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OSZUSTWA W TRANSPORCIE

becnie oszu ci podszywaj  si  pod 
odbiorców, zamawiaj  towar u kon-

kretnych dostawców i fa szywie podaj c 
si  za spedytorów organizuj  dostawy do 
swoich �dziupli�, gdzie przejmuj  towar 
od nie wiadomych przewo ników. Towar 
bezpowrotnie znika, a oszust szuka na-
st pnego celu. 

W dzisiejszym artykule:
Dlaczego pozornie bezpieczne zlecenie 
mo e okaza  si  niebezpieczne?
Co musisz zrobi , aby nie pomóc 
oszustowi w przej ciu kontroli nad 
dostaw ?
Jakich metod musisz u y , aby wyeli-
minowa  oszusta z a cucha transpor-
towego?
Pewien polski spedytor otrzyma  od 

francuskiego zlecenie przewozu towaru 
z W och do Wielkiej Brytanii. Po zwery-
 kowaniu zleceniodawcy, zleci  przewóz 
podwykonawcy. W tym samym dniu 
ten sam francuski spedytor zleci  kolejny 
przewóz � tym razem z Austrii równie  do 
Wielkiej Brytanii. Ju  bez wery kacji zle-
ceniodawcy przyj  zlecenie i przekaza  do 
realizacji temu samemu podwykonawcy. 
Podwykonawca przyj  oba adunki i prze-
kaza  informacj , e s  w drodze. Do 

odbiorców jednak nie dotar y. Zobaczcie 
dlaczego.

Pierwsza oferta przewozu wp yn a od 
francuskiej spedycji w poniedzia ek, w go-
dzinach rannych. Dotyczy a przewozu mro-
onego ososia z W och do Wielkiej Bryta-

nii. Poniewa  by  to pierwszy kontakt z t  
spedycj , pracownik dokona  jej wery kacji 
wed ug przyj tych procedur. Sprawdzi   r-
m  w rejestrze VIES oraz w wywiadowni 
gospodarczej. Dodatkowo wyszuka  w in-
ternecie wizytówki i wykona  telefon na 
ogólnodost pny numer zleceniodawcy 
w celu potwierdzenia, czy osoba, od któ-
rej otrzymano zlecenie jest pracownikiem 
tej e  rmy. Otrzyma  informacj , e wska-
zana osoba jest zatrudniona, ale obecnie 
pracuje w domu. Podj te dzia ania uwiary-
godnia y francuskiego zlecaj cego i spedy-
tor przyj  otrzyman  ofert . Po akceptacji 
warunków i zawarciu umowy niezw ocznie 
przekaza  j  swoim sta ym podwykonaw-
com, z których jeden wyrazi  ch  wyko-
nania przewozu. Zlecenie zosta o wys ane 
i przyj te przez przewo nika. Po otrzyma-

niu danych pojazdu i kierowcy, spedytor 
przekaza  je francuskiemu zleceniodawcy. 
W godzinach popo udniowych od tej sa-
mej francuskiej spedycji wp yn o drugie 
zapytanie � tym razem dotycz ce przewo-
zu zestawów fotowoltaicznych z Austrii 
do Wielkiej Brytanii. Francuski spedytor 
zosta  ju  zwery kowany, zatem pracow-
nik odst pi  od ponownego sprawdzania. 
W rod  podwykonawca spedytora poin-
formowa , e towar zosta  przyj ty i auto 
jest w drodze do Wielkiej Brytanii. W tym 
samym dniu zosta a zaakceptowana druga 
oferta i po uzgodnieniu warunków, prze-
wóz zosta  zlecony temu samemu podwy-
konawcy. Drugi adunek zosta  za adowany 
nast pnego dnia i pojazd ruszy  w tras .

W pi tek rano ten sam francuski spedy-
tor przekaza  telefonicznie dodatkowe in-
strukcje do zawartych umów przewozu. 
W obu przypadkach dotyczy y one zmiany 
miejsc dostawy oraz niezb dnej neutrali-
zacji dokumentów przewozowych. Prze-
s a  równie  zapytanie dotycz ce kolejne-
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go transportu � ju  trzeciego w bie cym 
tygodniu. Zgodnie z przyj tymi zasadami, 
pracownik polskiej spedycji zwery kowa  
adres mailowy, za po rednictwem które-
go komunikowa  si  z nim francuski zama-
wiaj cy. Okaza o si , e maile zosta y wy-
s ane z adresu, który wprawdzie zawiera  
nazw  spedycji, ale konto pocztowe by o 
za o one na bezp atnym serwisie webmail 
�gmail.com�, tymczasem francuska spe-
dycja posiada konta pocztowe za o one 
na domenie zawieraj cej nazw  spedycji. 
Uzyska  równie  od obu kierowców kopie 

