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REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG LOGISTYCZNYCH PHARMALINK 

 

 
 

Regulamin określa zasady świadczenia krajowych usług logistycznych w ramach działalności PHARMALINK,  

w szczególności obowiązki i prawa Spółki wobec klientów oraz podmiotów współpracujących, związane  

z wykonywanymi usługami. 

 

§1 

Zasady ogólne. 

1. Zakres działalności Pharmalink obejmuje: 

-    świadczenie usług transportowych; 

 -    świadczenie usług przeładunku i składowania towarów; 

-    świadczenia usług telemarketingu; 

2. W ramach działalności Pharmalink  do transportu nie są przyjmowane przesyłki zawierające: 

-    gotówkę, papiery wartościowe i inne środki płatnicze; 

-    broń i amunicję; 

-    zwierzęta; 

 -    towary, które mogą stanowić zagrożenie dla osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić 

lub zniszczyć  inne  przesyłki; 

-    inne towary, których przewóz jest zabroniony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

3. Wykonywanie czynności załadunkowych należy odpowiednio do obowiązków i na wyłączną odpowiedzialność 

Nadawcy i Odbiorcy. 

 

 

§2 

Definicje. 

W poniższym Regulaminie odpowiednie wyrażenia znaczą: 

Spółka, Spółka obsługująca –Pharmalink  sp. z o.o. 

LP – List Przewozowy – dokument wypełniany przez klienta, stanowiący dowód pobrania i przekazania towarów, 

zawierający również informacje niezbędne dla prawidłowego wykonania przewozu oraz dodatkowe wskazówki 

dotyczące postępowania z przesyłką oraz podpis Nadawcy lub Klienta. 

Etykieta Towarowa  –  karta na opakowaniu, charakteryzująca określony towar, posiadająca numer Listu 

Przewozowego. 

Doradca klienta – osoba działająca w imieniu Pharmalink, uprawniona do reprezentowania firmy w zakresie 

określenia indywidualnych warunków współpracy. 

Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, zlecająca usługę 

transportową, magazynowania lub telemarketingu. 

Nadawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, wskazana przez Klienta  

na Liście Przewozowym, nadająca Przewoźnikowi przesyłkę w ramach usługi transportowej. 

Odbiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, wskazana przez Klienta, 

odbierająca od przewoźnika przesyłkę w ramach usługi transportowej. 
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Przewoźnik – osoba działająca w imieniu Pharmalink, przyjmująca towar od Klienta, przewożąca i wydająca towar 

Odbiorcy. 

Usługa Transportowa – usługa polegająca na doręczeniu Odbiorcy, pod wskazany przez klienta adres, przesyłki 

przekazanej przez Klienta. 

Punkt przeładunkowy – miejsce, w którym jest przeładowywany towar przyjęty do dystrybucji. 

Centrum ekspedycyjne – miejsce, w którym jest przeładowywany towar od Klienta / Nadawcy. 

Cennik – dokument określający Ceny poszczególnych usług w zależności od ilości, wagi, gabarytów towaru  

oraz od odległości na jaką jest przewożony. 

Magazyn – miejsce przechowywania towarów Klienta. 

Przesyłka – towar Klienta, przeznaczony do przewozu i dostarczenia Odbiorcy. 

Towar, jednostki towarowe – produkty zapakowane przez Klienta przeznaczone do magazynowania lub 

dystrybucji. 

Dystrybutor – podmiot świadczący na zlecenie Pharmalink sp. z o.o. usługę przeładunku i dostawy oraz odbioru 

towarów w określonym rejonie kraju. 

 

§3 

1. Sposoby zlecania odbioru od Nadawcy: 

 - zlecenia telefoniczne lub pisemne (fax, e-mail) Klienta i odbiór w ustalonych godzinach – szczegóły 

dotyczące czasu i miejsca przyjęcia oraz realizacji zlecenia określa zlecenie transportowe, list przewozowy 

lub stosowna umowa. 

 - stałe zlecenie Klienta – szczegóły dotyczące czasu i miejsca przyjęcia oraz realizacji zlecenia określa 

stosowna umowa. 

2. Zasady nadania przesyłki: 

  - Przesyłki nadane przez Klienta/Nadawcę dostarczane są pod wskazany w Liście Przewozowym adres  

lub przekazywane do odpowiedniego Punktu przeładunkowego, skąd przesyłkę odbiera Odbiorca. 

  -   Pozostawienie przesyłki w Punkcie Przeładunkowym możliwe jest tylko wtedy, gdy odbywa się to  

na zlecenie nadawcy i wymaga zaznaczenia w Liście przewozowym. 

