podstawę dla taryf celnych oraz do 
sporządzania statystyk dotyczących handlu mię-
dzynarodowego w 211 gospodarkach (z których 
158 to umawiające się strony konwencji HS). 
Nowa edycja HS 2022 wprowadza kilka poważ-
nych zmian w Systemie Zharmonizowanym - 
łącznie 351 zestawów poprawek obejmujących 
szeroką gamę towarów przewożonych przez gra-
nice.

* * *
Umowa UE-UK opublikowana w Dzienniku Urzę-
dowym UE
30 kwietnia br. w Dzienniku Urzędowym UE opu-
blikowano umowy o handlu i współpracy (TCA) 
oraz o bezpieczeństwie informacji (SoI). Umowy 
podlegają pełnemu stosowaniu od 1 maja br.

Źródło: https://www.brexit.gov.pl/
* * *

Parlament Europejski zdecydowaną większością 
głosów opowiedział się za udzieleniem zgody na 
umowę określającą zasady przyszłych stosun-
ków między UE a Wielką Brytanią.
Decyzja o wyrażeniu zgody została przyjęta gło-
sami 660 za, 5 przeciw i 32 wstrzymujących się, 
natomiast towarzysząca jej rezolucja, określająca 
ocenę i oczekiwania Parlamentu wobec umowy, 
została przyjęta 578 głosami, przy 51 przeciw i 
68 wstrzymujących się.



CZYM ZAJMUJE SIĘ SPEDYTOR?
Spedycja to jeden z działów transportu polegający na organizowaniu przewozu towarów; według 
definicji spedycja to organizowanie przewozu ładunków oraz wykonywanie wszystkich czynności z 
tym związanych. 
Czym zajmuje się spedytor? 
Do głównego zadania spedytora należy zaplanowanie całej trasy, którą pokonuje transport towarów 
czy też przewóz osób, spedytor to inaczej pośrednik, który organizuje i koordynuje transport (lądowy, 
lotniczy oraz morski). Spedytora obowiązuje znajomość przepisów, jak i znajomość prawa transpor-
towego państwa, przez który przewożony jest 
towar (ładunek).
Zadania spedytora to: 
- wybór środka transportu
- przygotowanie odpowiedniej dokumentacji
- organizacja przewozu ładunku
- obsługa ubezpieczeniowa 
- odprawa celna 
- zawieranie umów przewozowych 
- kontakt z klientem 
- koordynacja przewozu 
Spedycja jest częścią logistyki, skupia się ona na 
procesie pośredniczenia i organizacji transportu.
Praca spedytora jest dynamiczna, wymaga skupie-
nia oraz wielozadaniowości. W tej profesji, ważne 
jest to by reagować szybko, a powstałe problemy 
rozwiązywać cierpliwie i spokojnie. Cierpliwość  
i spokój to cechy bardzo pożądane w tej branży. Umiejętność pracy w zespole oraz umiejętności ko-
munikacyjne to cechy bardzo istotne w tej branży. 
23 maja spedytorzy obchodzili swoje święto, w związku z czym życzymy im zdrowia i pomyślności!  

Karolina Kosmalski
ODDZIAŁY SPEDYCJI DTA

CHORZÓW (SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA)
ul. Kurta Aldera 44
41-506 Chorzów        
32 438 98 60
spedycja_chorzow@dta.com.pl

CZĘSTOCHOWA (SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA)
Aleja N.M.P 31/36
42-202 Częstochowa        
695 268 777
spedycja_czestochowa@dta.com.pl

KOBYLANY (SPEDYCJA KOLEJOWA)
Terminal AGROSTOP
Kobylany, ul. Słoneczna 150/206
21-540 Małaszewicze        
697 129 777
malaszewicze@dta.com.pl

KRAKÓW (SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA)
ul. Celna 9
30-507 Kraków        
663 446 244
spedycja_krakow@dta.com.pl

SMOLEC (SPEDYCJA KRAJOWA)
ul. Lipowa 1
55-080 Smolec        
71 33 43 630–634
dystrybucja@dta.com.pl

SMOLEC (SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA)
ul. Lipowa 1
55-080 Smolec        
71 334 36 43
spedycja@dta.com.pl



DOŁĄCZ DO ZESPOŁU DTA!
Poszukujemy pracowników na następujące stanowiska:
Woj. dolnośląskie
Młodszy Specjalista ds. logistyki ze znajomością j. nie-
mieckiego – Smolec
Woj. lubelskie
Agent celny – Biała Podlaska
Agent celny – Międzyrzec Podlaski
Woj. łódzkie
Agent celny – Łódź
Referent ds. dokumentacji celnej – Łódź
Woj. mazowieckie
Magazynier – Pruszków
Woj. podkarpackie
Agent celny – Rzeszów
Woj. podlaskie
Agent celny – Kuźnica Białostocka
Woj. pomorskie
Pracownik administracyjno-biurowy – Gdańsk
Magazynier – Gdańsk
Woj. warmińsko-mazurskie
Agent celny / Referent ds celnych – Elbląg
Zagranica
Specjalista ds. obsługi celnej i sprzedaży – Niemcy

Dołącz do naszego zespołu!
Szczegóły: https://dta.com.pl/praca/

Newsletter DTA wydawany w formie miesięcznika. 

Kontakt: newsletter@dta.com.pl

Obserwuj nas także w mediach społecznościowych:

https://www.dta.com.pl
Opracowanie: Andrzej Wac

DTA Investment Sp. z o.o. Sp. k. 

Dziś kolej na kolej - czyli nieco o transporcie kolejowym.
Pierwsze linie kolejowe na terenach dzisiejszej 
Polski powstały w 1842 roku, pierwsza łączyła 
Wrocław z Oławą, natomiast rok później pociąg 
docierał już do Opola. Co ciekawe – zaledwie 5 
lat później powstało połączenie Warszawa - Wie-
deń.
Od 1920 roku długość linii kolejowej w Polsce 
powiększyła się o ponad 5452 
km.
Kolej cieszy się coraz większą 
popularnością, zarówno wśród 
podróżujących jak i w przypadku 
przewozu towarów.
Według utk.gov.pl do towarów, 
które są najczęściej przewożone 
transportem kolejowym należą 
miedzy innymi:
- węgiel kamienny
- rudy metali
- chemikalia
- produkty rolnictwa i leśnictwa
Jako agencja celna DTA również 
pomagamy w dokonaniu odpraw 

transportu kolejowego lub przeładunku. Znajdu-
jemy się w Małaszewiczach, gdzie możecie liczyć 
Państwo na nasze wsparcie i pomoc w kwestii 
transportu kolejowego.
Więcej informacji na naszej stronie: 
https://dta.com.pl/malaszewicze-brama-do-eu-
ropy/

Karolina Kosmalski


