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OSZUST  
Osoba, która doprowadza inn  oso-
b  do niekorzystnego rozporz dzenia 
w asnym lub cudzym mieniem za po-
moc :

wprowadzenia jej w b d albo 
wyzyskania b du tej osoby lub 
niezdolno ci tej osoby do nale y-
tego pojmowania przedsi branego 
(podj tego) dzia ania, w celu osi -
gni cia okre lonej korzy ci maj t-
kowej � zwykle do zwi kszenia 
stanu swojego maj tku.

 ile zgadzanie si  na niski fracht 
i zagranicznego kierowc  mo e 

mie  okre lone uzasadnienie, trudno 
znale  uzasadnienie dla przyjmowa-
nia zlece  od przygodnych spedytorów 
i zlecania przewozów przygodnym prze-
wo nikom. Mo e to bowiem nie  za 
sob  do  nieprzyjemne konsekwencje 
w postaci utraty towaru wskutek wy-
konania instrukcji oszusta lub zaboru 
towaru przez osob , której powierzy si  
wykonanie przewozu. 

Wi kszo  oszustów podszywa 
si  pod inne osoby. W nomenklaturze 
prawniczej podszywanie si  jest okre-
lane jako fa szywe podawanie si  za 

kogo . Takim obiektem, pod który pod-
szywa si  oszust jest zazwyczaj istnie-
j ca i legalna firma transportowa lub 
spedycyjna. Rzadziej b dzie to obiekt 
wirtualny, stworzony przez oszusta na 
potrzeby wy udze  adunków. Oszustwa 
nie s  jednak pope niane wy cznie 
przez osoby, które podszywaj  si  pod 
przewo ników i spedytorów. Oszust, 
który przejmuje istniej c   rm  lub re-
jestruje w asn  dzia alno  nie musi si  
pod nikogo podszywa  � dokonuje wy-
udze  towarów pod w asnym, legalnym 
szyldem.

W transporcie mamy zatem do czy-
nienia z dwoma rodzajami oszu-
stów:

oszustem, który fa szywie podaje si  za 
okre lon   rm  transportow  lub spedy-
cyjn  (podszywa si  pod ni ), w sposób 
nieuprawniony pos uguje si  autentycz-
nymi lub sfa szowanymi dokumentami 
i swoim dzia aniem doprowadza inn  
osob  do niekorzystnego rozporz dzenia 
w asnym lub cudzym mieniem w celu 
osi gni cia korzy ci maj tkowej,
oszustem, który prowadzi legaln  
firm  transportow  lub spedycyjn  
i pos uguje si  autentycznymi doku-
mentami, ale jego dzia anie polega na 
doprowadzeniu innej osoby do nieko-
rzystnego rozporz dzenia w asnym 
lub cudzym mieniem w celu osi gni -
cia korzy ci maj tkowej.
Niniejsze opracowanie ma na celu 

zwrócenie uwagi na narz dzia stosowa-
ne w pracy operacyjnej, wspomagaj ce 
szeroko rozumian  organizacj  transpor-
tu, których niew a ciwe zastosowanie 
mo e doprowadzi  do mylnego odczyta-
nia zamiarów oferenta oraz do utraty to-
waru w sytuacji, gdy zleceniodawc  lub 
zleceniobiorc  oka e si  oszust. 

Znaj c metody dzia ania oszustów oraz 

OSZUSTWA W TRANSPORCIE

mo liwo ci jakie daj  dost pne narz dzia 
komunikacji, mo emy zminimalizowa  
ryzyko wy udzenia towaru przez oszusta.

Obiektem, pod który podszywa si  
oszust jest zazwyczaj istniej cy i legalny 
przewo nik, który posiada swoje pojazdy, 
konta na gie dach transportowych, sto-
sowne uprawnienia i dobr  opini . Takim 
obiektem mo e by  równie  prawdziwa 
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 rma spedycyjna, która jedynie organizu-
je przewozy. Oszu ci podszywaj cy si  
pod te podmioty w sposób nieupraw-
niony wykorzystuj  ich dokumenty, co 
utrudnia wery kacj , gdy  odpowiednie 
rejestry i bazy danych potwierdz  zawar-
te w nich dane. 

