
Jak unikać oszustw i wyłudzeń 
w transporcie

We współpracy z:



Kim jesteśmy

 Kancelaria Prawna Iuridica specjalizuje się 
w prawie transportowym i spedycyjnym

 Współpracujemy z giełdami transportowymi 
oraz stowarzyszeniami branżowymi

 Bierzemy czynny udział w kampanii 
Rzetelny Przewoźnik



Z życia wzięte...



Z życia wzięte...

Spedytor z Krakowa zleca 
transport kosmetyków...

…przewoźnikowi z Węgier. Sfałszowane dokumenty.



Z życia wzięte...

Przewoźnik z Poznania 
podzleca transport cukru...

…innemu przewoźnikowi, 
a ten kolejnemu...

Pomyłka w adresie 
rozładunku.



Z życia wzięte...

Firma transportowa z Łodzi 
zleca transport aluminium 
do Włoch, ...

…ale nie sprawdza firmy 
i transport nie dociera 
na miejsce. 

Fałszywa firma.



Z życia wzięte...

Przewoźnik z Lublina przyjął 
zlecenie transportowe...

…i dostarczył towar 
na adres ze zlecenia.

Adres rozładunek niezgodny 
z listem przewozowym.

MadrytBarcelona



Podstawowe formy oszustw i wyłudzeń

Podszywanie się 
pod inne firmy
 transportowe

Wykorzystywanie 
sfałszowanych dokumentów 

rejestrowych

Zmiany danych odbiorcy 
względnie miejsca rozładunku



Jak unikać niebezpieczeństw?

Weryfikuj dane i rzetelność kontrahenta

Kampania 
Rzetelny Przewoźnik

 Podstawowe formy
prewencyjne

Opinie innych 
Przedsiębiorców

np. fora na giełdach 
transportowych

i innych portalach
 

Oceny i komentarze
firm na giełdach 
transportowych

Pozytywna 98% (60+, 2, 0-)

Pozytywna 75% (83+, 8, 0-)

Pozytywna 99% (75+, 1, 0-)

Pozytywna 98% (20+, 7, 9-)

Pozytywna 53% (58+, 1, 0-)



Jak unikać niebezpieczeństw?

``

Sprawdź wiarygodność kontrahenta

Licencja na transport drogowy

 Międzynarodowa wydana 
przez GITD – www.gitd.gov.pl

 Krajowa wydana 
przez lokalnego starostę

Wpis do rejestru przedsiębiorców

 Spółki (np. jawna, z o.o., s.a.) 
– ems.ms.gov.pl

 Działalność gospodarcza 
– lokalny Prezydent Miasta, 
Burmistrz lub Wójt

Szczegółowe formy 
prewencyjne

http://217.67.222.227/dokumenty/2010/licencje_towarowe.xls
https://ems.ms.gov.pl/


Jak unikać niebezpieczeństw?

Ustal oficjalny adres przewoźnika

 Czy firma jest zarejestrowana?
 Od kiedy jest prowadzona?
 Pod jakim adresem działa?
 Potwierdzenie numeru NIP
 Potwierdzenie właściciela firmy

Szczegółowe formy 
prewencyjne

Ogólnopolska baza GUS 
www.stat.gov.pl/regon

CENTRALNA EWIDENCJA 
I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ

www.ebr.org 
www.e-justice.europa.eu

http://www.stat.gov.pl/regon/


Jak unikać niebezpieczeństw?

Przed rozpoczęciem współpracy żądaj 
przesłania dokumentów:

Otrzymane dokumenty ZAWSZE 
potwierdź w organie, który je wydał

Szczegółowe formy 
prewencyjne

Dokumenty o nadaniu 
NIP, REGON, wpisu do ewidencji 

(lub KRS)

Zawsze weryfikuj dokumenty 
rejestrowe kontrahenta otrzymane 

za pośrednictwem giełd 
transportowych i innych portali 

internetowych



Jak unikać niebezpieczeństw?

Przed rozpoczęciem współpracy żądaj 
przesłania polisy ubezpieczeniowej

Otrzymane polisy potwierdzaj w bazie ubezpieczyciela, który bez problemu 
może zaprzeczyć czy dany podmiot wykupił daną polisę

Szczegółowe formy 
prewencyjne



Jak unikać niebezpieczeństw?

Kieruj się zasadą - „co tanie, to drogie” 

Zachowaj ostrożność przede wszystkim 
przy newralgicznych 
i bardzo pilnych transportach. 

Oszuści bardzo często wykorzystują 
presję czasu aby w ostatniej chwili 
uzyskać zlecenie transportowe

Szczegółowe formy 
prewencyjne



Jak unikać niebezpieczeństw?

Sprawdź co sądzą inni

Potwierdzenie zaufania wobec 
przewoźnika przez 1 czy 2 niezależne 
firmy dadzą więcej niż wszystkie 
procedury razem wzięte

Szczegółowe formy 
prewencyjne

Wymagaj referencji Sprawdź opinie

Poszukaj na forach internetowych, 
giełdach transportowych. Przejrzyj 
opinie i oceny kontrahentów



Jak unikać niebezpieczeństw?

Informuj nadawcę

Szczegółowe formy 
prewencyjne

 Kto będzie ładował towar 
(imię i nazwisko kierowcy)

 Na jaki pojazd będzie ładował towar 
(numery rejestracyjne pojazdu) 
– dzięki temu unikniesz podszywania 
się pod innych przewoźników



Jak unikać niebezpieczeństw? Szczegółowe formy 
prewencyjne

Sprawdź kontrahenta jako 
aktywnego płatnika w rejestrze 
VAT UE – www.ec.europa.eu

Sprawdź wpis do odpowiedniego 
rejestru przedsiębiorców np. za 
pośrednictwem www.ebr.org lub e-
justice.europa.eu

Jak sprawdzić kontrahentów 
zza granicy

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl


Dziękuję za uwagę
mgr Łukasz Chwalczuk 
Kancelaria Prawna Iuridica
ul. Bieżanowska 47a
30-812 Kraków

tel. +48 12 378 95 70
fax. +48 12 378 95 71
www.iuridica.com.pl
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