listów przewozowych i porówna  dane 
okre lone w zleceniach i w listach przewo-
zowych CMR. Dane nadawców i odbior-
ców oraz miejsca za adunku i roz adunku 
by y zgodne ze zleceniami przyj tymi od 
francuskiej spedycji. Poinformowa  rów-
nie  francuskiego zlecaj cego, e w przy-
padku zmiany miejsca dostawy, obowi zu-
j ce procedury nakazuj  mu potwierdzenie 
wydanych instrukcji bezpo rednio w sie-
dzibie zleceniodawcy. Ten jednak nalega  
na wykonanie obu zlece  zgodnie z jego 

próba potwierdzenia tego u austriackiego 
nadawcy, który odrzuci  tez , e sprzeda  
towar oszustowi. Z ostro no ci zalecono 
przewo nikowi wstrzymanie przewozu 
i przeczekanie do poniedzia ku na bezpiecz-
nym parkingu w Wielkiej Brytanii. 

W poniedzia ek podj to kolejn  prób  
potwierdzenia autentyczno ci dostawy 

dane jego i jego  rmy i próbowa  wy udzi  
towar.

Dzia anie pracownika polskiej spedycji do-
prowadzi o do zneutralizowania oszusta 
i uniemo liwi o utrat  obu adunków. Po-
wsta  jednak problem z towarem przyj -
tym do przewozu, który znajdowa  si  ju  
w Wielkiej Brytanii. Na podstawie posiada-

nych informacji ustalono dane nadawców 
i podj to prób  potwierdzenia autentyczno-
ci dostaw i danych odbiorców. Kontrahent 

w oski ju  w pi tek ustali , e  rma, która 
rzekomo zamówi a towar, nie potwierdzi a 
takiego zamówienia. Powsta o zatem prze-
konanie, e oszust podszy  si  pod sta ego 
kontrahenta nadawcy i próbowa  wy udzi  
towar. W oski nadawca bez zw oki wyda  
instrukcj  o wstrzymaniu przewozu i skie-
rowaniu towaru z powrotem do jego ma-
gazynu we W oszech. Nie uda a si  jednak 

z austriackim nadawc . Ten podda  w w t-
pliwo  intencje polskiej spedycji, gdy  
nie  gurowa a ona w adnym dokumencie 
dotycz cym zamówienia i przewozu. Po 
negocjacjach, austriacki nadawca podj  
kontakt z brytyjskim odbiorc  zamówio-
nego towaru. Ten jednak potwierdzi  za-
mówienie. Ze wzgl du na to, e w pierw-
szym przypadku nieznana osoba podszy a 
si  pod brytyjskiego odbiorc , spedytor 
postanowi  ustali  w internecie kontakt 
do odbiorcy towaru wys anego z Austrii 
i skontaktowa  si  z nim bezpo rednio. 
Podj ta próba doprowadzi a do ustalenia, 
e brytyjska  rma, która  gurowa a w li cie 

przewozowym jako odbiorca, w ogóle nie 
zamawia a takiego towaru u austriackie-
go producenta. Przekazanie tej informacji 
równie  nie zmieni o decyzji austriackiego 
nadawcy. Zadzia a o dopiero zagro enie, 
e do czasu wyja nienia sprawy przewóz 

zostanie wstrzymany, a towar zostanie 
awaryjnie sk adowany na jego koszt w wy-
naj tym magazynie. Austriacki kontrahent 
po skontaktowaniu si  z odbiorc  okre lo-
nym w li cie CMR potwierdzi  przypusz-
czenia spedytora, e równie  pad  o ar  
oszustwa. Niezw ocznie wyda  dyspozycj  
wstrzymania przewozu i przywiezienia to-
waru do jego magazynu w Austrii.  

Oba adunki bezpiecznie i bez uszko-
dze  dotar y z powrotem do nadawców 
i zosta y przez nich przyj te. Obaj nadaw-
cy pokryli wszystkie koszty przewozu 
poniesione przez polskiego przewo nika. 
We wtorek ponownie skontaktowano si  
z francusk  spedycj  i przekazano jej wy-
niki przeprowadzonego dochodzenia i usta-
le  dokonanych z nadawcami przesy ek. 

W trakcie ustale  okaza o si , e oszust 
podszy  si  pod brytyjskich kontrahentów 
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instrukcjami. Po skontaktowaniu si  z fran-
cusk  spedycj  pracownik ustali , e osoba 
o imieniu i nazwisku, którymi pos ugiwa a 
si  osoba zlecaj ca przewozy, posiada inny 
numer telefonu i inny adres mailowy. Tele-
foniczny kontakt z prawdziwym pracowni-
kiem francuskiej spedycji rozwia  wszelkie 
w tpliwo ci � nieznany oszust wykorzysta  
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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 u-
dze podmiotów 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 kra-
jach Unii Europejskiej.
Za o yciel i w a ciciel kancelarii doradczej CDS, która wspiera 
sektor transportowy w zakresie: okre lania prawnej odpowiedzial-
no ci wynikaj cej z zawieranych umów przewozu, prowadzenia 
nadzoru nad post powaniami reklamacyjnymi zwi zanymi ze szko-
dami transportowymi oraz tworzenia programów ubezpiecze  dla 
przewo ników i spedytorów.
Autor ponad 100 artyku ów z zakresu prawa przewozowego, ry-
zyka i ubezpiecze  transportowych. Wyk adowca i prelegent na 
wielu konferencjach, seminariach  i szkoleniach transportowych.