Oszu ci korzystaj  równie   z fa szy-
wych wizytówek internetowych i adre-
sów mailowych oraz skutecznie omijaj  
wszelkie formy komunikacji, które mog  
ujawni  ich zamiary. Dlatego te  przed 
zleceniem przewozu nale y korzysta  
z takich metod wery kacji zleceniodaw-
ców i zleceniobiorców, które pozwol  
na wyeliminowanie ryzyka wykonania 
instrukcji otrzymanych od osób lub zle-
cenia przewozu osobom, których celem 
jest wprowadzenie nas w b d, doprowa-
dzenie do niekorzystnego rozporz dzania 
mieniem powierzonym do przewozu 
i w efekcie jego zabór.

Obecnie istnieje kategoria oszustów, 
którzy w sposób bardziej wyra nowany 
dokonuj  zaboru adunków. Podaj  si  
bowiem za przewo ników, ale... �praw-
dziwie�. O takich ju  nie powiemy, e 
podszywaj  si  pod kogo  � oni przej-
muj  istniej ce  rmy lub zak adaj  nowe 
z zamiarem dokonywania zaboru powie-
rzonych im towarów. Tacy oszu ci obec-
nie stanowi  bardzo du e zagro enie dla 

bran y logistycznej i transportowej.
Legalne przej cia dzia aj cych 
 rm transportowych i spedycyj-
nych
Oszu ci cz sto dokonuj  przej cia le-
galnie dzia aj cych  rm transportowych, 
g ównie spó ek z ograniczon  odpowie-
dzialno ci . Przejmowane spó ki posiada-
j  histori , stosowne uprawnienia, konta 
na gie dach transportowych, dobre opinie 
i cz sto równie  pojazdy. W pocz tko-
wym okresie dzia alno ci przej tej  rmy, 
nic oprócz danych w KRS si  nie zmie-
nia. Spó ka pracuje jak dotychczas i nic 
nie wskazuje na to, e nowi w a ciciele 

nak, e niektóre przej cia mia y na celu 
wy udzanie zlece  i zabór towarów.

Prowadzone post powania doprowa-
dzi y do ustalenia, e:

 rmy zosta y przej te kilka miesi cy 
przed dokonaniem oszustwa;
w jednym przypadku maj tek prze-

j tej spó ki stanowi y równie  rodki 
transportu;
nowymi udzia owcami by y osoby 
o rosyjsko brzmi cych nazwiskach 
lub spó ki zagraniczne Ltd., zareje-
strowane na Cyprze, w Monaco lub 
Liberii, równie  zarz dzane przez 
osoby o rosyjsko brzmi cych nazwi-
skach;
nowi polscy cz onkowie zarz dów 
przej tych spó ek mieli niski numer 
PESEL, np. 95xxxxxxxxx lub nawet 
98xxxxxxxxx oraz byli cz onkami za-
rz dów kilkudziesi ciu spó ek (tzw. 
s upy);

uprawnie  i zatrudnieniem pracowni-
ków zajmie si  powo any pe nomoc-
nik. Nowo powsta a spó ka o nazwie 
�Pasikonik-Trans Sp. z o.o.� b dzie 
posiada  legalny KRS i NIP oraz legal-
nie uzyskane uprawnienia, a nawet 
w asne rodki transportu. Podobnie jak 
w powy szym przypadku, spó ka przez 
pewien czas b dzie realizowa  prze-
wozy, aby po otrzymaniu zlecenia lub 
kilku zlece  na przewozy zamówione-
go lub intratnego towaru dokona  jego 
zaboru i zako czy  swoj  dzia alno . 
Analizowane przypadki doprowadzi y 
do ustalenia, e:

spó ki zosta y zarejestrowane na krót-
ko przed dokonaniem zaboru towa-
rów;
adresem siedziby spó ek by y wirtual-
ne biura;
w a cicielami by y g ównie  rmy za-
graniczne (Ltd.) zarejestrowane na 
Cyprze;
w niektórych przypadkach udzia ow-
cami byli obywatele polskiego pocho-
dzenia;
cz onkami zarz dów byli Polacy, któ-
rzy mieli niski numer PESEL i cz sto 
byli cz onkami zarz dów wielu spó ek 
(tzw. s upy);
spó ki posiada y legalne uprawnienia 
oraz zarejestrowane na siebie pojaz-
dy;

