
W do bie glo ba li za cji i out so ur cin gu, kie -
dy naj waż niej szy jest czas, spraw na or -
ga ni za cja trans por tu jest jed nym z pod -
sta wo wych czyn ni ków funk cjo no wa nia
go spo dar ki. Teo re ty cy te ma ty ki lo gi -
stycz nej nie za wsze po świę ca ją te mu pro -
ble mo wi wie le uwa gi. Z prak ty ki jed nak
wy ni ka, że od po wied nie po dej ście do do -
ku men ta cji umoż li wia peł ny i rze tel ny
prze pływ in for ma cji oraz eli mi nu je ja kie -
kol wiek nie do mó wie nia mię dzy zle ce nio -
daw cą a zle ce nio bior cą. A tak że, co naj -
waż niej sze, umoż li wia w przy szło ści
do brą współ pra cę mię dzy przed się bior -
stwa mi. Pod sta wo wy mi do ku men ta mi
zwią za ny mi ze świad cze niem i ko rzy sta -
niem z usług trans por to wych są zle ce nie
trans por to we oraz list prze wo zo wy.

Roz pa trzy my tę pro ble ma ty kę ana li zu -
jąc dzia łal ność przed się bior stwa Su ma tra,
któ re zaj mo wa ło się trans por tem drob ni -
co wym na te re nie Unii Eu ro pej skiej. Pro -
blem do ku men ta cji w tym przy pad ku
sta wał się bar dzo waż ny, gdyż je den pe -
łen kurs sa mo cho du był zwią za ny z wie -
lo ma kom ple ta mi do ku men tów. Trans port
od by wał się sa mo cho dem o do pusz czal -
nej ma sie cał ko wi tej do 3,5 to ny, bez za -
sto so wa nia ta cho gra fu. Prze sył ki zle ca ne
dla ta kie go trans por tu cha rak te ry zu ją
się bar dzo szyb kim ter mi nem roz ła dun -
ku, prze waż nie „na ju tro”. W związ ku
z tym czas roz ła dun ku i za ła dun ku mu siał
być skró co ny do mi ni mum. 

Za war cie umo wy na świad cze nie usłu -
gi trans por to wej by ło po twier dza ne wy -
sta wie niem zle ce nia trans por to we go.
Za wie ra ło ono ad re sy oraz usta lo ne da -
ty i go dzi ny za ła dun ku i roz ła dun ku, cha -
rak te ry sty kę prze sył ki i in ne nie zbęd ne
in for ma cje. Nie ste ty, nie za wsze by ły one
po praw ne. Czę sto zda rza ło się, że rze czy -
wi ste pa ra me try to wa ru by ły in ne, niż po -
da wa ne pod czas za wie ra nia umo wy. Błę -
dy te za pew ne wy ni ka ły z po śpie chu
i pre sji cza su, pod ja ki mi pra co wa li zle -

ce nio daw cy. Jed nak za każ dym ra zem
obie stro ny mu sia ły po świę cić do dat ko -
wy czas na wy kry cie, po in for mo wa nie
i sko ry go wa nie po wsta łej po mył ki. 

Ko lej ny pro blem, któ ry się po ja wiał, do -
ty czył spe cy ficz nych, in dy wi du al nych wa -
run ków umo wy wpi sa nych do zle ce nia
trans por to we go. Za zwy czaj w prak ty ce
do ty czą one po świad cze nia przez prze -
woź ni ka po sia da nia wszyst kich po trzeb -
nych upraw nień i ubez pie czeń, klau zu li
po uf no ści, za sad płat no ści i kar fi nan so -
wych za nie do trzy ma nie wa run ków umo -
wy. Na przy kład je den ze zle ce nio daw ców
Su ma try sta wiał wy ma ga nia wy bie ga ją ce
po za stan dar do we ra my wa run ków umów.
W zle ce niu fir ma ta za war ła za pis, że płat -
ność zo sta nie do ko na na po prze li cze niu
staw ki w eu ro we dług kur su NBP z dnia
wy sta wie nia zle ce nia lub z dnia płat no ści.
Da wa ło to moż li wość zle ce nio daw cy za -
sto so wa nia ko rzyst niej sze go prze licz ni -
ka i we dług nie go do ko na nia za pła ty ze
szko dą dla Su ma try. To by ło pierw sze
i jed no cze śnie ostat nie zle ce nie przy ję te
od tej fir my. Nie moż na pro wa dzić biz ne -
su nie wie dząc ja kie otrzy ma się wy na gro -
dze nie za usłu gę.