 -     Doręczenie Przesyłki Odbiorca lub osoba do tego upoważniona potwierdza własnoręcznym podpisem, datą 

i pieczątką na Liście Przewozowym. 

-    Z chwilą doręczenia przesyłki wszelkie ryzyko uszkodzenia, ubytku lub utracenia Przesyłki przechodzi  

na Odbiorcę. 

  - W przypadku nieobecności osoby upoważnionej do odbioru przesyłki w siedzibie Odbiorcy pozostawione 

jest awizo, a przesyłka przekazywana jest do Punktu przeładunkowego. W przypadku kolejnej 

nieobecności Odbiorcy, pozostawione zostaje powtórne awizo, a o zaistniałej sytuacji Przewoźnik 

informuję Nadawcę. 

  - Przesyłka przetrzymywana jest bezpłatnie w Punkcie przeładunkowym do czasu kolejnej dostawy, jednak 

nie dłużej niż przez okres 3 dni kalendarzowych, licząc od terminu planowego dostarczenia, po czym 

zwracana jest do Nadawcy na jego koszt. 

  - Zwrot przesyłki do Klienta/Nadawcy na jego koszt nastąpić może w przypadku odmowy przyjęcia  

przez Odbiorcę lub wynikać z innych przyczyn uniemożliwiających dostawę (np. zły adres Odbiorcy). 
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§4 

Przygotowanie towarów do transportu. 

  1. Klient ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć towar na czas transportu. W tym celu zobowiązany jest 

właściwe go opakować i opisać w sposób umożliwiający jego identyfikację oraz prawidłowe dostarczenia 

do Odbiorcy. 

  2. Wymogi dotyczące opakowania towarów/przesyłek przeznaczonych do transportu: 

  - towar/przesyłka powinna być zapakowana w sposób uniemożliwiający dostęp do jej zawartości  

bez wyraźnego naruszenia opakowania; 

  - opakowanie powinno być odpowiednio dostosowane do wagi i rozmiarów towaru/przesyłki; 

  - przesyłka powinna zostać opakowana w sposób zabezpieczający inne przesyłki przed uszkodzeniem; 

  - jeżeli przesyłka wymaga specjalnego traktowania, opakowanie powinno posiadać oznakowania 

określające wymagane warunki transportu ; „uwaga szkło”, „góra / dół”, „przechowywać w temperaturze 

…”, „przesyłka za pobraniem” ; 

  3. Zasady opisywania przesyłek: 

   3.1. Dla każdej przesyłki Klient zobowiązany jest wypisać List Przewozowy zawierający następujące 

              informacje: 

 nazwa i adres Nadawcy; 

 nazwa i adres Odbiorcy; 

 Określenie płatnika Przesyłki (Nadawca, Odbiorca) lub w polu „Informacje dodatkowe” wpisanie informacji 

o płatniku.  

 parametry przesyłki, tzn. rodzaj jednostki towarowej, sposób opakowania, ilość opakowań, wagę 

opakowań – o ile, umowa o współpracy nie pozwala ograniczyć się do uproszczonych parametrów; 

 datę nadania i podpis Klienta. 

 numer dokumentu (np.: WZ, FV) dołączonego przez Klienta do przesyłki. 

 inne informacje dodatkowe potrzebne do prawidłowego dostarczenia przesyłki i wykonania usługi 

3.2. Do każdej przesyłki zawierającej produkty lecznicze, wyroby medyczne, suplementy diety oraz środki 

spożywcze specjalnego przeznaczenia Klient zobowiązany jest dołączyć dokument określający nazwę, 

serię, datę ważności oraz ilość produktu.  

4. Za jakość opakowania i odpowiedni opis towaru odpowiada Klient/Nadawca. 

  5. Pharmalink nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w skutek nienależytego opisania, opakowania 

i zabezpieczenia towaru. 

6. Przewoźnik ma prawo odmowy przyjęcia Przesyłki do transportu bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek 

odpowiedzialności lub innych ujemnych następstw, jeżeli nie będzie ona przygotowana zgodnie  

z zasadami opisanymi w Regulaminie oraz ogólnymi przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo 

przewozowe ( Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz.601 ze zm.), a w szczególności w następujących przypadkach: 

a) zlecenie odbioru przesyłek dotyczy wykonania transportu rzeczy wyłączonych z przewozu, 

b) zlecenie odbioru przesyłek złożone zostało z naruszeniem § 1 ust. 2, 

c) formularz zlecenia odbioru przesyłek został wypełniony w sposób nieprawidłowy, nieczytelny, niepełny  

lub niezrozumiały, 

d) Spółka lub Przewoźnik nie ma możliwości wykonania usługi transportowej z uwagi na przeszkody 

organizacyjne lub techniczne, 

e) w sytuacjach przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
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§5 

Zasady wypełniania dokumentów transportowych. 