zamiast budowania marki b d  dokony-
wa  zaboru powierzonych im towarów. 
W celu wzbudzenia zaufania spó ka reali-
zuje przewozy a  do czasu, gdy otrzyma 
zlecenia na przewóz zamówionego lub 
intratnego towaru (cz sto jest to kilka 
zlece  w krótkim czasie), który zamiast 
do odbiorcy zostanie dostarczony do 
�dziupli� oszustów. Nie oznacza to, e 
ka de przej cie  rmy transportowej wi -
e si  z ryzykiem utraty towaru, gdy  nie 

ka dy nowy udzia owiec ma z e zamiary. 
Analizowane przypadki potwierdzaj  jed-

po uzyskaniu informacji, e towar nie 
dojecha  na miejsce dostawy, prze-
rwany zosta  jakikolwiek kontakt tele-
foniczny i mailowy.

Zak adanie legalnych  rm trans-
portowych i spedycyjnych
Przepisy s  tak liberalne, e zareje-
strowanie spó ki jest bardzo proste. 
Oszust równie  nie ma z tym adnych 
problemów. Wirtualne biuro zapewni 
siedzib , KRS zarejestruje spó k  w kil-
ka tygodni, a uzyskaniem stosownych 
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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.

nie  zarejestrowa  spó k  w KRS podaj c 
autentyczn  nazw  lub nieznacznie zmo-
dy kowan  nazw  istniej cej spó ki i ad-
res wirtualnego biura uzupe niony o adres 
istniej cej spó ki. Nowa spó ka mo e po-
siada  autentyczne ubezpieczenie OCP, 
kilka rodków transportu (cz sto w leasin-
gu) i pos ugiwa  legalnymi uprawnieniami 
�skopiowanej�  rmy, zawieraj cymi takie 
same dane. Poprzez zbie no  nazwy 
i adresu, tak zarejestrowana spó ka b dzie 
kojarzona z  rm , która zosta a �skopio-
wana�. Po otrzymaniu zlecenia przewozu 
intratnego towaru, zlecenie jest kierowa-
ne do fa szywego przewo nika i towar 
jest dostarczany do �dziupli� oszusta. 
Po zaborze towaru (cz sto  jest to kilka 
przej tych adunków w krótkim odst pie 
czasu) spó ka przestaje funkcjonowa . 
Analizowany przypadek doprowadzi  do 
ustalenia, e nowa spó ka:

posiada a nazw  istniej cej spó ki;
mia a inny numer KRS, NIP i Regon 
ni  spó ka, która zosta a �skopiowana� 
oraz reprezentowa y j  inne osoby;
pos ugiwa a si  dokumentami istniej -
cej i legalnej spó ki (KRS, zezwolenie 
na wykonywanie zawodu przewo ni-
ka i licencja wspólnotowa);

zw  skopiowanej  rmy, np. pasikonik@
gmail.com � istniej ca  rma posiada a 
w asn  domen  pocztow  �pasikonik.
pl�, na której by y zak adane konta 
pocztowe, np. biuro@pasikonik.pl).
Analogicznie, jak w innych przypad-

kach, po uzyskaniu informacji, e towar 
nie dojecha  na miejsce dostawy, spó ka 
przerwa a jakikolwiek kontakt ze swoim 
zleceniodawc .

Towary, których zaboru dokonali 
oszu ci to w szczególno ci mied  i inne 

metale szlachetne, elektronika, sprz t 
medyczny i wyroby farmaceutyczne, 
oraz sprz t AGD. Zdarza y si  równie  
przypadki zaboru artyku ów spo yw-
czych, jak np. borówka ameryka ska, 
czy wie e mi so. Powy sze przypadki 
obrazuj , jakimi metodami pos uguj  si  
oszu ci w celu wy udzania zlece  i zabo-
ru powierzonych towarów. Potwierdzaj  
równie , jak ma  wag  do weryfikacji 
podwykonawców przywi zywa y osoby 
udzielaj ce im tych zlece .  

Aby temu przeciwdzia a , konieczne 
jest szczegó owe wery kowanie oferen-
tów przy pierwszym kontakcie, a tak e 
okresowe weryfikowanie znanych firm 
pod k tem ewentualnej zmiany w a ciciela. 

