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Podstawową regulacją prawną dla działalności spedycyjnej jest ustawa z dnia 23
kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.
z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
Uregulowania dotyczące umowy spedycji
zawarte są w art. 794 – 804, z których kluczowym jest art. 794. § 1., który stanowi,
że „Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie
działalności swego przedsiębiorstwa do
wysyłania lub odbioru przesyłki albo do
dokonania innych usług związanych z jej
przewozem”.
Ustawodawca nie przewidział jednak, że
spedytorzy nie będą wiedzieli jakie czynności są zawarte w owym wysyłaniu, odbiorze
oraz innych usługach związanych z przewozem przesyłki, a co za tym idzie, nie będą
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wiedzieli do czego faktycznie się zobowiązują i jaka wynika z tego odpowiedzialność.

:\VâDQLHLRGELyUSU]HV\âNL
MDNRHOHPHQWXPRZ\VSHG\FML
Na podstawie ogólnie dostępnych definicji słownikowych można wywnioskować,
że wysyłanie przesyłki to przekazanie jej

przewoźnikowi w celu dostarczenia odbiorcy, a odbiór to przyjęcie przesyłki od
przewoźnika, któremu wcześniej zleciło
się jej przewóz. Nie oznacza to jednak, że
czynności te polegają na fizycznym wysyłaniu przesyłki i jej fizycznym odbieraniu,
gdyż w większości przypadków spedytorzy nie mają do czynienia z towarem.
Zgodnie z literaturą prawniczą, wysłanie
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przesyłki oznacza sytuację, kiedy spedytor
zobowiązuje się co najmniej do zawarcia
umowy przewozu na rachunek zleceniodawcy, a odbiór przesyłki, kiedy spedytor
zobowiązuje się co najmniej do dokonania
czynności prawnych odbiorcy przesyłki
w rozumieniu przepisów przewozowych
(E. Gniewek, P. Machnikowski [red.]: Kodeks cywilny. Komentarz. Wyd. 6, Warszawa 2014, również L. Ogiegło, [w:] System
prawa prywatnego, t. 7, 2011, s. 909).
Zakres przedmiotowy umowy spedycji musi zatem zawierać zobowiązanie spedytora albo do wysłania, albo do
odbioru przesyłki oraz być każdorazowo
określony w zleceniu.
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Sychowicza „usługi spedycyjne obejmują
też fachową pomoc w obsłudze przewozu.
Pomoc ta z reguły powinna obejmować
także udzielenie porad co do sporządzenia dokumentów handlowych związanych
z przewozem w taki sposób, jaki jest niezbędny do uniknięcia trudności w odbio-

skim, Prawo transportowe, Szczecin 1993,
a także wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 19 grudnia 2007 r., VI ACa
400/07, OSA 2009, nr 12, s. 42.). Podobne
stanowisko zaprezentował Sąd Apelacyjny
w Warszawie w wyroku z dnia 25 września
2007 r. Sygn. akt VI ACa 645/2007, w któ-

Fot. Geodis
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Z komentarza do art. 794 k.c. autorstwa
Marka Sychowicza wynika, że „Do usług
związanych z przewozem należy wiele

czynności faktycznych i prawnych, np.
sprawdzenie stanu przesyłki, jej opakowanie, zważenie, sporządzenie dokumentów
przewozowych, zawarcie umowy przewozu, dostarczenie przesyłki przewoźnikowi,
załatwienie formalności celnych, konwojowanie, przechowanie, składowanie,
odbiór przesyłki i inne”. Zdaniem Marka