1. Dowodem przyjęcia Przesyłki od Klienta, a tym samym zobowiązania się do wykonania usługi 

transportowej, jest List Przewozowy. 

2. Klient/Nadawca zobowiązany jest do prawidłowego i wyczerpującego wypełnienia zlecenia odbioru 

przesyłek, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego, niepełnego  

lub niezgodnego z prawdą jego wypełnienia. W przypadku przesyłek wymagających zachowania 

szczególnych warunków transportu, z uwagi na ich właściwości lub przepisy prawa, Klient/Nadawca 

zobowiązany jest do poinformowania Pharmalink w treści zlecenia odbioru przesyłek o tych wymogach, 

pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe z niedopełnienia tego obowiązku. 

3. List Przewozowy wypełnia Klient w ramach przygotowania przesyłki do transportu. Prawidłowo wypełniony 

LP jest dowodem zawarcia umowy przewozu pomiędzy Klientem i Pharmalink. Klient podpisując dokument 

przewozowy akceptuje warunki. 

4. Klient zobowiązany jest do podpisania Listu Przewozowego, potwierdzając tym samym zgodność 

deklarowanych danych dotyczących przesyłki oraz znajomość niniejszego Regulaminu, a także wyraża 

przez to swoją zgodę na proponowaną przez Pharmalink cenę usługi. 

5.  Klient/Nadawca, nadając przesyłkę zachowuje kopię Listu Przewozowego lub Dowód Nadania. 

Przewoźnik wraz z Przesyłką zabiera podpisany przez Klienta oryginał Listu Przewozowego. 

6. Podpisane przez Odbiorcę Listy przewozowe, potwierdzające odbiór przesyłki, przechowywane są  

w siedzibie Pharmalink przez okres jednego roku, liczonego od pierwszego dnia kalendarzowego roku 

następującego po roku wykonania usługi. 

7. Przewoźnik ani kierowca działający na zlecenie Pharmalink wykonujący transport, nie są uprawnieni  

do składania bądź przyjmowania w imieniu Pharmalink oświadczeń woli w zakresie zmian lub uzupełnień 

treści niniejszego Regulaminu, Listu Przewozowego lub zawartej umowy o współpracy. 

8. Przewoźnik nie jest związany treścią ustnych lub pisemnych wskazówek Klienta/Nadawcy oraz Odbiorcy- 

niezgodnych z treścią niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

9. W przypadku szkody transportowej, w wyniku której następuje utrata wartości lub zniszczenie przesyłki, 

obowiązują przepisy Prawa Przewozowego (§8). 

 

 

§6 

Wiarygodność dokumentów. 

1. Pharmalink zastrzega sobie prawo do otwarcia opakowania w celu sprawdzenia zgodności faktycznej 

zawartości z informacjami podanymi na Liście przewozowym. 

2. Kontroli tj. otwarcia i sprawdzenia zgodności zawartości przesyłki dokonuje się zgodnie z ustawą o Prawie 

Przewozowym oraz przepisami wykonawczymi z tym związanymi. 

3. Każdorazowo przed wykonaniem ww. kontroli powiadamiany jest Klient. 

4. Dla towarów zamkniętych plombami, towarów niebezpiecznych itp. W przypadku stwierdzenia 

konieczności otwarcia przesyłki, Klient ma obowiązek niezwłocznie (tj. najpóźniej następnego dnia 

roboczego) stawić się we wskazanym magazynie, w celu komisyjnego otwarcia/sprawdzenia przesyłki. 

5. Każdorazowo, na okoliczność sprawdzenia zgodności, sporządzany zostaje protokół określający 

przyczyny kontroli oraz opisujący jej wynik. Kopia protokołu przesyłana jest do Klienta. 
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6. W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy zawartością faktyczną a zapisaną na Liście 

przewozowym, Pharmalink ma prawo zerwać umowę dotyczącą dostarczenia danej przesyłki i naliczyć 

dodatkową opłatę związaną z jej wykonaniem. 

 

§7 

Formy i terminy płatności. 

1. Aktualny Cennik usług logistycznych jest dostępny dla każdego Klienta, w siedzibie Pharmalink lub  

u Doradcy Klienta. 

2. Pharmalink zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Cennika w dowolnie wybranym czasie. 

3. Za usługi świadczone przez Pharmalink Klient płaci zgodnie z aktualnym Cennikiem stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu lub zapisami wynikającymi z łączącej Klienta z Pharmalink  

i obowiązującej umowy o współpracy, w terminach i w sposób tam określony. 