Adres mailowy
Wi kszo  firm spedycyjnych i wielu 
przewo ników ma wykupione domeny. 
Nazwy domen s  wykorzystywane rów-
nie  jako domeny pocztowe, gdzie po 
znaku �@� wyst puj  wówczas nazwy 
domen, np. @pasikonik-trans.pl. Pos u e-
nie si  przez oszusta autentycznym adre-
sem mailowym nie jest proste i jest bar-
dzo rzadko stosowane. Z tych powodów 
oszu ci najcz ciej unikaj  komunikacji 
mailowej lub pos uguj  si  adresami ma-
ilowymi za o onymi na bezp atnych kon-
tach pocztowych typu: gmail.com, wp.pl, 
o2.pl lub onet.pl, z dodanymi przed 
znakiem �@� nazwami firm, pod które 
si  podszywaj , np. pasikonik-trans@
gmail.com. Osoba otrzymuj ca tak  
wiadomo  b dzie mia a wra enie, e 
mail pochodzi od  rmy Pasikonik Trans 
Sp. z o.o., od której wp yn o zlecenie 
transportowe lub do której zosta a wy-
s ana oferta przewozu. 

spó ki nie by y zarejestrowane na 
znanych gie dach transportowych;
kontakt odbywa  si  za po rednic-
twem legalnych domen pocztowych;
po uzyskaniu informacji, e towar nie 
dojecha  na miejsce dostawy, prze-
rwany zosta  jakikolwiek kontakt tele-
foniczny i mailowy.

Tworzenie spó ek przez 
�kopiowanie� istniej cych  rm 
transportowo-spedycyjnych
Bardziej wyra nowany oszust mo e rów-

legitymowa a si  wykupion  przez 
siebie polis  OCP;
pos ugiwa a si  numerami rejestracyj-
nymi kilku zarejestrowanych na siebie 
pojazdów;
pos ugiwa a si  gie dow  wizytówk  
�skopiowanej�  rmy;

oraz, e:
kontakt odbywa  si  wy cznie za po-
moc  poczty elektronicznej;
adres poczty elektronicznej by  za o o-
ny na darmowej domenie pocztowej 
�gmail.com�  i zawiera  w adresie na-
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Autentyczno  adresu skrzynki pocz-
towej mo na atwo zweryfikowa  po-
przez sprawdzenie wizytówek interne-
towych  rmy lub ostatecznie na gie dzie 
transportowej. Weryfikacja powinna 
zatem ujawni , e  rma Pasikonik Trans 
Sp. z o. o. wykorzystuje wykupion  do-
men  równie  jako domen  pocztow  
i w adresach mailowych tej firmy, po 
znaku �@� wyst puje nazwa dome-
ny pasikonik-trans.pl, a nie gmail.com, 
a w a ciwym adresem, którym powinna 
pos ugiwa  si  osoba kontaktowa jest 
osoba.kontaktowa@pasikonik-trans.pl, 
a nie pasikonik-trans@gmail.com.

Nale y jednak zwróci  uwag  na fakt, 
i  wielu ma ych przewo ników nie posiada 
wykupionej domeny i zak ada konta poczto-
we na darmowych serwerach pocztowych, 
np. gmail.com, wp.pl lub onet.pl. W takim 
przypadku jedn  z metod jest sprawdzenie 
wpisu do CEIDG, który mo e zawiera  ad-
res mailowy przedsi biorcy. W wielu przy-
padkach przedsi biorcy nie podaj  jednak 
adresu mailowego przy rejestracji firmy, 
zatem jedyn  metod  b dzie sprawdze-
nie adresu na wizytówkach internetowych 
 rmy. Nale y mie  na uwadze, e oszust 

mo e zamie ci  w internecie fa szyw  wi-
zytówk  lub kilka fa szywych wizytówek, 
które potwierdz  autentyczno  u ytego 
przez niego adresu mailowego. W takich 
przypadkach nale y zachowa  ostro no  
i zastosowa  inne formy wery kacji.

