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OSZUSTWO � ART. 286 § 1 KODEKSU 
KARNEGO

Kto, w celu osi gni cia korzy ci maj t-
kowej, doprowadza inn  osob  do nieko-
rzystnego rozporz dzenia w asnym lub cu-
dzym mieniem za pomoc  wprowadzenia 
jej w b d albo wyzyskania b du lub nie-
zdolno ci do nale ytego pojmowania przed-
si branego dzia ania, podlega karze pozba-
wienia wolno ci od 6 miesi cy do lat 8.
Ugruntowane w tej materii orzecznictwo 
tak de niuje oszustwo:
1. Wyrok SN z dnia 14 stycznia 2004 r., 
IV KK 192/03

Okre lone w art. 286 k.k. przest pstwo 
oszustwa jest przest pstwem umy lnym, 
zaliczanym do tzw. celowo ciowej odmiany 
przest pstw kierunkowych. Ustawa wyma-
ga, aby zachowanie sprawcy by o ukierun-
kowane na okre lony cel, którym w przy-
padku oszustwa jest osi gni cie korzy ci 
maj tkowej.
2. Wyrok SN z dnia 15 listopada 2002, 
IV KKN 618/99

Przest pstwo oszustwa (art. 286 
§ 1 k.k.) jest przest pstwem materialnym, 
znamiennym skutkiem w postaci doprowa-
dzenia do niekorzystnego rozporz dzenia 
mieniem podj tego przez osob  wprowa-
dzon  w b d, osob , której b d wyzy-
skano albo te  osob , której wyzyskano 
niezdolno  do nale ytego pojmowania 
przedsi branego dzia ania.

Pierwszym elementem, który umo liwia 
postawienie zarzutu oszustwa jest dopro-
wadzenie innej osoby do niekorzystnego 
rozporz dzenia mieniem (w asnym lub po-
wierzonym).

Drugim elementem jest sposób dzia a-
nia sprawcy. Mo e on polega  na:
 wprowadzeniu w b d � doprowadzenie 

do sytuacji, kiedy pokrzywdzony po-
strzega sprawc  jako okre lon  osob , 
np. przewo nika, który sk ada ofert  wy-
konania przewozu;

 wyzyskaniu b du pokrzywdzonego 
� wykorzystanie b dnego przekonania 
pokrzywdzonego, e sprawca jest t  
osob , za któr  si  podaje i doprowa-
dzenie do sytuacji, kiedy pokrzywdzony 
zleca sprawcy wykonanie przewozu;
wyzyskaniu niezdolno ci pokrzywdzo-
nego do nale ytego pojmowania przed-
si branego dzia ania � wykorzystanie 
sytuacji, w której pokrzywdzony ze 
wzgl du na ró ne przyczyny (np. sytu-
acja gospodarcza, problemy  nansowe, 
nieznajomo  j zyka, rutyna lub zwyk a 
naiwno ) nie jest w stanie w a ciwie 
zrozumie  swojego dzia ania.
Na gruncie transportowym mamy naj-

cz ciej do czynienia z:

wprowadzeniem pokrzywdzonego 
w b d (tutaj: ubezpieczony przewo nik/
spedytor),
wykorzystaniem tego b du � dopro-
wadzeniem pokrzywdzonego do nie-
korzystnego rozporz dzenia mieniem 
(udzieleniem zlecenia oszustowi).
Oszustem jest wi c osoba, która w celu 

osi gni cia korzy ci maj tkowej doprowa-
dza ubezpieczonego do niekorzystnego roz-
porz dzenia cudzym mieniem za pomoc  
wprowadzenia go w b d i wykorzystania 
tego b du. Skutkiem jest udzielenie przez 
ubezpieczonego zlecenia przewozu oszu-
stowi, czyli osobie, która sk ada ubezpieczo-
nemu ofert  przewozu. Efektem dzia ania 
oszusta jest utrata przez ubezpieczonego 
w adztwa nad towarem i  nalnie jego utrata.

