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Polska Izba Spedycji i Logistyki zrzesza przedsiêbiorców prowadz¹cych
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, polegaj¹c¹ na œwiadczeniu miêdzynarodowych i krajowych us³ug spedycyjnych, logistycznych, przewozowych, agencji celnych oraz
innych zwi¹zanych z obs³ug¹ obrotu towarowego. Izba dzia³a na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej.
Jest Cz³onkiem Narodowym International Federation of Freight Forwarders
Associations “FIATA” w Szwajcarii oraz cz³onkiem European Association for
Forwarding, Transport, Logistics and Customs Services „CLECAT”w Brukseli.
Statutowe cele i zadania Izby :
· reprezentowanie interesów gospodarczych cz³onków w zakresie prowadzonej
przez nich dzia³alnoœci;
· ochrona praw i reprezentowanie interesów cz³onków Izby wobec organów
administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, a tak¿e wobec innych organizacji;
· reprezentowanie interesów zrzeszonych w Izbie cz³onków wobec miêdzynarodowych organizacji o podobnym lub zbli¿onym przedmiocie dzia³ania oraz
uczestniczenie w ich pracach;
· zapewnienie profesjonalnego poziomu œwiadczonych us³ug przez cz³onków na
rzecz kontrahentów poprzez prowadzenie szkoleñ, kursów, konferencji,
sympozjów i kongresów;
· kszta³towanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej cz³onków Izby i poœredniczenie w polubownym za³atwianiu sporów;
· s³u¿enie bie¿¹cym poradnictwem cz³onkom Izby w zakresie problematyki
transportu, spedycji i miêdzynarodowego obrotu towarowego;
· opracowywanie Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych;
· inicjowanie i wspó³udzia³ w tworzeniu aktów prawnych dotycz¹cych
problematyki transportowej, spedycyjnej i miêdzynarodowego obrotu
towarowego a tak¿e opiniowanie projektów tych¿e aktów prawnych;
· wydawanie periodyków oraz publikacji specjalistycznych w zakresie
przedmiotu dzia³ania Izby;
· dzia³anie na rzecz integracji œrodowiska;
· ustanawianie ekspertów w zakresie przedmiotu dzia³alnoœci Izby;
· wydawanie opinii w zakresie istnienia i kszta³towania zwyczajów zwi¹zanych
z transportem, spedycj¹ i miêdzynarodowym obrotem towarowym.
Przy Izbie dzia³a S¹d Polubowny tworz¹c mo¿liwoœæ szybkiego i fachowego
rozstrzygania zaistnia³ych sporów .

Opracowane i zatwierdzone przez Radê PISiL
uchwa³¹ nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r.

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010
Definicje
§1
1.1

U¿yte w poni¿szym tekœcie okreœlenia oznaczaj¹:

1.1.1. Spedytor - podmiot, który zawodowo, za wynagrodzeniem podejmuje siê
we w³asnym imieniu lecz na rachunek zleceniodawcy lub w imieniu i na rachunek
zleceniodawcy wys³ania lub odbioru przesy³ki, zorganizowania ca³oœci lub czêœci
procesu przemieszczenia przesy³ki lub innych us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹
przesy³ki i jej przemieszczaniem.
1.1.2. PrzewoŸnik umowny - podmiot, który zawiera umowê przewozu z zamiarem powierzenia jej wykonania innemu przewoŸnikowi (przewoŸnikowi
faktycznemu).
1.1.3. Zleceniodawca - osoba zawieraj¹ca umowê ze spedytorem, a tak¿e w przypadku spedytora zastêpczego - zleceniodawca osoby, która udzieli³a zlecenia
spedytorowi zastêpczemu.