rze przesyłki”. (M. Sychowicz: Komentarz
do kodeksu cywilnego. Księga trzecia.
Zobowiązania. Tom II, Wydawnictwo
Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2011,
wydanie X).
Z kolei Tomasz Szanciło za czynności pomocnicze mieszczące się w innych
usługach związanych z przewozem uznał
takie czynności, jak „fachowe poradnictwo, przygotowanie przesyłki do przewozu (opakowanie, ocechowanie, ważenie,
liczenie, sortowanie), zamówienie środka
transportowego, dostarczenie przesyłki na
miejsce nadania do przewozu, sporządzenie dokumentów przewozowych, zawarcie
umowy przewozu, dokonanie czynności
ładunkowych, ubezpieczenie przesyłki,
konwojowanie, dokonanie odprawy celnej, zmiana umowy przewozu, przyjmowanie zawiadomień o nadejściu przesyłki,
odbiór dokumentu przewozowego, odebranie przesyłki od przewoźnika, sprawdzanie
stanu przesyłki, czasowe przechowanie lub
składowanie”. (T. Szanciło, Przegląd Sądowy, listopad-grudzień 2012, za W. Gór-
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rym uznał, że „jeżeli przyjęto ofertę, której
przedmiotem są usługi związane z przewozem przesyłki, a żadne czynności konkludentne nie wskazują na dodatkowe postanowienia umowne dotyczące przewozu, to
umowa taka jest stricte umową spedycji”
(art. 794. § 1. k.c.).”
Jak wynika z powyższego, stanowisko
zaprezentowane w komentarzu Marka Sychowicza jest odmienne od stanowiska innych autorów opracowań, którzy czynności
polegające na zawieraniu umowy przewozu uznali za wysyłanie przesyłki, a odbiór
przesyłki za klasyczną czynność spedycyjną, albo takich czynności nie traktują jako
innych usług związanych z przewozem
przesyłek.
Należy jednak wyraźnie wskazać, że
umowy dotyczące „innych usług związanych z przewozem” nie mogą być kwalifikowane prawnie w ten sam sposób co
wysyłanie lub odbiór przesyłki, gdyż w zależności od konkretnych okoliczności,
usługi takie mogą być przedmiotem innych
niż spedycja umów zobowiązaniowych. Jeżeli zatem przedmiotem umowy będą same
czynności polegające np. na składowaniu,
przygotowaniu przesyłki do przewozu,
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Do usług spedycyjnych zaliczymy zatem grupę różnorodnych czynności mieszczących się w „innych usługach związa-

te nie stanowią elementów przedmiotowo
istotnych dla uznania umowy jako umowy
spedycji.

Fot. GEFCO
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załadunku lub rozładunku przesyłki, bez
znaczenia dla takiej kwalifikacji będzie
wynikający z zakresu działalności sam fakt
prowadzenia przez spedytora działalności
spedycyjnej, gdyż umowy takie będą uznane za umowę składu lub umowę zlecenia
(patrz: K. Pietrzykowski [red.]: Kodeks cywilny. Komentarz. T. 2, Wyd. 8, Warszawa
2015, również J. Rajski: Prawo zobowiązań
– część szczegółowa, wyd. 3, 2011).
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nych z przewozem przesyłki”, które swój
spedycyjny charakter będą zawdzięczały
współwystępowaniu z wysłaniem lub odbiorem przesyłki, natomiast samodzielnie
nie będą mogły stanowić odrębnego przedmiotu umowy spedycji (patrz: K. Pietrzykowski [red.]: Kodeks cywilny. Komentarz. T. 2, Wyd. 8, Warszawa 2015, również
E. Gniewek, P. Machnikowski [red.]:
Kodeks cywilny. Komentarz. Wyd. 6, Warszawa 2014).

2UJDQL]DFMDSU]HZR]X
MDNRLQQDXVâXJD]ZLĉ]DQD
]SU]HZR]HPSU]HV\âNL
W przywołanych powyżej komentarzach,
autorzy niestety nie wspomnieli o innych
czynnościach, które praktycy uznają za
mieszczące się w „innych usługach związanych z przewozem przesyłki”, jak np. zorganizowanie przewozu, zapewnienie zlecającemu odpowiedniego środka transportu
lub zabezpieczenie zlecającemu przewóz
jego towarów. Nie oznacza to, że czynności