 rm produkcyjnych z W och i Austrii i na 
podstawie sfa szowanych zamówie  wy u-
dzi  od nich towar. Ten sam oszust podszy  
si  równie  pod pracownika francuskiej 
spedycji i zleci  oba przewozy naszemu 
bohaterowi. W tej grze chodzi o o towar 
o cznej warto ci ok. 250 tys. euro.
Kluczowe elementy 
i dzia ania, maj ce wp yw 
na osi gni ty sukces:

otrzymane instrukcje o zmianie miejsc 
dostaw i o �neutralizacji dokumentów� 
� g ówny determinant dalszych dzia a ,
porównanie adresu mailowego u ywa-
nego przez osob  zlecaj c  przewozy 
z adresami u ywanymi przez francusk  
firm  spedycyjn  � stwierdzono nie-
zgodno ,
podj cie próby potwierdzenia otrzyma-
nych instrukcji w siedzibie francuskiej 
spedycji � nie potwierdzono udzielenia 
zlece  polskiej spedycji oraz to samo-
ci osoby kontaktuj cej si  w imieniu 

tej  rmy,
nawi zanie bezpo redniego kontaktu 
z nadawcami przesy ek �  nalnie dopro-
wadzi o do ujawnienia próby podszycia 
si  oszusta pod ich sta ych odbiorców 
i wy udzenia towaru,

nawi zanie bezpo redniego kontaktu 
z jednym z odbiorców � doprowadzi o 
do wykazania austriackiemu nadawcy 
z ych intencji osoby zmawiaj cej towar.
Wielu spedytorów zapewne powie, e to 

jest niewykonalne. Obserwowa em ten pro-
ces i twierdz , e jest to jak najbardziej wyko-
nalne. Powiem wi cej � to zosta o wykonane.

ci  nie by oby tak stresuj ce jak w opisa-
nych przypadkach.

Powy sze obrazuje, jakimi metodami 
oszu ci próbuj  wy udzi  towar od firm 

zykowny element transportu, jakim jest 
�neutralizacja listu przewozowego�. Ele-
ment, który po wykonaniu przez spedyto-
ra instrukcji zleceniodawcy-oszusta, móg  
zawa y  o losie towaru i bezpiecze stwie 
dwóch nadawców, polskiego spedytora 
i polskiego przewo nika..

Oszust tra  na trudnego przeciwnika, 
którego profesjonalizm, kunszt spedy-
torski i wysoka sprawno  w dzia aniu 
doprowadzi y do ujawnieniu zamiarów 
fa szywego zleceniodawcy i zarazem fa -
szywego kontrahenta obu nadawców. 
Podj te przez spedytora dzia ania, cho  
spó nione, okaza y si  jednak skuteczne 
w walce z oszustem w obu opisanych 
przewozach, zamiast do neutralizacji do-
kumentów, doprowadzi y do neutralizacji 
oszusta. Tak trzyma .  

Postscriptum
Chcia bym bardzo podzi kowa  szefowej 
tej spedycji za udost pnienie materia ów 
do niniejszego artyku u. Ch tnie poda bym 
nazw  sprawcy tego sukcesu, ale niestety 
nie otrzyma em zgody na ujawnienie da-
nych zarówno  rmy jak i pracowników.

Jerzy Ró yk
ekspert ds. prawa przewozowego,

oceny ryzyka w transporcie 
i ubezpiecze  transportowych

CDS Kancelaria Brokerska
www.cds-odszkodowania.info

www.oc-przewoznika.info

Oczywi cie w obu przypadkach mo -
na by o zrobi  wi cej. Gdyby spedytor 
opisan  metod  zwery kowa  to samo  
francuskiego spedytora bezpo rednio po 
otrzymaniu od niego zlece , z ca  pewno-
ci  ujawni by jego zamiary jeszcze przed 

rozpocz ciem organizowania trefnych 
przewozów. Pozwoli oby to na unikni cie 
niepotrzebnych kosztów i z ca  pewno-

produkcyjnych i jak mog  manipulowa  
wykonawcami zleconych przewozów. 
Wskazuj  równie , jakimi metodami spe-
dytor mo e wery kowa  zleceniodawców, 
aby skutecznie przeciwdzia a  zap dom 
oszustów. W obu przypadkach, determi-
nantem wszelkich dzia a  podj tych przez 
polsk  spedycj  by  bardzo popularny, 
bardzo cz sto praktykowany i bardzo ry-
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