Numer telefonu
Osoba, która przes a a zlecenie transpor-
towe lub do której zosta a wys ana oferta 

a tym samym równie  jej faktycznych 
zamiarów, b dzie podj cie próby uzy-
skania od rozmówcy numeru telefonu 
do siedziby  rmy (najlepiej stacjonarne-
go, opcjonalnie równie  komórkowych) 
oraz ewentualnie nazwisko mened era 
lub w a ciciela. Przed wykonaniem tele-
fonu nale y potwierdzi  w kilku ród ach, 
czy faktycznie nale  one do  rmy, któr  
reprezentuje dana osoba i której doku-

u ytkownika jest raczej niewielkie. Nie 
nale y jednak wyklucza , e oszust za-
rejestruje si  na gie dzie transportowej, 
uzyska indywidualny numer ID i dost p 
do platformy. Wówczas na jego pane-
lu b d  znajdowa  si  nieprawdziwe 
informacje (nazwa i adres oraz numery 
telefonów) i sfa szowane dokumenty. 
Wery kacja takiego oferenta w oparciu 
o informacje i dokumenty znajduj ce si  
na jego panelu na gie dzie transportowej 
b dzie niewystarczaj ca do ujawnienia 
oszusta.

Dokumenty 
Dokumenty otrzymywane od oferentów 
oraz te zamieszczone na gie dach trans-

mentami si  pos uguje. Je eli osoba nie 
ma z ych zamiarów, uzyskanie od niej ta-
kich informacji oraz ewentualne pó niej-
sze potwierdzenie autentyczno ci oferty 
bezpo rednio w  rmie oferenta jest jak 
najbardziej mo liwe. Je eli oferta jest 
fa szywa, osoba ta najprawdopodobniej 
nie poda wymaganych danych i wycofa 
si  z oferty przewozu.

Komunikator gie dy transportowej
Komunikator jest obecnie jednym 
z g ównych narz dzi do komunikowa-

nia si  pomi dzy stronami zawieranych 
umów. Du e gie dy transportowe maj  
na tyle szczelne systemy informatycz-
ne, e prawdopodobie stwo podszy-
cia si  oszusta pod zarejestrowanego 

przewozu, bardzo cz sto kontaktuje si  
telefonicznie, a cz sto wy cznie telefo-
nicznie. Na podstawie numeru telefonu 
raczej nie mo na zidentyfikowa  roz-
mówcy. Aby potwierdzi , e numer ten 
nale y do pracownika okre lonej firmy 
(oferenta), mo na zwery kowa  numer 
na stronie internetowej tej  rmy lub na 
jej internetowych wizytówkach. Je eli 
 rma jest ma a, istniej  du e szanse, e 
znajdziemy go w internecie, gdy  jest to 
najcz ciej numer telefonu w a ciciela 
 rmy. Przy wi kszych  rmach o struktu-

rze korporacyjnej mo liwo ci wery kacji 
numeru telefonu t  metod  b d  jednak 
bardzo ograniczone.

Jedynym skutecznym sposobem 
zweryfikowania to samo ci tej osoby, 
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dedykowanych do wykonania przewozu. 
Autentyczno  pojazdów zg oszonych 
do przewozu mo na zwery kowa  w re-
jestrach pojazdów prowadzonych przez 
Ubezpieczeniowe Fundusze Gwarancyj-
ne lub ich odpowiedniki znajduj ce si  
w poszczególnych krajach.

W rejestrach uzyskamy jedynie po-
twierdzenie zawarcia ubezpieczenia 
obowi zkowego OC pojazduo okre lo-

nym numerze rejestracyjnym oraz nu-
mer polisy i nazw  zak adu ubezpiecze , 
ale w sytuacji, gdy oszust sfa szuje ta-
blice rejestracyjne, zg oszony pojazd 
nie b dzie figurowa  w rejestrze UFG 
lub podany numer rejestracyjny b dzie 
wskazywa  na inny rodzaj pojazdu (np. 
osobowy).

Polisa OCP
Oszu ci najcz ciej wykorzystuj  orygi-
nalne polisy OCP wystawione na  rmy, 
pod które si  podszywaj . Dla uwiarygod-
nienia swoich zamiarów cz sto zawiera-
j  nowe umowy ubezpieczenia OCP. 
W ka dym przypadku s  one oryginalne 
i trudno jest podwa y  ich autentyczno . 
Sprawdzenie autentyczno ci jest o tyle 
trudne, e wymaga uzyskania stosow-
nego potwierdzenia (telefonicznego lub 
mailowego) w zak adzie ubezpiecze  lub 
u po rednika, który uczestniczy  w zawar-
ciu umowy ubezpieczenia. W wi kszo ci 
przypadków takie próby ko cz  si  niepo-
wodzeniem, gdy  pracownicy zak adów 
ubezpiecze , agenci i brokerzy ubezpie-
czeniowi cz sto zas aniaj  si  przepisami 
o ochronie danych osobowych i odmawia-
j  udzielenia informacji.