1.1.4. Forma pisemna - na u¿ytek niniejszych Ogólnych Polskich Warunków
Spedycyjnych jest zachowana, gdy:
1.1.4.1. na dokumencie obejmuj¹cym treœæ oœwiadczenia woli z³o¿ony zosta³
w³asnorêczny podpis sk³adaj¹cego to oœwiadczenie,
1.1.4.2. oœwiadczenie woli w postaci elektronicznej opatrzone zosta³o
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa¿nego
kwalifikowanego certyfikatu,
1.1.4.3. oœwiadczenie, o którym mowa w pkt 1. przes³ane zosta³o przez
sk³adaj¹cego faxem b¹dŸ za pomoc¹ listu elektronicznego (e-maila),
1.1.4.4. oœwiadczenie woli nie zawieraj¹ce w³asnorêcznego podpisu zosta³o
z³o¿one w liœcie elektronicznym (e-mailu), wys³anym z adresu poczty
elektronicznej sk³adaj¹cego to oœwiadczenie.
1.2. Ilekroæ w niniejszych Ogólnych Polskich Warunkach Spedycyjnych mowa
jest o:
1.2.1. Nadawcy - rozumie siê przez to tak¿e za³adowcê, frachtuj¹cego i wysy³aj¹cego.
1.2.2. Spedytorze - rozumie siê przez to tak¿e spedytora zastêpczego i dalszego.
1.2.2.1.

Spedytor zastêpczy - podmiot, któremu spedytor g³ówny powierza w ce1

lu wykonania zlecenia ca³oœæ obowi¹zków wynikaj¹cych z zawartej pomiêdzy
spedytorem g³ównym a jego zleceniodawc¹ umowy spedycji.
1.2.2.2. Spedytor dalszy - podmiot, którym pos³uguje siê spedytor g³ówny przy
wykonywaniu zlecenia, powierzaj¹c mu do wykonania oznaczon¹ czêœæ swych
obowi¹zków.
Przepisy ogólne
§2
2.1. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (zwane dalej OPWS) maj¹ zastosowanie w stosunkach pomiêdzy spedytorem a jego zleceniodawc¹, a w przypadku
spedytora zastêpczego tak¿e pomiêdzy nim a zleceniodawc¹ osoby, która udzieli³a
spedytorowi zastêpczemu zlecenia - jeœli przynajmniej jedna ze stron jest
cz³onkiem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.
2.2. OPWS stosuje siê tak¿e w ka¿dym przypadku zaanga¿owania odpowiedzialnoœci cywilnej spedytora, w tym równie¿ z tytu³u czynów niedozwolonych
w zakresie, w jakim nie sprzeciwia siê to przepisom bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cym.
§3
3.1. Do innych czynnoœci zwi¹zanych z przewozem, które mog¹ byæ wykonywane przez spedytora, zalicza siê takie czynnoœci jak: poradnictwo transportowe,
ubezpieczenie, prze³adunek, sk³adowanie, pakowanie, konfekcjonowanie, organizacja obs³ugi celnej, dystrybucja, logistyczne i inne temu podobne.
3.2. W odniesieniu do umowy spedycji zawartej przez spedytora, zastosowanie
bêd¹ równie¿ mia³y ogólne warunki b¹dŸ regulaminy œwiadczenia us³ug, je¿eli ich
stosowanie w danej dziedzinie dzia³alnoœci jest powszechnie przyjête lub je¿eli
zawarcie umowy z podwykonawc¹ wymaga³o w³¹czenia do treœci tej umowy
stosowanego przez drug¹ stronê wzorca umownego.
§4
4.1. Spedytor mo¿e sam dokonaæ przewozu. W tym przypadku ma jednoczeœnie
prawa i obowi¹zki przewoŸnika.
4.2. Spedytor, zawieraj¹c umowê przewozu, jest przewoŸnikiem umownym,
jeœli nie korzysta z w³asnych œrodków transportu.
4.3. Spedytor, który samodzielnie wykonuje us³ugi, o których mowa w punkcie 3.1. powy¿ej, w relacjach ze zleceniodawc¹ odpowiada na podstawie
powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, znajduj¹cych zastosowanie do
danego rodzaju us³ugi, z zastrze¿eniem ograniczeñ odpowiedzialnoœci, o których
mowa w § 22 i § 23 niniejszych OPWS.
§5
Postanowienia niniejszych OPWS nie maj¹ zastosowania do spedycji pieniêdzy,
dzie³ sztuki i szcz¹tków ludzkich.
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Oferty
§6
6.1. Z³o¿ona przez spedytora oferta obejmuje tylko te czynnoœci, które s¹ w niej
wymienione i zachowuje wa¿noœæ w okreœlonym w niej terminie.