Su ma tra spo tka ła się tak że z przy pad -
ka mi okre śla nia w umo wie spo so bu i cza -
su kon tak to wa nia się kie row cy ze zle ce -
nio daw cą: każ de go dnia wie czo rem/ra no
czy na przy kład co dwie go dzi ny, po wi -
nien in for mo wać o lo ka li za cji sa mo cho -
du. Przy oka zji ta kich klau zul za wsze wpi -
sy wa no tak że moż li we sank cje kar ne
w przy pad ku bra ku kon tak tu dłu żej, niż
za pi sa no w umo wie. Osta tecz nie wy mo -
gi te oka zy wa ły się abs trak cyj ne i żad na
ze stron nie wpro wa dza ła ich w ży cie. Za -
wsze jed nak nie po trzeb nie dez orien to wa -
ło to zle ce nio bior cę.

Zda rza ły się rów nież przy pad ki ku rio -
zal ne. Je den z nich po le gał na nie moż no -
ści zna le zie nia prze sył ki przez ma ga zy -
nie ra na miej scu za ła dun ku, wska za nym

w zle ce niu trans por to wym. Po upły wie
nie ca łej go dzi ny Prze woź nik otrzy mał in -
for ma cję, że to war znaj du je się w dru gim
ma ga zy nie tej fir my, w miej sco wo ści, któ -
rą sa mo chód mi jał, w dro dze do miej sca
wska za ne go w zle ce niu. Po pod sta wie niu
sa mo cho du na no wy ad res oka za ło się,
że ła du nek jest du żo więk szy ob ję to ścio -
wo, niż to wcze śniej po dał zle ce nio daw -
ca – ła du nek miał zaj mo wać trzy miej sca
pa le to we, a re al nie zaj mo wał pięć. 

In ne przy pad ki nie wła ści wej współ pra -
cy do ku men ta cyj nej zle ce nio daw ca -zle -
ce nio bior ca do ty czą li stu prze wo zo we go
CMR. W więk szo ści z nich do ku ment ten
był wy sta wia ny przez fir my, któ re do ko -
ny wa ły za ła dun ku sa mo cho du. Dzia ło się
tak głów nie w przy pad ku du żych i pro -
fe sjo nal nych firm, ma ga zy nów za kła dów
pro duk cyj nych czy firm mię dzy na ro do -
wych. Do ku men ty te za wsze by ły ge ne -
ro wa ne i dru ko wa ne przez sys tem da nej
fir my, co gwa ran to wa ło rze tel ność za war -
tych in for ma cji. Na to miast w mniej szych,
pry wat nych ma ga zy nach, do ku ment był
za zwy czaj wy sta wia ny przez kie row cę,
a oso ba upo waż nio na, re pre zen tu ją ca fir -
mę za ła dow czą przy sta wia ła pie cząt kę
i skła da ła pod pis. 

Pew na fir ma ła du ją ca to war nie chcia -
ła pod stem plo wać wy sta wio ne go przez
kie row cę li stu prze wo zo we go, we dług
któ re go to war był źle przy go to wa ny do
trans por tu (ele men ty me bli owi nię to je -
dy nie w fo lie stretch). Zo sta ło to za pi sa -
ne przez kie row cę w uwa gach i sta no wi -
ło przy czy nę spo ru. Osta tecz nie
do ku ment zo stał jed nak pod stem plo -
wa ny przez ma ga zy nie ra, co zmniej sza -
ło od po wie dzial ność fir my Su ma tra za
ewen tu al ne uszko dze nia po wsta łe w cza -
sie trans por tu.

Zda rza ło się tak że sto sun ko wo czę sto,
że opis to wa ru we dług otrzy ma ne go na
miej scu za ła dun ku do ku men tu CMR,
róż nił się od opi su po da ne go w zle ce niu