4. Klient może przenieść zapłatę za świadczenie usług logistycznych na Odbiorcę, co wymaga wcześniejszej 

pisemnej zgody Pharmalink. W przypadku braku zapłaty za usługę przez Odbiorcę, Pharmalink ma prawo 

przenieść płatność na Klienta. 

Odbiory gotówkowe. 

1. W ramach świadczonych usług transportowych Klient może zlecić i upoważnić pisemnie Pharmalink  

do odbioru gotówki należnej Klientowi za dostarczoną Odbiorcy Przesyłkę lub przenieść na Odbiorcę 

płatność za dostarczoną Przesyłkę, za uprzednią zgodą Pharmalink. 

2. Warunki niezbędne do wykonania usługi transportowej za pobraniem: 

- Wypełnienie formularza ewidencyjnego, umożliwiającego wpisanie Klienta do bazy. 

- Odpowiednie wypełnienie Listu Przewozowego i zaznaczenie pozycji „Odbiór gotówki” wraz z podaniem 

kwoty. 

- Odpowiednie oznakowanie Przesyłki, w tym umieszczenie na opakowaniu etykiety „Przesyłka  

za pobraniem”. 

- Przygotowanie odpowiednich dokumentów dla Odbiorcy (faktura), na podstawie, których Odbiorca dokona 

płatności. 

3. Przewoźnik ma prawo odmówić przekazania Przesyłki Odbiorcy, jeżeli Odbiorca nie dokona płatności.  

W tym przypadku Przewoźnik pozostawia awizo, a Przesyłka przekazywana jest do Punktu 

przeładunkowego. 

4. Zwrot Przesyłki do Klienta/Nadawcy na jego koszt następuje w przypadku odmowy przyjęcia Przesyłki 

przez Odbiorcę lub osobę przez niego upoważnioną lub odmowy dokonania płatności. 

5. Należności pobrane przez Pharmalink od Odbiorców przekazywane są na konto Klienta  

w terminie dziesięciu dni od daty skutecznego dostarczenia przesyłki. 

 

 

 

§8 

 

Reklamacje.  

1. W przypadku stwierdzenia przez Przewoźnika uszkodzenia lub ubytku w doręczonej przesyłce, ma on 

obowiązek sporządzenia odpowiedniego Protokołu szkody i przekazania go do Działa Reklamacji 

Pharmalink celem wyjaśnienia. 
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2. Przewoźnik ma obowiązek sporządzić Protokół szkody, jeżeli szkoda lub ubytek zostaną stwierdzone 

przez Odbiorcę w chwili przyjęcia towaru oraz zaznaczyć ten fakt na Liście przewozowym w polu 

„Informacje dodatkowe”. 

3. Jeżeli uszkodzenia lub ubytek zostaną stwierdzone po odbiorze przesyłki, Odbiorca ma prawo w ciągu 7 

dni od daty odbioru zażądać spisania Protokołu szkody w obecności przedstawiciela Pharmalink. Protokół 

podpisują Odbiorca oraz przedstawiciel Pharmalink. 

4. W ramach Pharmalink rozpatrywane są reklamacje zgłoszone w chwili dostawy lub w przypadku wady 

ukrytej, zgłoszone w terminie do 7 dni od dnia wykrycia wad w formie Protokołu reklamacyjnego. 

5. Pharmalink nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w następujących 

przypadkach: 

- jeżeli zostało to spowodowane z winy Klienta lub Odbiorcy; 

- jeżeli jest to wynikiem właściwości towaru; 

- jeżeli przesyłka zawierała przedmioty inne określone w §1 pkt.2. 

 6. Pharmalink nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody, polegającej na utracie korzyści, zysków  

lub dochodów zarówno w stosunku do Klienta, Odbiorcy jak i osób trzecich. 

 7. Podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego jest złożenie pisemnej reklamacji zawierającej: 

  - pisemny wniosek Klienta o rozpatrzenie reklamacji; 

  - wartość netto reklamacji; 

  - dokumenty uzasadniające wysokość kwoty odszkodowania – oryginału lub kopi faktury potwierdzonych 

za zgodność z oryginałem, kalkulacji kosztów wytworzenia, innych dokumentów potwierdzających 

poniesione straty; 

  - dokumenty przewozowe; 

  - Protokół reklamacyjny oraz protokół szkody. 

  Pharmalink zastrzega sobie prawo żądania innych dokumentów niezbędnych do zamknięcia postępowania 

reklamacyjnego. 