6.2. Oferta spedytora i uzgodnienia dotycz¹ce stawek i us³ug (w³asnych lub osób
trzecich) odnosz¹ siê tylko do towarów okreœlonych w zleceniu oraz zak³adaj¹
typowe, niezak³ócone warunki jego realizacji.
6.3. W przypadku braku wskazania terminu ich obowi¹zywania, ka¿da oferta lub
kwotowanie zachowuje wa¿noœæ tylko w razie ich niezw³ocznego potwierdzenia
przez zleceniodawcê w zleceniu, które ma byæ realizowane niezw³ocznie po jego
z³o¿eniu, chyba ¿e strony inaczej postanowi³y.
6.4. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu oferty, zaistnia³ej z przyczyn zewnêtrznych, niezale¿nych od spedytora, podane lub uzgodnione ceny bêd¹
odpowiednio korygowane ze skutkiem od chwili, gdy zmiana ta wyst¹pi³a. Korekta
oferty, wynikaj¹ca ze zmiany któregokolwiek jej elementu z przyczyn le¿¹cych po
stronie spedytora, wymaga zgody zleceniodawcy.
6.5. W braku innych uzgodnieñ, oferta spedytora zawiera wszystkie koszty ponoszone przez spedytora podczas niezak³óconego przebiegu procesu spedycyjnego, za wyj¹tkiem wszelkiego typu kosztów przestoju, które, jeœli nie zawinione
przez spedytora, zleceniodawca zobowi¹zany jest odrêbnie zap³aciæ spedytorowi
w wysokoœci na³o¿onej na spedytora przez osoby trzecie.
Umowa spedycji
§7
7.1. Przez umowê spedycji spedytor zobowi¹zuje siê za wynagrodzeniem, w zakresie dzia³alnoœci swego przedsiêbiorstwa, do wys³ania lub odbioru przesy³ki albo
do dokonania innych us³ug zwi¹zanych z jej przewozem.
7.2. Umowê spedycji uwa¿a siê za zawart¹ z chwil¹ otrzymania przez spedytora
zlecenia spedycyjnego, je¿eli jego postanowienia, wraz z poprzedzaj¹c¹ wp³yw
zlecenia i wi¹¿¹c¹ w chwili jego z³o¿enia ofert¹ spedytora, przewiduj¹ wszystkie
istotne postanowienia umowy spedycji. W innym przypadku do zawarcia umowy
spedycji dochodzi z chwil¹ ustalenia pomiêdzy stronami wszystkich istotnych
warunków tej umowy.
7.3. W przypadku braku zamiaru wykonania us³ugi spedytor winien bez zw³oki
powiadomiæ o tym sk³adaj¹cego zlecenie.
Zlecenie spedycyjne
§8
8.1.

Spedytor wykonuje czynnoœci na podstawie zlecenia.
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8.2. Zlecenie dla jego wa¿noœci nie wymaga formy pisemnej, jednak¿e dla unikniêcia nieporozumieñ i nieprawid³owoœci w jego realizacji zaleca siê, by wystawione zosta³o lub potwierdzone w formie pisemnej.
8.2.1. Spedytor nie jest odpowiedzialny za nastêpstwa b³êdów i nieporozumieñ
wynik³ych w zwi¹zku z otrzymaniem zlecenia ustnie lub telefonicznie.
8.2.2. Spedytor nie jest odpowiedzialny za skutki dodatkowych instrukcji udzielanych przez zleceniodawcê bezpoœrednio innym stronom uczestnicz¹cym w realizacji spedycji.
8.3. Zlecenie powinno zawieraæ wszystkie niezbêdne informacje o przesy³ce
i o jej w³aœciwoœciach, a w szczególnoœci znaki i numery poszczególnych sztuk
(opakowañ), ich liczbê, ciê¿ar, wymiary, kubaturê, iloœæ i rodzaj kontenerów,
a tak¿e wskazywaæ, czy stanowi¹cy przesy³kê towar znajduje siê na liœcie towarów
strategicznych, w tym podwójnego stosowania b¹dŸ zbrojeniowych, jak równie¿
okreœlaæ zakres zlecanej us³ugi oraz wszelkie inne dane i dokumenty potrzebne dla
prawid³owego wykonania zlecenia.
