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omimo tego, że zarówno w nomenklaturze transportowej jak też
w doktrynie występuje określenie
„przewoźnik umowny”, nie wszystkie akty
prawne obowiązujące w transporcie dzielą
przewoźników na umownych i faktycznych.
Zobaczmy jak to wygląda w obszarze różnych gałęzi transportu.

Transport morski
Podstawowymi regulatorami prawnymi
w tym obszarze transportu jest ustawa
z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski
(Dz.U. 2001 Nr 138 poz. 1545 , z późn. zm.)
oraz Konwencja międzynarodowa o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących
konosamentów z dnia 25 sierpnia 1924 r.
(tzw. Reguły Haskie z 1924 r.), zmieniona
protokółami z 1968 r. i 1979 r. i znana pod
nazwą Reguły Hasko-Visbijskie.
Reguły Hasko-Visbijskie operują określeniem przewoźnik, które oznacza „... wła62
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ściciela statku, lub wynajmującego, stronę
w umowie o przewóz z załadowcą.”. Zgodnie z zapisami zawartymi w konwencji, to
przewoźnik ponosi odpowiedzialność za
przewóz towarów od załadowania na statek do ich wyładowania ze statku. Art. 6
konwencji daje przewoźnikowi możliwość
zawierania w szczególnych sytuacjach dalszych umów o przewóz, pod warunkiem
że będą one realizowane na podstawie
już wystawionego konosamentu. Reguły
hamburskie z 1978 r. rozróżniają przewoźnika (który zawarł umowę przewozu
lub w imieniu którego taka umowa została
zawarta) i przewoźnika rzeczywistego, któremu przewoźnik powierzył wykonanie
przewozu w całości lub części. Inną rangę
otrzymał także konosament, który oprócz
standardowej funkcji potwierdza zawarcie umowy przewozu. Reguły hamburskie
wzmocniły jednak reżim odpowiedzialności przewoźnika i nie zyskały uznania wiodących krajów morskich.

W zakresie przewozu ładunków, również kodeks morski uznaje za przewoźnika
ten podmiot, który wystawił konosament
(art. 139). Zgodnie z kodeksem morskim,
przewoźnik który wystawił konosament
jest odpowiedzialny za „... należyte wykonanie obowiązków przewoźnika na całej
trasie objętej tym konosamentem, aż do
wydania ładunku uprawnionemu odbiorcy.”. Przewoźnik (wystawca konosamentu) ma możliwość angażowania dalszych
przewoźników, jednakże w takich przypadkach ponosi on z nimi odpowiedzialność solidarną. Kodeks morski posługuje
się termin „przewoźnik umowny”, jedynie
w odniesieniu do przewozu pasażerów
(art. 172. § 2.). Przewoźnikiem umownym jest przewoźnik, który zawarł umowę
przewozu pasażera lub w którego imieniu
została ona zawarta, faktycznym natomiast przewoźnik (właściciel statku, jego
armator lub czarterujący), który tę umowę
wykonuje w całości lub w części.
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Transport lotniczy

Transport kolejowy

Konwencja warszawska z dnia 12 października 1929 r. nie regulowała jednoznacznie kwestii zakresu odpowiedzialności przewoźników lotniczych.
Wykształciły się więc dwie teorie. Pierwsza głosiła, że odpowiedzialność zawsze
ponosi przewoźnik, który wykonuje
przewóz, druga, że odpowiedzialność
jest po stronie tego przewoźnika, który
w swoim imieniu zawarł umowę przewozu. Sądy opowiedziały się za teorią
pierwszą. Dopiero konwencja guadalajarska z 18 września 1961 r. zmieniła uregulowania w tej kwestii, wprowadzając
pojęcia przewoźnika umownego (contracting carrier) i przewoźnika faktycznego (actual carrier).
Uszczegółowione zapisy o przewoźniku umownym znalazły się w konwencji
montrealskiej z 28 maja 1999 r. (art. 3948). Na mocy zmienionych przepisów,
przewoźnikiem umownym był ten przewoźnik, który zawierał umowę przewozu,
natomiast przewoźnikiem faktycznym ten,
który tę umowę wykonywał na podstawie
upoważnienia przewoźnika umownego.
Mamy zatem przewoźnika umownego,
jednakże określenie to odnosi się raczej
do podmiotu zajmującego się zawodowo
przewozem.
Zgodnie z art. 2. ust. 16) ustawy prawo
lotnicze, przewoźnikiem lotniczym jest
podmiot uprawniony do wykonywania
przewozów lotniczych na podstawie koncesji. Jednakże w kwestii odpowiedzialności za szkody w przewozie towarów,
ustawa w art. 208. odwołuje do umów
międzynarodowych ratyfikowanych przez
Rzeczpospolitą Polską, stosownie do zakresu ich stosowania.