Wi kszo  oszustów podszywa si  pod 
inne osoby. W nomenklaturze prawniczej, 
podszywanie si  pod kogo  jest okre la-
ne jako fa szywe podawanie si  za kogo . 
Takim obiektem, pod który podszywa si  
oszust jest zawsze istniej ca i legalna  rma 
transportowa lub spedycyjna. 

W dobie globalnej elektronizacji i digita-
lizacji, uzyskanie danych obiektu, pod który 
zamierza podszy  si  oszust, jest ca kiem 
proste. Aby to zrobi  wystarczy wyszuka  
w internecie wizytówk  lub stron  www 
spedytora lub przewo nika, na której znaj-
duj  si  wszystkie dane, w tym nazwa, 
adres, logo i numer identy kacji podatko-
wej, a cz sto równie  kopie dokumentów 
rejestrowych, licencji transportowych i po-
lisy OCP. Dane mo na równie  uzyska  
z ogólnodost pnych, publicznych i jawnych 
rejestrów przedsi biorców, jak np. KRS 
i CEIDG oraz ich odpowiedników w innych 
krajach, rejestru VIES lub rejestru przed-
si biorstw UE znajduj cych si  na portalu 
https://e-justice.europa.eu/.

Z uwagi na to, i  oszu ci dzia aj  w spo-
sób zorganizowany, mog  mie  zarówno 
dost p do gie d transportowych przez kon-
ta legalnych u ytkowników gie d bior cych 
udzia  w wy udzeniach towarów jak te  
informacje i kopie dokumentów przewo -
ników i spedytorów, które znajduj  si  na 
gie dach transportowych.

Oszust podszywaj cy si  pod firm  
transportow  lub spedycyjn , sk adaj cy 
ubezpieczonemu ofert  przewozu, mo e 
zatem w atwy sposób wej  w posiadanie 
dokumentów istniej cych i legalnie dzia a-
j cych  rm, a nast pnie, dla wprowadzenia 
ubezpieczonego w b d, bez trudu przes a :

wypis z KRS lub CEiDG lub ich odpo-
wiedników w innych krajach,

SKUTECZNO  
METOD WERYFIKACJI 
PODWYKONAWCÓW 
� ANALIZA
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kopi  licencji transportowej,
kopi  polisy OCP.
Zazwyczaj s  to autentycznie i legalnie 

uzyskane dokumenty legalnie dzia aj cego 
przewo nika lub spedytora, pod którego 
podszywa si  oszust.
PYTANIE: 
Czy wnikliwe sprawdzanie autentyczno ci 
ww. dokumentów doprowadzi do ujawnie-
nia przest pczych zamiarów oszusta?
ODPOWIED : 
Nie, gdy  weryfikuj c te dokumenty, po-
twierdzimy ich autentyczno  oraz autentycz-
no   rmy, pod któr  podszywa si  oszust.

Takimi danymi, o których wiedz  oszu ci, 
ale nie mog  ich wykorzysta  s :

numer telefonu stacjonarnego,
numer telefonu komórkowego,
adres mailowy.
Dlatego w ka dym przypadku ujawnio-

nego oszustwa, oszu ci pos ugiwali si  
innymi numerami telefonów i innymi adre-
sami mailowymi.

Pomimo, i  oszu ci mog  mie  wiedz  
na temat nr ID u ytkowników kont gie do-
wych, ze wzgl du na nieznajomo  hase  
i loginów, konta na gie dach s  narz dziem 
niedost pnym dla nich. Zabezpieczenia 
stosowane przez gie dy transportowe i ich 
bie ce wykorzystywanie przez u ytkowni-
ków, praktycznie uniemo liwiaj  w amania 
si  na ich konta. Dlatego zaledwie w kilku 
przypadkach ujawnionych oszustw, oszu ci 
w amali si  na gie dowe konta u ytkowni-
ków � w jednym u ytkownik przebywa  
w szpitalu, a w innym za granic .

Powy sze elementy nale y zatem uzna  
za kluczowe przy wery kacji osób sk ada-
j cych ubezpieczonemu oferty przewozu.