8.4. Zleceniodawca ma obowi¹zek udzielenia zlecenia kompletnego i prawid³owego. Zleceniodawcê obci¹¿aj¹ konsekwencje zaistnia³e wobec spedytora
i osób trzecich w nastêpstwie podania w zleceniu niedok³adnych, niekompletnych
i nieprawid³owych danych, przy czym odnosi siê to równie¿ do danych zawartych
w dokumentach, korespondencji oraz podanych na przesy³ce informacji co do
iloœci, wagi, wymiarów i w³aœciwoœci, a tak¿e wadliwego opakowania przesy³ki
itp., nawet wtedy, gdy niedok³adnoœæ, niekompletnoœæ, wzglêdnie nieprawid³owoœæ powsta³y bez jego winy.
8.5. Spedytor jest uprawniony do sprawdzenia, czy przedstawione mu w zleceniu dane s¹ poprawne i wyczerpuj¹ce, jak równie¿ do sprawdzenia prawdziwoœci
podpisów i uprawnieñ osób podpisanych na zleceniach i innych dokumentach.
8.6. Przy towarach niebezpiecznych zleceniodawca, przekazuj¹c zlecenie,
winien w nim okreœliæ konkretny rodzaj niebezpieczeñstwa oraz poinformowaæ
o koniecznych œrodkach ostro¿noœci. W przypadku, gdy chodzi o towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów o transporcie towarów niebezpiecznych lub
innych, dla których w zakresie przewozu i magazynowania istniej¹ szczególne
przepisy co do obchodzenia siê z nimi, zleceniodawca zobowi¹zany jest podaæ
wszystkie dane, niezbêdne do w³aœciwej realizacji zlecenia, w szczególnoœci
klasyfikacjê zgodn¹ z w³aœciwymi przepisami dotycz¹cymi towarów niebezpiecznych.
8.7. Przyjête zlecenie spedytor mo¿e przekazaæ do wykonania w ca³oœci lub
w czêœci osobom trzecim. W tym przypadku wszelkie postanowienia dotycz¹ce
ograniczenia odpowiedzialnoœci spedytora, zawarte w niniejszych OPWS, odnosz¹
siê tak¿e do spedytorów dalszych i zastêpczych.
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Wykonanie zlecenia
§9
9.1. Spedytor jest zobowi¹zany wykonywaæ swoje czynnoœci zgodnie z przyjêtym zleceniem. W przypadku koniecznoœci podjêcia dzia³añ nie objêtych zleceniem spedytor powinien kierowaæ siê dobrem towaru, zachowaniem nale¿ytej
starannoœci i obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
9.2. W przypadku braku w zleceniu jednoznacznych, wystarczaj¹cych i wykonalnych instrukcji lub szczególnych uzgodnieñ, spedytor ma wolny wybór czasu,
sposobu wysy³ki, rodzaju przewozu i taryf. Spedytor dzia³a w ka¿dym przypadku
uwzglêdniaj¹c dobro towaru, lecz na ryzyko i rachunek zleceniodawcy.
9.3. Je¿eli spedytor obowi¹zany jest do wysy³ania dokumentów za potwierdzeniem, to uzyskanie potwierdzenia nadania zwalnia spedytora od odpowiedzialnoœci za niedorêczenie lub opóŸnienie w dorêczeniu dokumentów. Bez pisemnego
zlecenia spedytor nie ma obowi¹zku ubezpieczenia wysy³anych dokumentów.
9.4. Odbieraj¹c przesy³kê, spedytor lub przez niego upowa¿niona osoba obowi¹zana jest sprawdziæ, czy przesy³ka dostarczona zosta³a w stanie nienaruszonym, bez
braków lub uszkodzeñ zewnêtrznych i w zgodnoœci z towarzysz¹cymi jej dokumentami (konosament, list przewozowy itp.).
9.5. Je¿eli przesy³ka sk³adana jest do magazynu nale¿¹cego do osób trzecich,
sprawdzenia stanu i zgodnoœci z dokumentem przewozowym dokonuje podmiot
prowadz¹cy magazyn.