Weryfikacja powinna bezwzgl dnie 
skoncentrowa  si  na ustaleniu, czy 
otrzymany dokument potwierdza za-
warcie umowy ubezpieczenia OCP (nie 
jest jedynie ofert ), czy jest autentyczny 
i czy osoba legitymuj ca si  nim jest re-
prezentantem  rmy, której dokumentem 
si  pos uguje.

Nie nale y zapomina  o tym, e zle-
cenie, które otrzymali my mo e po-
chodzi  od oszusta i by  �fa szywe�. 
W takich przypadkach powinni my 
wery kowa  równie  te podmioty, od 
których otrzymujemy zlecenia, a na 
pewno te, które zlecaj  nam przewóz 
po raz pierwszy. Fa szywe zlecenie 
mo e bowiem okre la  fa szywy ad-
res dostawy lub zawiera  instrukcje 
dotycz ce zneutralizowania listu prze-
wozowego w zakresie zmiany nazwy 
odbiorcy i/lub adresu dostawy. Otrzy-
mane zlecenie mo e równie  zawiera  
prawdziwe informacje, ale w trakcie 
przewozu oszust mo e wyda  pole-
cenie dostarczenia towaru do innego 
odbiorcy lub pod inny adres i w tym 

SMS
Ta forma komunikacji jest do  cz sto sto-
sowana zarówno przy okre laniu warun-
ków umowy przewozu, jak równie  w cza-
sie realizacji umowy przez przewo nika. 
Nie powinna by  jednak jedyn  form  kon-
taktu pomi dzy stronami zawieranej umo-
wy. O weryfikacji oferenta w ogóle nie 
ma mowy, gdy  po SMS-ie mo na jedynie 
zwery kowa  numer telefonu, z którego 
otrzymywane s  wiadomo ci SMS, a jak 
wskazano powy ej, sprawdzenie numeru 
telefonu nie jest takie proste.

Numer rejestracyjny pojazdu
Istniej cy i legalni przewo nicy zazwy-
czaj posiadaj  swoje pojazdy. Nie jest 

to zasada, gdy  trudna sytuacja na rynku 
doprowadzi a wielu z nich do zmiany pro-
 lu dzia alno ci i obecnie zajmuj  si  oni 
po rednictwem przy przewozie rzeczy. 
Takie  rmy wykonuj  swoje przewozy za 
po rednictwem podwykonawców. Nie-
zale nie od tego, kto wykonuje przewóz, 
do awizacji za adunku zawsze s  poda-
wane numery rejestracyjne pojazdów 

zawieraj cych wydane zezwolenia i li-
cencje transportowe. 
WA NE: Oszu ci dla uwiarygodnienia 
swoich zamiarów cz sto korzystaj  z ko-
pii dokumentów pochodz cych z gie d 
transportowych. Je eli oferent przesy a 
dokumenty z nadrukiem lub znakiem 
wodnym gie dy transportowej, koniecz-
nie nale y za da  kopii oryginalnych 
dokumentów.

portowych mog  powiedzie  nam bardzo 
wiele. Warunek � musimy wiedzie  na co 
zwraca  uwag . G ównymi elementami, 
które powinny by  �prze wietlane� s : 
nazwa  rmy oraz jej adres, numery NIP 
i REGON, a w przypadku spó ek prawa 
handlowego równie  numer KRS, daty 
wydania dokumentów, daty wydania 
i wa no ci zezwole  i licencji oraz dane 
zawarte w polisie OCP. Dane podmiotu 
(nazwa i adres) znajduj ce si  na wszyst-
kich dokumentach powinny by  zgodne. 

Informacje znajduj ce si  w otrzy-
manych dokumentach pozwalaj  na 
zweryfikowanie ich autentyczno ci 
w rejestrach organów, które je wydaj , 
np. w KRS, CEIDG, GUS i KREPTD oraz 

