
Załącznik nr 1 do Instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia szkody  

 

Strona 1 z 2 
 

…………………, dnia………………….. roku  
 

PROTOKÓŁ USTALENIA STANU TOWARU 
 

1. Numer zlecenia przewozu Logius*jeśli dotyczy
: …………………………………………………………………………………………….. 

2. Numer ciągnika / nr naczepy*jeśli dotyczy
: ……………………………………………………………………………………………………. 

3. Nr zdjętych plomb (należy podać również sposób zabezpieczenia plomb oraz miejsca ich przechowania i 
podać kto je przechowuje) *jeśli dotyczy :………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….......................................................................................... 

4. Pierwotny stan przesyłki (rodzaj, ilość, waga, wartość towaru zgodnie z zapisami w dokumencie 
przewozowym)……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………......……………………………………………………………………………………………………………… 

5. Komisja w składzie:  
Przedstawiciel(e) odbiorcy (imiona, nazwiska, nr dowodów tożsamości) *jeśli dotyczy::  
……………………………………………………………………………………………………………...  
……………………………………………………………………………………………………………...  
Przewoźnik: (imię, nazwisko, nr dowodu tożsamości):  
……………………………………………………………………………………………………………...  
……………………………………………………………………………………………………………...  
Pozostali uczestnicy: (imiona, nazwiska, nr dowodów tożsamości) *jeśli dotyczy::  
……………………………………………………………………………………………………………...  
……………………………………………………………………………………………………………...  
stwierdziła następujące szkody w przesyłce (należy zaznaczyć „X” i uzupełnić odpowiednie rubryki):  
 

 
Szczegółowy opis szkody:  

• w przypadku utraty całości lub części towaru – niezbędny szczegółowy opis brakującego towaru wraz z 
ilością i oznaczeniami poszczególnych utraconych towarów 

• w przypadku ubytku w towarze - niezbędny szczegółowy opis ubytku w towarze wraz z ilością i 
oznaczeniami poszczególnych towarów, w których wystąpiły ubytki odpowiednio ilościowe / 
jakościowe / wagowe / objętościowe 

utrata całości towaru

częsci towaru (szczegóły ilościowe / jakościowe / wagowe/ objętościowe)

zamoczenie wyciek stłuczenie zabrudzenie

otwarcie porysowanie przedziurawienie połamanie

zgniecenie wgnieciecie pęknięcie rozdarcie

inne (opisać jakie)

zamoczenie zabrudzenie otwarcie porysowanie

rozdarcie pęknięcie przedziurawienie połamanie

zgniecenie wgnieciecie

inne (opisać jakie)

…...............................................................................................................

…...............................................................................................................

…...............................................................................................................

…...............................................................................................................

…................................................................................................................................................

uszkodzenie towaru

uszkodzenie opakowania

…...............................................................................................................

…...............................................................................................................

…................................................................................................................................................



Załącznik nr 1 do Instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia szkody  

 

Strona 2 z 2 
 

• w przypadku uszkodzenia towaru - niezbędny szczegółowy opis uszkodzeń w towarze wraz z ilością i 
oznaczeniami poszczególnych uszkodzonych towarów 

• w przypadku uszkodzenia kontenera - niezbędny szczegółowy opis uszkodzeń kontenera:  
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

Przypuszczalna przyczyna, czas i miejsce oraz inne okoliczności powstania szkody: 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

Okoliczności ujawnienia stanu przesyłki:  
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

Uwagi:  
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

Protokół sporządzono w liczbie ……. egzemplarzy po jednym dla każdego z uczestników ustalenia stanu 
przesyłki oraz jednym dla Logius Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach.  

Załączniki do niniejszego protokołu ustalenia stanu przesyłki (np. zdjęcia, dokumentacja techniczna itp.):  
a) ……………………………………………………………,  

b) ……………………………………………………………,  

c) …………………………………………………………….  
 
Podpisy i pieczątki imienne i firmowe uczestników ustalenia stanu przesyłki:  
 
Odbiorca:  
 
 
…………………………………………………………………….  
 
 
Przewoźnik:  
 
 
…………………………………………………………………….  
 
 
Pozostali uczestnicy:  
 
 
……………………………………………………………………. 

 

 

 