9.6. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub braku w przesy³ce, braku lub niezgodnoœci plomb i innych zabezpieczeñ, spedytor zabezpiecza prawa zleceniodawcy
w stosunku do osób trzecich odpowiedzialnych za stwierdzone braki lub uszkodzenia, powiadamiaj¹c o tym zleceniodawcê.
9.7. Poœwiadczenie odbioru przesy³ki wydane przez spedytora stwarza domniemanie przyjêcia jej przez spedytora w takim stanie, jak to uwidoczniono
w poœwiadczeniu.
9.8. Wykonuj¹c zlecenie dotycz¹ce wys³ania przesy³ki, spedytor obowi¹zany
jest dotrzymaæ wyznaczonych warunkami kontraktu handlowego terminów
(terminów wa¿noœci akredytywy handlowej, itp.) okreœlonych w zleceniu, chyba ¿e
z przyczyn niezale¿nych od spedytora by³o to niemo¿liwe. O powy¿szym spedytor
powinien uprzedziæ lub poinformowaæ zleceniodawcê.
Ubezpieczenia
§ 10
10.1. Spedytor dokonuje ubezpieczenia "cargo" jedynie wówczas, gdy otrzyma
wyraŸne w tym wzglêdzie pisemne zlecenie. Je¿eli nie uzgodniono inaczej na
piœmie, spedytor nie ma obowi¹zku aran¿owania oddzielnego ubezpieczenia dla
ka¿dej przesy³ki. Podanie w zleceniu wartoœci towaru nie oznacza udzielenia
spedytorowi zlecenia na zaaran¿owanie ubezpieczenia „cargo”.
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10.2. Oferuj¹c zleceniodawcy ubezpieczenie „cargo” lub zawieraj¹c je w jego
imieniu i na jego koszt, spedytor zobowi¹zany jest udostêpniæ zleceniodawcy
warunki ubezpieczenia:
10.2.1.w przypadku objêcia przesy³ki ubezpieczeniem generalnym - przed zawarciem umowy spedycji;
10.2.2.w innych przypadkach - przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
Przeszkody w wykonywaniu czynnoœci spedycyjnych
§ 11
11.1. Okolicznoœci niezale¿ne od spedytora lub innej osoby dzia³aj¹cej na jego
zlecenie (m. in. si³a wy¿sza) uniemo¿liwiaj¹ce wykonanie w ca³oœci lub w czêœci
obowi¹zków spedytora, zwalniaj¹ go na czas trwania tych przeszkód od odpowiedzialnoœci za terminowe wykonanie zlecenia. O powstaniu tych przeszkód spedytor
winien bez zw³oki zawiadomiæ zleceniodawcê. Gdy trwanie tych przeszkód
przed³u¿a siê nadmiernie, spedytor mo¿e odst¹piæ od umowy, nawet gdy jest ona
ju¿ czêœciowo wykonana. Jednak¿e przed odst¹pieniem od umowy spedytor
obowi¹zany jest zabezpieczyæ przesy³kê i interes zleceniodawcy w porozumieniu
z nim. W razie odst¹pienia spedytora od umowy z przyczyn wy¿ej podanych, nale¿y
mu siê zwrot wydatków poniesionych w zwi¹zku z wykonywaniem zlecenia oraz
stosowna czêœæ wynagrodzenia za dokonane czynnoœci.
11.2. Przez si³ê wy¿sz¹ rozumie siê zdarzenia o charakterze katastrofalnych
dzia³añ przyrody, a tak¿e nadzwyczajnych i zewnêtrznych wydarzeñ o charakterze
generalnym, jak wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja,
zamieszki, którym zapobiec nie mo¿na, zaœ niemo¿noœæ zapobie¿enia skutkom
tych dzia³añ czy wydarzeñ jest obiektywna, niezale¿na od podjêcia czy zaniechania
przez stronê mo¿liwych do przedsiêwziêcia aktów prewencji.