Zarówno konwencja międzynarodowa
o przewozie towarów kolejami (CIM), jak
również umowa o międzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej (SMGS) stanowią, że kolej, która przyjęła do przewozu
towar na podstawie listu przewozowego
(CIM lub SMGS), odpowiedzialna jest za
wykonanie przewozu na całej drodze, aż
do wydania towaru na stacji przeznaczenia.
Kolej, która przyjęła do przewozu towar
na podstawie listu przewozowego CIM/

podstawie określonego listu przewozowego
może być uznany za przewoźnika umownego? Podobnie jak w przypadku transportu
morskiego raczej będzie pełnił rolę przewoźnika drogowego sukcesywnego.

Transport drogowy
Również w obszarze transportu drogowego, obowiązujące w tym zakresie przepisy
prawa nie dzielą przewoźnika na umownego i faktycznego. Ustawa prawo prze-
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SMGS, odpowiedzialna jest za wykonanie
umowy przewozu od momentu przyjęcia
towaru, aż do przystawienia datownika stacji w miejscu ponownego nadania.
Oba międzynarodowe akty prawne dopuszczają udział dalszych (kolejnych) przewoźników kolejowych, którzy przez przyjęcie towaru z listem przewozowym (CIM
lub SMGS) przystępują do umowy przewozu i przejmują wynikające z niej obowiązki.
Taki podział jest szczególnie widoczny przy
wykonywaniu przewozu towaru na podstawie listu przewozowego CIM/SMGS, kiedy
to zawsze w przewozie występuje kolejny
przewoźnik kolejowy. Zatem, czy zgodnie
z przepisami określonymi w konwencji
CIM i umowie SMGS, przewoźnik kolejowy, który przyjął do przewozu towar na
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wozowe reguluje przewóz wykonywany
odpłatnie na podstawie umowy przez
uprawnionych do tego przewoźników (art.
1. ust. 1.), co jednak może wskazywać na
taki rozdział. Zapis art. 1. ust. 1. odnosi
się bowiem do wykonywania przewozów
a więc poniekąd dotyczy przewoźników
faktycznych. Ustawa nie definiuje przewoźnika i nie ogranicza podmiotom nieuprawnionym do wykonywania przewozów oraz podmiotom uprawnionym a nie
wykonującym przewozów prawa do zawierania umów przewozu. Takie podmioty mogą więc zawrzeć umowę przewozu,
przez co wstępują w stosunek prawny tej
umowy jako przewoźnik. A skoro z braku
ustawowych uprawnień sami nie wykonują przewozu i nie można ich uznać za
przewoźników faktycznych, w zawartych
umowach przewozu wystąpią w charakterze tzw. przewoźników umownych
(wykonawców zawartej umowy). Tę tezę
potwierdza art. 5. ustawy, który dopuszcza powierzanie przez przewoźnika wykonania przewozu innym przewoźnikom na
całej przestrzeni przewozu lub jej części,
zatem jakikolwiek ustawowy rozdział nie
ma żadnego uzasadnienia.
Ocena powyższego na podstawie konwencji CMR jest o tyle prosta, że już z art.
1. ust. 1. wynika, że stosuje się ją do każdej
umowy o zarobkowy przewóz drogowy towarów pojazdami, jeżeli miejsce przyjęcia
przesyłki i miejsce jej dostawy znajdują się
w dwóch różnych krajach. Przewoźnikiem
będzie więc każdy podmiot zawierający
umowę o zarobkowy przewóz drogowy towarów, niezależnie od posiadania uprawnień i charakteru wykonywanej działalności. Podobnie jak prawo przewozowe,
www.

biznes.pl

63

Prawo

biznes 6/2014

-HU]\5yŮ\N
3RQDGODWZEUDQŮ\XEH]SLHF]HQLRZHM RFHQDU\]\ND
XEH]SLHF]HQLDOLNZLGDFMDV]NyG ZW\PODWZREVâX
G]H SRGPLRWyZ VHNWRUD 76/ Z ]DNUHVLH RFHQ\ U\]\ND
XEH]SLHF]HĽLV]NyGWUDQVSRUWRZ\FK
8NRĽF]\âZ\G]LDâLQŮ\QLHUVNLQD:68L%Z:DUV]DZLH WHFK
QLF]QDLHNRQRPLF]QDGLDJQRVW\NDXEH]SLHF]HQLRZDLOLNZL
GDFMDV]NyG RUD]VWXGQLDPDJLVWHUVNLHQDWHMŮHXF]HOQL
6SHFMDOL]XMHVLĘZGLDJQRVW\FHU\]\NDWUDQVSRUWRZHJR
SUDZLH WUDQVSRUWRZ\P XEH]SLHF]HQLDFK WUDQVSRUWRZ\FK 2&3 L 2&6  -HJR
JâyZQĉVSHFMDOQRŒFLĉVĉU\]\NDNUDG]LHŮRZHL]ZLĉ]DQH]RV]XVWZDPL
&]âRQHN5DG\1LH]DOHŮQ\FK(NVSHUWyZ7UDQVSRUWX75$1625$

konwencja CMR w art. 3. narzuca na przewoźnika odpowiedzialność za zatrudnionych podwykonawców, zatem bez znaczenia jest, czy występuje on w charakterze
przewoźnika faktycznego, czy umownego.