8. Odpowiedzialność Pharmalink z tytułu, ubytku lub uszkodzenia przesyłki ograniczona jest do kwoty 10 000 

(dziesięciu tysięcy) zł. Pharmalink zaleca oraz oferuje ubezpieczenie przesyłki, ponad kwotę określoną 

powyżej. Koszt dodatkowego ubezpieczenia ponosi osoba płacąca za usługę wg aktualnego Cennika. 

9. Maksymalne odszkodowanie nie może przekroczyć zadeklarowanej, umieszczonej na Liście 

Przewozowym wartości ubezpieczenia Przesyłki (§ 8 pkt.8) 

10. Terminy i warunki składania oraz szczegółowy tryb rozpatrywania reguluje Rozporządzenie Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 lutego 1997 roku w sprawie przewozu przesyłek towarowych  

(Dz. U. Z 1997 r. Nr 26, poz.142 z późn. zm.) 

11. Zasady rozpatrywania reklamacji są zgodne z ustawą Prawo Przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. 

 

 

§9 

 

Odpowiedzialność 

1. Odpowiedzialność Klienta/Nadawcy i Odbiorcy 

1.1. Klient/Nadawca ponosi odpowiedzialność wobec Pharmalink za prawidłowe i wyczerpujące wypełnienie 

dokumentów transportowych, w tym Listu Przewozowego zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu oraz  

za poprawne przygotowanie Przesyłki do transportu, o którym mowa w § 4 niniejszego Regulaminu. 
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1.2. Klient/Nadawca i Odbiorca odpowiadają wobec Pharmalink za szkody poniesione przez Pharmalink  

na skutek opóźnienia, nie wykonania czynności załadunkowych, o których mowa w § 1 ust. 3, jeżeli  

do przypadków tych doszło z przyczyn leżących po stronie odpowiednio Klienta/Nadawcy lub Odbiorcy. 

1.3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, a w szczególności w § 8, Klient/Nadawca  

lub Odbiorca podnosi odpowiedzialność wobec Pharmalink zgodnie z właściwymi przepisami prawa  

w tym przepisami Prawa Przewozowego. 

2. Odpowiedzialność Pharmalink 

2.1. Przewoźnik, z chwilą zakończenia załadunku Przesyłki (przyjęcia Przesyłki do przewozu) przyjmuje  

na siebie odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie oraz za opóźnienie w przewozie Przesyłki  

aż do momentu dostarczenia Przesyłki do Odbiorcy wskazanego na Liście Przewozowym lub innym 

dokumencie poświadczającym odbiór Przesyłki przez Przewoźnika. Z chwilą odbioru przesyłki przez 

Odbiorcę lub osobę przez niego upoważnioną, odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie 

przesyłki przechodzi na Odbiorcę. 

2.2. Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zlecił wykonanie 

niniejszej Umowy w całości lub części. 

2.3. Pharmalink nie ponosi odpowiedzialności określonej w § 9 ust. 2.1. niniejszego Regulaminu, jeśli utrata, 

ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie Przesyłki w przewozie powstały, co najmniej z jednej  

z następujących przyczyn: 

- Przyczyn leżących po stronie Klienta/Nadawcy lub Odbiorcy.  

- Nadania pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy wyłączonych  

z przewozu lub przyjmowanych do przewozu na warunkach szczególnych albo niezachowania przez 

Nadawcę tych warunków. 

- Braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy, narażonych w tych warunkach na szkodę 

wskutek ich naturalnych właściwości, w szczególności braku umieszczenia na Liście Przewozowym  

i opakowaniu informacji, o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu. 

- Szczególnej podatności rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych właściwości. 

- Ładowania, rozmieszczania lub wyładowywania rzeczy przez Nadawcę lub Odbiorcę. 

- Działania siły wyższej. 

- Wskazania w Liście Przewozowym lub w innym dokumencie lub innej formie informacji i danych 

niezgodnych z rzeczywistością lub niekompletnych. 

- Niezupełnych lub brakujących dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi 

transportowej. 

- Naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

 

§10 

 

 

1. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy Prawa Przewozowego 

(Ustawa z dnia 15 listopada 1984r.), Prawa Farmaceutycznego (Ustawa z dnia 6 września 2001r.) 

oraz Kodeks Cywilny. 

2. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, uzupełnień, uchylenia, wprowadzenia  

w miejsce obowiązującego-nowego regulaminu w każdym czasie oraz według własnego uznania. 

3. Regulamin niniejszy jest dostępny w siedzibie Spółki. 
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4. Strony deklarują wolę rozstrzygania wszelkich sporów w drodze negocjacji. Strony zgadzają się,  

że wszelkie spory dotyczące umowy przewozu będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2011 r. 

 