Zna cze nie do ku men ta cji lo gi stycz nej w prak ty ce (ca se stu dy
na przy kła dzie przed się bior stwa trans por to we go Su ma tra)
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trans por to wym. Więk szość ta kich sy tu -
acji wy ni ka ła z za ni ża nia wa gi po da wa -
nej w zle ce niu trans por to wym, a zda rza -
ło się też, że wy stę po wa ły znacz ne
róż ni ce w wy mia rach prze sył ki. War to za -
uwa żyć, że więk szość te go ty pu sy tu acji
mia ła miej sce przy współ pra cy z ma ły mi
fir ma mi. W ta kich przy pad kach, je że li zo -
sta ło to za uwa żo ne przez kie row cę sa mo -
cho du, by ło to zgła sza ne zle ce nio daw cy.
Zmu sza ło to do po dej mo wa nia dal szych
wspól nych de cy zji i ewen tu al nie zmia ny
staw ki. Po nad to, w uwa gach li stu prze -
wo zo we go wpi sy wa no sto sow ną in for ma -
cję i do ku ment ta ki, po twier dzo ny pie -
cząt ką i pod pi sem sta no wił póź niej
pod sta wę do ubie ga nia się o do pła tę do
usta lo nej staw ki prze wo zo wej. W sy tu -
acji kie dy nie zgod no ści za uwa żo no do -
pie ro po wy ko na niu usłu gi trans por to wej
(szcze gól nie je że li cho dzi o wa gę prze -
sył ki), żad na z firm zle ca ją cych trans port
nie chcia ła pod wyż szyć staw ki. 

Nie ste ty, nie za wsze na wet do brze
wy peł nio ny list prze wo zo wy chro nił in -
te res fir my. Su ma tra współ pra co wa ła
mię dzy in ny mi z jed ną z naj więk szych
firm sek to ra TSL, świad cząc usłu gi trans -

por to we z pół no cy Ho lan dii do Pol ski.
Każ de go ty go dnia fir ma otrzy my wa ła
kil ka zle ceń na ta ki trans port. Ła du nek
sta no wi ły ma łe pacz ki, w su mie zaj mu ją -
ce po wierzch nię jed nej eu ro pa le ty. Trze -
ba by ło je jed nak ła do wać w róż nych ma -
ga zy nach, od da lo nych od sie bie na wet
o kil ka dzie siąt ki lo me trów. Pod czas jed -
ne go z za ła dun ków oka za ło się, że ma -
ga zyn ma nie jed ną pacz kę (jak wska zy -
wa ło zle ce nie trans por to we), a trzy
– wszyst kie mia ły to sa mo miej sce roz -
ła dun ku. Sy tu acja ta mia ła miej sce w go -
dzi nach wie czor nych, przez co kon takt
ze zle ce nio daw cą był nie moż li wy. Współ -
pra ca mię dzy fir ma mi za wsze ukła da ła się
do brze, więc wła ści ciel Su ma try za de cy -
do wał, że za bie rze ca ły to war przy go to -
wa ny przez ma ga zyn. Na każ dą z pa czek
otrzy ma no od dziel ny do ku ment CMR. Na -
stęp ne go dnia z sa me go ra na skon tak to -
wa no się ze zle ce nio daw cą, in for mu jąc
o za ist nia łej sy tu acji te le fo nicz nie, a na -
stęp nie na ży cze nie pra cow ni ka tak że e -
-ma ilo wo. W mię dzy cza sie to war zo stał
roz ła do wa ny u od bior cy. Po kil ku dniach
Su ma tra otrzy ma ła in for ma cję, że za to -
war któ re go nie by ło w zle ce niu, nie na -

le ży się za pła ta. Dwie do dat ko we pacz -
ki zo sta ły więc prze wie zio ne za dar mo.

Wnio ski

Z po da nych rze czy wi stych przy kła -
dów za ist nia łych w cza sie dzia łal no ści fir -
my Su ma tra moż na wy cią gnąć kil ka ogól -
nych wnio sków:
1.wy ma ga na prze pi sa mi pra wa do ku -

men ta cja jest skon stru owa na w spo sób
do brze chro nią cy in te re sy zle ce nio daw -
cy i zle ce nio bior cy,

2.szcze gól ną uwa gę na le ży zwra cać na
do dat ko we, od bie ga ją ce od stan dar -
dów wy mo gi zle ce nio daw ców,

3.głów ne błę dy w zle ce niach trans por to -
wych wy ni ka ją z za nie dbań czło wie ka,

4.na wet drob ne nie do cią gnię cia czy po -
mył ki w do ku men ta cji mo gą po wo do -
wać wzrost kosz tów dzia łal no ści fir my
trans por to wej,

5.sta ran ne wy peł nia nie do ku men ta cji
spraw dzo ny mi da ny mi w efek cie skut -
ko wa ło spraw niej szym trans por tem
oraz na wią zy wa niem do brych re la cji
mię dzy współ pra cu ją cy mi fir ma mi.
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