Wynagrodzenie spedytora, zwrot poniesionych kosztów
§ 12
12.1. Spedytorowi nale¿y siê wynagrodzenie od zleceniodawcy zgodnie z zawart¹ umow¹.
12.2. Za us³ugi nie przewidziane wczeœniejsz¹ umow¹, ale wykonane po uzgodnieniu ze zleceniodawc¹, jak równie¿ za us³ugi wykonane bez uzgodnienia, ale
w celu nale¿ytego wykonania umowy, nale¿y siê spedytorowi stosowne wynagrodzenie. Ponadto spedytorowi przys³uguje zwrot poniesionych w celu wykonania us³ugi wydatków.
12.3. W przypadku braku oddzielnej umowy wynagrodzenie spedytora wynika
z taryfy spedytora.
§ 13
Spedytor mo¿e uzale¿niæ wykonanie zlecenia od wp³acenia przez zleceniodawcê
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zaliczki na poczet wydatków zwi¹zanych z jego wykonaniem (np. frachty, op³aty
portowe, celne, itp.). Spedytor mo¿e równie¿ uzale¿niæ dalsze wykonanie zlecenia
od natychmiastowego zwrotu dokonanych ju¿ wydatków. Przy dostawach sukcesywnych spedytor ma prawo do czêœciowego rozliczania nale¿noœci.
§ 14
Zajêcie, uszkodzenie, utrata przesy³ki w ca³oœci lub w czêœci, nie zawinione przez
spedytora, a tak¿e spowodowane si³¹ wy¿sz¹, przepadkiem (konfiskat¹) lub innym
aktem w³adzy dotycz¹cym przesy³ki, nie maj¹ wp³ywu na roszczenia spedytora
wobec zleceniodawcy, w szczególnoœci roszczenia o zap³atê umówionego wynagrodzenia oraz zwrot kosztów i wydatków.
§ 15
Udzielenie spedytorowi zlecenia na rachunek osoby trzeciej lub wskazanie osoby
trzeciej jako p³atnika nale¿noœci spedytora nie zwalnia zleceniodawcy od obowi¹zku zap³aty.
§ 16
Spedytor ma obowi¹zek sprawdzenia, czy nale¿noœci podwykonawców obliczone
s¹ prawid³owo. W razie stwierdzenia nieprawid³owoœci spedytor obowi¹zany jest
z³o¿yæ bez zw³oki reklamacjê. Zleceniodawca obowi¹zany jest zwróciæ spedytorowi jego wydatki zwi¹zane z reklamacj¹.
§ 17
17.1. Zleceniodawca zobowi¹zany jest zwróciæ spedytorowi wszelkie wydatki
zwi¹zane z wykonywaniem zlecenia, w tym koszty detention, demurrage i frachtu,
które spedytor poniós³ w wyniku wskazania go, przez zleceniodawcê lub kontrahenta zleceniodawcy, jako odbiorcê towaru w konosamencie armatorskim lub
lotniczym liœcie przewozowym.
17.2. Je¿eli spedytor na zlecenie zleceniodawcy wystêpuje w charakterze nadawcy lub odbiorcy i wysuniête zostan¹ wobec niego roszczenia (np. z tytu³u awarii
wspólnej lub z innych tytu³ów), za które z mocy prawa odpowiada nadawca lub
odbiorca, zleceniodawca ma obowi¹zek zabezpieczenia i ochrony spedytora przed
wynikaj¹cymi st¹d konsekwencjami.
§ 18
Je¿eli spedytor w trakcie wykonywania zlecenia wyk³ada w³asne fundusze, ma
on prawo do prowizji wyk³adowej od wy³o¿onej sumy. Je¿eli wysokoœæ prowizji
nie jest okreœlona taryf¹ lub umow¹ z klientem, obowi¹zuje prowizja w wysokoœci
aktualnie obowi¹zuj¹cej stopy odsetek ustawowych.
Odpowiedzialnoœæ spedytora
§ 19
Odpowiedzialnoœæ spedytora jest uzale¿niona od zakresu zawartej umowy.
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§ 20
20.1. Spedytor ponosi odpowiedzialnoœæ za szkodê wynik³¹ z niewykonania lub
nienale¿ytego wykonania czynnoœci spedycyjnych wynikaj¹cych z umowy spedycji, chyba ¿e udowodni, i¿ nie móg³ zapobiec szkodzie pomimo do³o¿enia
nale¿ytej starannoœci.