1. Gie dy transportowe
Wi kszo  przewo ników i spedytorów 

korzysta z gie d transportowych. Istnieje 
jednak do  du a liczba mniejszych przewo -
ników, którzy z nich nie korzystaj , gdy  wy-
konuj  przewozy dla konkretnych  rm spedy-
cyjnych na podstawie indywidualnych umów.
2. Konta na gie dach transportowych

U ytkownicy zarejestrowani na gie dach 
transportowych posiadaj  na nich swoje 
konta z przypisanym numerem ID i has em 
umo liwiaj cym korzystanie z konta. Kon-
ta u ytkowników obligatoryjnie zawieraj  
dane, jak: nazwa firmy, adres firmy, NIP 
firmy (w przypadku przedsi biorców pol-

skich),  rmowy lub nale cy do w a ciciela 
(w przypadku jednoosobowej dzia alno ci 
gospodarczej) numer telefonu komórkowe-
go lub stacjonarnego oraz adres mailowy 
 rmowy lub nale cy do w a ciciela.

Zamieszczanie na kontach kopii do-
kumentów rejestracyjnych firmy, licencji 
transportowych i polis OCP nie jest obo-
wi zkowe � u ytkownicy zamieszczaj  je 
na swoich kontach wed ug uznania.

W zale no ci od abonamentu, u ytkow-
nik mo e przypisa  do swojego konta jedno 
lub wiele subkont, które otrzymuj  w asne 
ID i indywidualne has a dost pu. U ytkow-
nikami subkont s  pracownicy zatrudnieni 
w  rmach transportowych i spedycyjnych 
zarejestrowanych na gie dach. Do ka dego 
subkonta jest przypisany numer telefonu 
i personalny adres mailowy u ytkownika. 

W przypadku TimoCom, u ytkownicy 
mog  logowa  si  na swoich kontach wy-

cznie przez przypisane IP komputera, co 
utrudnia korzystanie ze rodków komuni-
kacji za po rednictwem konta. TimoCom 
w 2021 roku zamierza wprowadzi  system 
Weblogin, umo liwiaj cy wej cie na gie d  
przez stron  internetow  gie dy, co da u yt-
kownikom mo liwo  logowania si  z inne-
go IP, ni  przypisany do konta.
3. Skrzynki pocztowe na kontach gie d 
transportowych

Ka de konto i subkonto umo liwia wy-
sy anie indywidualnych wiadomo ci drog  
mailow . Ze skrzynek pocztowych mog  
korzysta  wy cznie u ytkownicy posiada-
j cy ID i dysponuj cy has em dost pu do 
konta. Wiadomo ci wysy ane ze skrzynek 
pocztowych znajduj cych si  na kontach 
i subkontach mog  by  kojarzone z za-

oprogramowania zainstalowanego na kom-
puterze personalnym.
4. Komunikatory na kontach gie d trans-
portowych

Nie wszystkie gie dy transportowe ofe-
ruj  w swoim pakiecie mo liwo  u ywania 
tzw. komunikatorów biznesowych. Z tej 
formy komunikacji najcz ciej korzystaj  
u ytkownicy gie dy Trans.eu. Ze wzgl du 
na przypisanie konta na TimoCom do nr IP 
komputera, wi kszo  u ytkowników gie dy 
nie korzysta z tej formy komunikacji. U yt-
kownicy innych gie d transportowych albo 
nie maj  mo liwo ci, albo maj  ograniczone 
mo liwo ci korzystania z komunikatora.
5. Strony internetowe i domeny pocztowe

Przewo nicy, którzy maj  wykupione 
domeny zazwyczaj posiadaj  strony inter-
netowe, a ich adresy mailowe s  oparte na 
domenie pocztowej, np. @pasikonik-trans.
pl. Przedrostki adresów mailowych zawie-
raj  dane identy kuj ce u ytkownika (imi , 

mieszczon  na gie dzie ofert , jednak e 
u ytkownicy najcz ciej korzystaj  z opcji 
bezpo redniego wysy ania wiadomo ci 
(mail nie jest kojarzony z adn  ofert ). 
W Przypadku gie dy TimoCom, korzysta-
nie ze skrzynki pocztowej poprzez konto 
gie dowe jest ograniczone ze wzgl du na 
rozpoznawanie u ytkownika po numerze 
IP. Z tego powodu u ytkownicy gie dy naj-
cz ciej korzystaj  z Outlooka lub innego 

nazwisko lub skrót), albo ogólne (biuro, kon-
takt, transport, info itp).