sowane w transporcie morskim nie przewidują zawierania przez agentów i maklerów
umów przewozu morskiego ze zlecającymi
– zwykle działają oni w ich imieniu. Reguły
Hasko-Visbijskie dopuszczają wprawdzie

skich. Jednakże w naszych realiach i przy
obserwowanym poziomie wiedzy może się
zdarzyć, że spedytor morski, aby zwiększyć
swoją rangę będzie chciał wystawiać konosamenty pomimo, iż będzie działał w imieniu swojego klienta. W jakim charakterze
będzie w takiej sytuacji występował spedytor, to będzie zależało od tego jaką umowę
zawarł ze swoim kontrahentem – sam fakt
wystawienia konosamentu nie przesądzi
o zawarciu przez niego umowy przewozu
morskiego. Istnieją jednak teorie, że konosament morski jest dowodem zawarcia
umowy przewozu i może dojść do sytuacji, w której w razie wystąpienia szkody
w czasie przewozu, kontrahent spedytora
uzna go za stronę umowy przewozu i będzie domagać się od niego odszkodowania. W razie udowodnienia spedytorowi,
że wystąpił on w umowie w charakterze
przewoźnika (tutaj umownego), spedytor
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Transport morski
Kodeks morski wprowadził wprawdzie instytucje agenta i maklera morskiego, lecz
nadał im uprawnienia jedynie do pośredniczenia przy zawieraniu umowy przewozu
ładunków, w tym do zawierania w imieniu zlecającego umów przewozu (art. 202.
i 208.). Na przewóz wystawiany jest morski
list przewozowy, tzw. konosament, który
zazwyczaj jest wypełniany w całości lub
części przez załadowcę, agenta lub spedytora. Jednakże, zgodnie z art. 129. § 1., konosament wystawia i wydaje przewoźnik
na żądanie załadowcy, po przyjęciu ładunku na statek. Sam konosament nie stanowi
umowy przewozu ładunku, jest natomiast
dowodem przyjęcia na statek towarów
w ilości i stanie uwidocznionym w treści
konosamentu. Jego funkcja w transporcie
morskim oraz fakt, iż jest wydawany przez
przewoźnika, jest poniekąd potwierdze-
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wydawanie konosamentów przez agenta,
ale wyłącznie jeżeli ten działa w imieniu
przewoźnika morskiego. Zakres uprawnień
agenta i maklera morskiego, wynikający
z kodeksu morskiego, przypomina zakres
uprawnień spedytora drogowego wynikający z kodeksu cywilnego (wysyłanie lub
odbiór przesyłki, albo dokonywanie innych
usług związanych z jej przewozem) i ustawy o transporcie drogowym (pośrednictwo
przy przewozie rzeczy).

Podobnie jak prawo przewozowe, w transporcie drogowym
NRQZHQFMD&05ZDUWQDU]XFDQDSU]HZRŬQLND
RGSRZLHG]LDOQRŒý]D]DWUXGQLRQ\FKSRGZ\NRQDZFyZ
]DWHPEH]]QDF]HQLDMHVWF]\Z\VWĘSXMHRQZFKDUDNWHU]H
SU]HZRŬQLNDIDNW\F]QHJRF]\XPRZQHJR
niem umowy przewozu zawartej wcześniej
z agentem lub maklerem bądź innym podmiotem (np. z frachtującym). Praktyki sto64
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Dlatego też większość spedytorów
ogranicza zakres świadczonych usług jedynie do organizowania przewozów mor-

może ponosić odpowiedzialność za taką
szkodę. Taki scenariusz może być bardzo
prawdopodobny szczególnie w przypadku, gdy umowa przewozu została zawarta na warunkach określonych w regułach
hamburskich, gdzie umowa przewozu jest
zawierana na podstawie konosamentu.