20.2. Spedytor jest odpowiedzialny za przewoŸników i dalszych spedytorów,
którymi pos³uguje siê przy wykonaniu zlecenia, chyba ¿e nie ponosi winy w ich
wyborze.
20.3. Spedytor zobowi¹zany jest do podjêcia wszelkich czynnoœci maj¹cych na
celu umo¿liwienie zleceniodawcy dochodzenia roszczeñ od osób bior¹cych udzia³
w wykonaniu zlecenia, chocia¿ za ich dzia³anie lub zaniechanie nie ponosi
odpowiedzialnoœci. Na podstawie odrêbnej umowy spedytor mo¿e dochodziæ tych
roszczeñ na ryzyko i koszt zleceniodawcy.
§ 21
Dzia³aj¹c jako operator transportu multimodalnego spedytor odpowiada zgodnie
z warunkami dokumentu przewozowego odnosz¹cego siê do tego rodzaju
transportu.
Ograniczenia i wy³¹czenia odpowiedzialnoœci spedytora
§ 22
22.1. Spedytor nie ponosi odpowiedzialnoœci za:
22.1.1.przesy³ki wartoœciowe i towary niebezpieczne, jeœli nie zosta³y zadeklarowane i zaakceptowane przez spedytora w zawartej umowie;
22.1.2.szkodê spowodowan¹ opóŸnieniem w dostawie przesy³ki, chyba ¿e zobowi¹za³ siê do dostarczenia jej w okreœlonym terminie;
22.1.3.szkodê w postaci innej, ni¿ szkoda rzeczywista;
22.1.4.ubytek wagi w towarach masowych, wynikaj¹cy z ich w³aœciwoœci, nie
przekraczaj¹cy granic okreœlonych w³aœciwymi dla danego towaru przepisami,
a w przypadku braku takich przepisów - granic zwyczajowo przyjêtych;
22.1.5.szkodê wynikaj¹c¹ z udzia³u lub zaniechania osób, z którymi spedytor nie
pozostaje w stosunkach umownych.
§ 23
23.1. Wyp³acone przez spedytora odszkodowanie, nale¿ne osobie uprawnionej
z tytu³u zawartej umowy spedycji, ograniczone jest do zwyk³ej wartoœci towaru,
okreœlonej w fakturze handlowej, a w razie jej braku, okreœlonej w kolejnoœci na
podstawie ceny gie³dowej, rynkowej lub w oparciu o normaln¹ wartoœæ rzeczy tego
samego rodzaju i jakoœci. W ¿adnym przypadku jednak wyp³acone przez spedytora
odszkodowanie nie mo¿e przekroczyæ kwoty 2 SDR za 1 kilogram wagi brutto
przesy³ki brakuj¹cej lub uszkodzonej, a ³¹cznie kwoty 50.000 SDR za ka¿de zda8

rzenie, chyba ¿e od osoby, za któr¹ spedytor ponosi odpowiedzialnoœæ, uzyskane
zostanie odszkodowanie w kwocie wy¿szej.
23.2. Odszkodowanie wyp³acone przez spedytora zgodnie z punktem 23.1. nie
mo¿e przewy¿szaæ odszkodowania mo¿liwego do uzyskania na podstawie przepisów prawa od osoby odpowiedzialnej za szkodê.
23.3. Aktualn¹ wartoœæ SDR ustala siê na podstawie kursu, notowanego i publikowanego przez NBP w dacie powstania szkody.
23.4. Postanowienia § 23 stosuje siê odpowiednio tak¿e w przypadku zaanga¿owania odpowiedzialnoœci cywilnej spedytora z tytu³ów innych ni¿ umowny.
Reklamacje
§ 24
24.1. Reklamacja zleceniodawcy z³o¿ona spedytorowi winna byæ wniesiona do
spedytora na piœmie w ci¹gu 6 dni od daty, w której zleceniodawca dowiedzia³ siê
lub powinien by³ siê dowiedzieæ o zaistnia³ej szkodzie. W terminie 14 dni od jej
otrzymania spedytor zobowi¹zany jest do potwierdzenia otrzymania reklamacji
i udzielenia wyjaœnieñ co do sposobu i terminu jej rozpatrzenia.