Przewo nicy, którzy nie maj  wykupionej do-
meny, nie dysponuj  w asnymi stronami interne-
towymi, ani te  adresami mailowymi opartymi 
na domenach pocztowych. Skrzynki pocztowe 
zak adaj  na darmowych serwerach poczto-
wych, jak np. gmail.com, wp.pl., o2.pl, interia.
pl i innych, zamieszczaj c w przedrostku imi  
i nazwisko, skrót, pseudonim lub nazw   rmy.
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6. Awizacja za adunku
W transporcie drogowym obserwuje si  
dwie metody awizacji za adunku:.

� Przekazywanie wysy aj cym prze-
sy ki (nadawca, za adowca) danych osób 
odbieraj cych przesy ki (kierowców): imi  
i nazwisko, numer dokumentu to samo ci 
w przypadku obcokrajowców oraz nume-
rów rejestracyjnych pojazdów dedykowa-
nych do danego przewozu.

Zgodnie z obowi zuj cymi praktykami, 
dane osób odbieraj cych przesy ki (kie-
rowców) s  przekazywane przez ubezpie-
czonych osobom lub firmom, od których 
otrzymali oni zlecenie transportowe (zle-
ceniodawcom) � nie praktykuje si  prze-
kazywania tych danych przez ubezpieczo-
nych bezpo rednio wysy aj cym przesy ki 
(nadawcy lub za adowcy).

� Przekazywanie podwykonawcom 
numeru identy kacyjnego lub referencyj-
nego, który jest przez nich przekazywany 
wysy aj cym (nadawca, za adowca) przez 
osoby odbieraj ce przesy ki (kierowców) 
przed za adunkiem towaru. Numer identy -
kacyjny lub referencyjny nadaje wysy aj cy 
przesy k , a ubezpieczony otrzymuje go od 
swojego zleceniodawcy. 

W takich przypadkach nie praktykuje si  
podawania zleceniodawcy (i dalej nadawcy) 
danych kierowcy i numerów rejestracyj-
nych pojazdu.

Dokonana analiza potwierdza, e oszu ci 
maj  stosunkowo atwy dost p do doku-
mentów rejestrowych, licencji transporto-
wych i polis OCP przewo ników i spedyto-
rów. S  to autentyczne dokumenty legalnie 
dzia aj cych  rm. Nie ma zatem podstaw, 
aby s dzi , e ich wery kacja w jakimkol-
wiek stopniu ujawnia zamiary osoby, która 
si  nimi pos uguje � wery kuje wy cznie 
 rm , pod któr  podszywa si  oszust.

Analiza wskazuje równie , do jakich da-
nych i narz dzi oszu ci maj  ograniczony 

nictwem poczty elektronicznej, uznajemy, e 
strategicznym elementem, który powinien 
zosta  poddawany weryfikacji, jest adres 
skrzynki pocztowej. Wniosek uzasadnia fakt, 
i  we wszystkich analizowanych przez nas 
przypadkach oszustw, przest pcy pos ugiwa-
li si  innym adresem mailowym, ni  wykorzy-
stywany w  rmie, pod któr  si  podszywali. 