Transport lotniczy i kolejowy
W obszarze towarowego transportu lotniczego i kolejowego pośrednictwem zajmują
się agenci i spedytorzy. Ich zadaniem jest
organizowanie przewozu lotniczego i pośredniczenie w zawieraniu umów na rzecz
zlecających, bądź zawieranie umów w ich
imieniu. W Polsce istnieje wiele firm spedycyjnych operujących w tych obszarach
i większość ogranicza swoją rolę do organizowania przewozów. Jest to dość zrozumiałe, albowiem podobnie jak przy przewozach
morskich, trudno od takiego spedytora wymagać, aby on sam dokonał tego typu przewozu nie mając stosownych uprawnień,
środków transportu i odpowiedniej infra-
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struktury. Dlatego też polski spedytor raczej
nie wstępuje w stosunek umowy przewozu
lotniczego lub kolejowego. A skoro tak, nie
może przyjąć odpowiedzialności jak klasyczny przewoźnik lotniczy czy kolejowy
i stać się przewoźnikiem umownym.

Transport drogowy
Transport drogowy jest główną gałęzią
transportu w Europie i kieruje się zupełnie innymi zasadami aniżeli pozostałe. Zadaniem spedytora jest głównie
organizowanie przewozu drogowego
towaru. Do samego przewozu towaru
spedytor angażuje podmioty zawodowo
trudniące się przewozem, czyli przewoźników. Wiele zachodnich firm, a głównie spedytorów, nie chce jednak powierzać organizowania przewozów dalszym

przewoźnikiem – umownym, ale przewoźnikiem.
Dalsze skutki wynikają już ze stosownego prawa przewozowego i z zawartych umów ubezpieczenia. Taki „spedytor” musi zatem liczyć się z tym, że:

Zgodnie z zapisami zawartymi w konwencji,
WRSU]HZRŬQLNSRQRVLRGSRZLHG]LDOQRŒý
]DSU]HZy]WRZDUyZRG]DâDGRZDQLDQDVWDWHN
GRLFKZ\âDGRZDQLD]HVWDWNX
spedytorom i chętniej zleca przewozy
bezpośrednio przewoźnikom. Spedytor
równie chętnie przybiera więc postać
przewoźnika. Zlecenia przewozu napływają więc lawinowo, a marża zwiększa
stan jego konta. Skutkiem przyjęcia zlecenia przewozu, a tym samym zawarcia
umowy przewozu, jest jednak przyjęcie
przez spedytora odpowiedzialności analogicznej jak przewoźnika. W rozumieniu prawa przewozowego taki spedytor
przestaje być więc spedytorem i staje się

> ponosi odpowiedzialność za wszel-

kie szkody od przyjęcia przesyłki od
nadawcy do jej wydania odbiorcy (art.
17.1. konwencji CMR i art. 65.1. ustawy Prawo Przewozowe),
> ponosi pełną odpowiedzialność za swoich podwykonawców (art. 3 konwencji
CMR i art. 5 ustawy Prawo Przewozowe),
> nie może powoływać się na żadne ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności wynikające z kodeksu cywilnego
(np. na art. 799),

6NXWNLHPSU]\MĘFLD]OHFHQLDSU]HZR]XDW\PVDP\P]DZDUFLDXPRZ\SU]HZR]XMHVW
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> może powoływać się na ograniczenia

i wyłączenia odpowiedzialności wynikające z prawa przewozowego, jednakże
takie możliwości są dość ograniczone,
> posiadana przez niego polisa OCS asekuruje wyłącznie od ryzyk spedycyjnych
i nie uwzględnia odpowiedzialności
spedytora występującego w charakterze
przewoźnika umownego,
> w przypadku szkody, w pierwszej kolejności otrzyma roszczenie o odszkodowanie, z którym będzie musiał zmierzyć się sam, gdyż zakład ubezpieczeń
nie pokryje szkody z jego polisy OCS.

1DOHŮ\]DGDýVRELHS\WDQLH
F]\WDNQDSUDZGĘVSHG\WRU
MHVWSU]HZRŬQLNLHPXPRZQ\P
F]\PRŮHMHVWSU]HZRŬQLNLHP
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Wielu spedytorów drogowych miało
już do czynienia z faktem ponoszenia odpowiedzialności innej aniżeli oczekiwana
i wielu z nich przyjęło sugerowane przez
ekspertów rozwiązania. Jednak większość
w dalszym ciągu pozostaje w niewiedzy
i nie jest świadoma ryzyka z jakim wiąże
się prowadzenie działalności spedycyjnej
w obecnym modelu. Wynikać to może
z kilku powodów, z których najbardziej
widocznymi wydają się stereotypowe
i mylne przekonanie, że skoro do tej pory
nic się nie wydarzyło, to się nie wydarzy
lub po co zawierać dobre ubezpieczenie,
skoro zakład ubezpieczeń i tak nie wypłaci odszkodowania. Niewątpliwie na takie
postrzeganie przez spedytorów tego problemu wpływa zwykły brak elementarnej
wiedzy o ryzyku i zakresie ponoszonej
odpowiedzialności, a ta niejednokrotnie
potrafi wygenerować niemałe koszty. <
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