Sąd Okręgowy w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy Odwoławczy, w wyroku z dnia 3 grudnia 2014 r., Sygn. akt
X Ga 568/14 uznał, że „...łączącą strony
umowę należy uznać za umowę spedycji
bowiem z tego rodzaju umową mamy do
czynienia wówczas, gdy istotą zobowiązania jest organizacja przewozu...”. Zdaniem
Sądu Okręgowego, „Zaakcentowania wymaga, że (...) Umowa spedycji jest zatem
umową, której przedmiotem jest świadczenie określonego typu usług. Czynności
wykonywane w ramach umowy spedycji
mogą albo poprzedzać czynności podejmowane w ramach umowy przewozu,
albo następować bezpośrednio po czynnościach przewozowych. (...) Elementem,
który łączy wspomniane czynności jest ich
funkcja, nierozerwalnie związana z przewozem przesyłki. Z samej definicji umowy spedycji wynika już, że jest to umowa
towarzysząca umowie przewozu. Innymi
słowy usługi spedycyjne mają zasadniczo
charakter fachowej pomocy w obsłudze
przewozu towarowego (por. Z. Gawlik:
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Komentarz do art. 794 k.c., System Informacji Prawnej Lex).” Podobnie Sąd Apelacyjny w Warszawie, w starszym wyroku
z dnia 4 grudnia 2003 r., Sygn. akt I ACa
696/2003, stwierdził, że „należy przyjąć, że strona działa jako spedytor, a nie
jako przewoźnik podlegający Konwencji
CMR tylko wtedy, gdy w sposób wyraźny
zobowiązuje się jedynie do zorganizowania przewozu”. Z kolei, Sąd Apelacyjny
w Krakowie Wydział, I Cywilny, w wyroku
z dnia 21 października 2014 r., Sygn. akt
I ACa 154/14 stwierdził, że „Dokonywała
ona [pozwana – przypis JR] zleceń spedycyjnych przedsiębiorstwom transportowym zapewniających stronie powodowej
odpowiedni środek transportu w odpowiedniej dacie, co zapewniało przewiezienie produktów wytworzonych przez A.
do oznaczonego odbiorcy. Dokonywała
więc ona za wynagrodzeniem określonych czynności organizacyjno-prawnych
mających zabezpieczyć stronie pozwanej
przewóz towarów w oznaczonej dacie wybranym przez pozwaną środkiem transportu dostosowanym do potrzeb strony
powodowej. To zaś odpowiada umowie
spedycji określonej w art. 794 § 1 k.c.”.
Jednakże w tym zakresie nie wszystkie
sądy są zgodne co do kwalifikacji prawnej umów zawieranych przez spedytorów.
W niektórych wyrokach sądy uznały bowiem, że w zawartych umowach czynności polegające na organizowaniu przewozów występowały samoistnie i z tego
powodu nie przesądzały o spedycyjnym
charakterze zawartej umowy. Taka orientacja sądów może mieć uzasadnienie, ponieważ organizowanie przewozów należy
również do czynności stricte przewozowych, gdyż przewoźnicy sami organizują
wykonywane przez siebie przewozy. Póki
co, taka orientacja sądów nie zmieniła ani

doktryny, ani też utrwalonej linii orzecznictwa, które w podobnych sprawach
stanowi odmiennie. Aby jednak uniknąć
nieprzyjemnych niespodzianek, warto
jest zawczasu zadbać o takie zawieranie
umów, aby były one zgodne z oczekiwaniami zarówno własnymi, jak również
osób dających zlecenia.

,QQHHOHPHQW\XPRZ\VSHG\FML
SU]HGPLRWRZRLVWRWQH
Oprócz wyżej wymienionych, elementami przedmiotowo istotnymi każdej umowy spedycji są też: określenie przesyłki,
rodzaju i zakresu usługi spedycyjnej oraz
wynagrodzenia spedytora (patrz: E. Gniewek, P. Machnikowski [red.]: Kodeks
cywilny. Komentarz. Wyd. 6, Warszawa
2014, za L. Ogiegło, [w:] System prawa
prywatnego, t. 7, 2011, s. 908-910). Zważywszy jednak, że większość zleceń zawiera elementy takie jak: określenie przesyłki
i wynagrodzenie spedytora, koncentracja
spedytorów powinna raczej skupić się na
rodzaju i zakresie świadczonych usług
spedycyjnych, gdyż jak wskazano powyżej, w tym obszarze należy zachować
wielką czujność. Od nich zależy bowiem

to, czy zawarta umowa zostanie uznana
za umowę spedycji, czy inną umowę cywilnoprawną, której nie dotyczy regulacja
określona w art. 794 § 1. k.c.

:NROHMQ\FKF]ĘŒFLDFK
> W imieniu własnym albo w imieniu

dającego zlecenie – czy to jest istotne?
> Spedytor jako dający zlecenie (zlecenio-

dawca).
> Brak uprawnień spedytora a kwalifikacja

umowy.
> Umowa zawarta z przewoźnikiem to nie

umowa spedycji.
> Przewóz wykonywany w ramach usług

spedycyjnych – przewoźnik faktyczny.
> Przewoźnik umowny – o wadach umów

spedycyjnych.
> Wina jako element odpowiedzialności

spedytora. <

-HU]\5yŮ\N
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Rada Niezależnych Ekspertów Transportu TRANSORA
Głównym zadaniem Rady Niezależnych Ekspertów Transportu TRANSORA jest
przekazywanie przewoźnikom pełnej i kompleksowej wiedzy eksperckiej z zakresu
specjalności poszczególnych jej członków. Eksperci Rady w ramach prowadzonych przez
siebie działalności podejmują w imieniu przewoźników stosowne działania w kierunku
ochrony ich interesów.
Rada skupia doświadczonych prawników i diagnostów ryzyka specjalizujących się w prawie
transportowym, administracyjnym i cywilnym, w obsłudze roszczeń, szkód oraz ubezpieczeń
transportowych, jak również w ocenie ryzyka transportowego.
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