Dlatego w przypadku komunikowania 
si  osoby oferuj cej wykonanie przewozu 
za po rednictwem poczty elektronicznej 
nale y bezwzgl dnie:

ustali  w internecie adres skrzynki pocz-
towej do firmy transportowej, której 
danymi pos uguje si  osoba sk adaj ca 
ofert  przewozu oraz
w przypadku stwierdzenia niezgodno ci, 
telefonicznie lub mailowo potwierdzi  
autentyczno  oferty przewozu w fir-
mie transportowej, której dane podane 

s  w dokumentach, którymi pos uguje 
si  osoba sk adaj ca ofert  przewozu.
Maj c na uwadze powy sz  analiz , 

która de niuje oszustwo i uwidacznia ele-
menty (dane, narz dzia i metody) wyko-
rzystywane przez oszustów uznajemy, i  
czynno ci podejmowane przez spedytorów 
i przewo ników (ubezpieczonych) i ich pra-
cowników powinny koncentrowa  si  na 

dost p i tym samym ograniczone mo liwo-
ci ich wykorzystania w swojej przest pczej 

dzia alno ci. S  to g ównie: numery telefo-

nów, adresy mailowe i konta na gie dach 
transportowych. 

Za kluczowe elementy wery kacji nale-
y zatem uzna :

adres skrzynki mailowej, za po red-
nictwem którego kontaktuje si  oszust 
� zawsze jest inny ni  adres mailowy u y-
wany przez  rm  lub pracownika  rmy, pod 
któr  podszywa si  oszust;

numer telefonu, za po rednictwem 
którego kontaktuje si  oszust � zawsze jest 
inny ni  numer telefonu, u ywany przez  r-
m  lub pracownika  rmy, pod któr  podszy-
wa si  oszust;

komunikator gie dy � oszust nie dyspo-
nuje kontem na gie dzie transportowej i nie 
ma mo liwo ci komunikowania si  za po red-
nictwem komunikatora gie dy transportowej1);

numer ID na platformie gie dy trans-
portowej, na której zamieszczono adunek 
� oszust nie dysponuje kontem na gie dzie 
transportowej1).

Stoimy na stanowisku, e ryzyko udzie-
lenia zlecenia osobie nieuprawnionej (oszu-
stowi) i utraty towaru jest znikome w sytu-
acji, gdy osoba oferuj ca przewóz posiada 
konto na gie dzie transportowej i komuni-
kuje si  cho  w cz ci za po rednictwem 
komunikatora tej gie dy.

Z powodu ograniczonych mo liwo ci 
korzystania zarówno z platform gie d trans-
portowych, jak te  z komunikatorów gie d 
oraz powszechno ci komunikacji za po red-

wery kacji osób oferuj cych ubezpieczo-
nym wykonanie us ugi przewozu, nie za  na 
wery kacji  rm transportowych i spedycyj-
nych, pod które te osoby si  podszywaj . 

Jerzy Ró yk,
ekspert ds. prawa przewozowego,

oceny ryzyka i ubezpiecze
transportowych,

CDS Kancelaria Brokerska
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C D S  K A N C E L A R I A  B R O K E R S K A

Jerzy Ró yk
szef zespo u, broker
Ponad 34 lata w bran y ubezpieczeniowej, w tym 19 lat w obs udze pod-
miotów sektora TSL w zakresie diagnostyki ryzyka, szkód i ubezpiecze  
i transportowych. Jego g ówn  specjalno ci  jest prawo przewozowe 
mi dzynarodowe oraz obowi zuj ce w krajach Unii Europejskiej.
Za o yciel i w a ciciel kancelarii doradczej CDS, która wspiera sektor 
transportowy w zakresie: okre lania prawnej odpowiedzialno ci wynika-
j cej z zawieranych umów przewozu, prowadzenia nadzoru nad post po-
waniami reklamacyjnymi zwi zanymi ze szkodami transportowymi oraz 
tworzenia programów ubezpiecze  dla przewo ników i spedytorów.
Autor ponad 100 artyku ów z zakresu prawa przewozowego, ryzyka 
i ubezpiecze  transportowych. Wyk adowca i prelegent na wielu konfe-
rencjach, seminariach  i szkoleniach transportowych.

W

1) Nale y uwzgl dni  fakt, i  wiele  rm transportowych nie posiada kont na gie dach transportowych.
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