VIES. Wnikliwe porównanie danych za-
wartych  w dokumentach i rejestrach 
pozwoli na wychwycenie ewentual-
nych rozbie no ci. Opisane metody na-
le y stosowa  równie  w odniesieniu 
do oferentów zagranicznych. Nie jest 
to proste, gdy  wymaga znajomo ci 
rejestrów przedsi biorstw w poszcze-
gólnych pa stwach, a tak e rejestrów 
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wa  si  z tymi zawartymi w zleceniu 
transportowym. Przy przyjmowaniu 
towaru od nadawcy koniecznie nale y 
zweryfikowa  zgodno  nazwy od-
biorcy i adresu dostawy okre lonych 
w zleceniu z danymi okre lonymi 
w li cie przewozowym. W przypad-
ku stwierdzenia niezgodno ci, przed 
rozpocz ciem przewozu nale y po-
twierdzi  adres dostawy bezpo red-
nio u nadawcy towaru (wysy aj cego). 
Faktyczny adres dostawy mo na rów-
nie  potwierdzi  u osoby udzielaj cej 
zlecenia, ale pod warunkiem, e zo-
sta a ona szczegó owo zwery kowa-
na i mamy pe no , e reprezentuje 
zleceniodawc , którego nazw  si  
pos uguje.

W celu wykonania powy szego, na-
le y stosowa  zasady opisane w punk-
tach �Adres mailowy� i �Numer tele-
fonu�. Je eli zaniechamy sprawdzenia, 
a osoba kontaktowa b dzie oszustem, 
z ca  pewno ci  potwierdzi prawid o-

wo  adresu podanego w zleceniu. 
Wykonanie jej instrukcji b dzie wi za o 
si  z utrat  towaru. Do czasu potwier-
dzenia autentyczno ci osoby kontak-
towej i warunków zlecenia w firmie 
zleceniodawcy nale y zatem wstrzy-
ma  si  z wykonaniem otrzymanych 

biorcy i adresu dostawy wi e si  z ukry-
ciem pochodzenia towaru i nie wynika 
z ch ci dokonania zaboru towaru przez 
zleceniodawc . W takim przypadku nie 
uzyskamy wymaganych informacji od 

nadawcy towaru (wysy aj cego), gdy  
nie b dzie on dysponowa  danymi �zneu-
tralizowanego� odbiorcy.

Aby upewni  si , e wykonanie in-
strukcji nie narazi nas na problemy, po 
przyj ciu towaru nale y potwierdzi  fak-
tyczny (zneutralizowany) adres dostawy 

zgodnie z zasadami opisanymi powy ej, 
a w razie dalszych podejrze  co do jej 
zamiarów, skontaktowanie si  bezpo-
rednio z odbiorc  towaru, którego dane 

zosta y wpisane do oryginalnego listu 
przewozowego. Przyk ady ujawnienia 
takiego oszustwa opisano w artykule pt. 
Oszustwo z �neutralizacj  dokumentów� 
w tle. Jak mo na unikn  utraty towaru.

Jak wida , oszu ci stosuj  ró ne me-
tody, aby wprowadzi  nas w b d, uzy-
ska  zlecenie i dokona  zaboru towaru. 
Wprowadzaj  nas równie  w b d poda-
j c b dny adres dostawy. Warto ci utra-
conych w ten sposób adunków si gaj  
milionów EUR. 

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

bezpo rednio w firmie zleceniodawcy. 
Nie zaleca si  potwierdzania tego u oso-
by, która kontaktowa a si  w imieniu 
zleceniodawcy, przed dokonaniem jej 
szczegó owej wery kacji (patrz powy ej). 

Otrzymanie instrukcji 
o �neutralizacji listu przewozo-
wego� i zmiany adresu dosta-
wy w trakcie wykonywania 
przewozu
To równie  jest praktykowane i w wi k-
szo ci przypadków nie powoduje ad-
nych problemów. Je eli zleceniodawc  
b dzie jednak oszust, wykonanie instruk-
cji i zawiezienie towaru do odbiorcy in-
nego ni  okre lony w li cie przewozo-
wym lub/i na inny adres mo e zako czy  
si  utrat  towaru. W takim przypadku 
z ostro no ci nale y dokona  wery kacji 
osoby kontaktowej i warunków umowy 
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celu dokonania neutralizacji listu prze-
wozowego.

Fa szywy adres dostawy 
w zleceniu przewozu 
Co do zasady, dane okre lone w li-
stach przewozowych powinny pokry-

instrukcji, a w razie potrzeby, wstrzy-
ma  przewóz.

Obowi zek �neutralizacji listu 
przewozowego� i zmiany adresu 
dostawy w zleceniu 
W wi kszo ci przypadków zmiana od-
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