24.2. Reklamacji powinny towarzyszyæ dokumenty stwierdzaj¹ce stan przesy³ki
oraz okolicznoœci powstania szkody/braków.
24.3. Procedura reklamacyjna zwi¹zana z wykonywaniem przez spedytora funkcji przewoŸnika umownego uregulowana jest odrêbnymi przepisami.
Prawo zastawu i zatrzymania
§ 25
25.1. Dla zabezpieczenia nale¿noœci od zleceniodawcy spedytor ma prawo do
zatrzymania przesy³ki i/lub dokumentów jej dotycz¹cych do czasu zap³aty tych
nale¿noœci
25.2. Spedytor mo¿e równie¿ egzekwowaæ przyznane mu w punkcie 25.1 prawa
w odniesieniu do sum nale¿nych mu od zleceniodawcy za poprzednie zlecenia.
25.3. Je¿eli zgodnie ze zleceniem przesy³ka ma byæ postawiona do dyspozycji
strony trzeciej lub stronie trzeciej przekazana, spedytor mo¿e tak¿e skorzystaæ
z prawa zastawu na przesy³ce.
25.4. Wszelkie koszty zwi¹zane z zastawem na przesy³ce i/lub dokumentach
obci¹¿aj¹ towar.
25.5. W przypadku, gdy osoby trzecie wyst¹pi¹ wobec spedytora z jakimikolwiek
roszczeniami w zwi¹zku z wykonywaniem przez spedytora prawa zatrzymania lub
zastawu na przesy³ce, zleceniodawca zobowi¹zany bêdzie do niezw³ocznego
zwolnienia spedytora z takiej odpowiedzialnoœci i naprawienia poniesionej przez
spedytora szkody.
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Przedawnienie
§ 26
26.1. Roszczenia z umowy spedycji przedawniaj¹ siê z up³ywem jednego roku.
26.2. Przedawnienie zaczyna biec:
26.2.1.w przypadku roszczeñ z tytu³u uszkodzenia lub braków w przesy³ce - od
dnia jej dostarczenia;
26.2.2.w przypadku ca³kowitej utraty przesy³ki lub dostarczenia jej z opóŸnieniem
- od dnia, w którym przesy³ka mia³a byæ dostarczona;
26.2.3.we wszystkich innych przypadkach - od dnia wykonania zlecenia.
§ 27
W przypadku, gdy spedytor w myœl § 4 niniejszych OPWS nabywa status
przewoŸnika, roszczenia z tytu³u przewozu przedawniaj¹ siê wed³ug przepisów
prawnych krajowych i miêdzynarodowych reguluj¹cych to zagadnienie.
Rozstrzyganie sporów i prawo w³aœciwe
§ 28
Strony mog¹ siê umówiæ, ¿e spory wynikaj¹ce ze stosunków prawnych, do których
maj¹ zastosowanie niniejsze OPWS, podlegaæ bêd¹ rozstrzygniêciu przez S¹d
Arbitra¿owy przy Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki w Gdyni.
§ 29
W braku odmiennej umowy stron, spory wynikaj¹ce ze stosunków prawnych,
do których maj¹ zastosowanie niniejsze OPWS, podlegaj¹ rozstrzygniêciu:
29.1. w przypadku, gdy obie strony posiadaj¹ siedzibê (miejsce zamieszkania)
w Polsce - przez s¹d powszechny, w³aœciwy dla miejsca siedziby spedytora;
29.2. jeœli jedna ze stron ma siedzibê lub miejsce zamieszkania za granic¹ - przez
s¹d powszechny, krajowy lub zagraniczny, wybrany przez spedytora ( jeœli pozew
wnoszony jest przez spedytora ) b¹dŸ przez s¹d powszechny, w³aœciwy dla miejsca
siedziby spedytora ( jeœli pozew wnoszony jest przeciwko spedytorowi).
§ 30
W przypadku, gdy którekolwiek z postanowieñ niniejszych OPWS uznane zostanie
za nieskuteczne, nie wy³¹cza to skutecznoœci pozosta³ych postanowieñ.
§ 31
W przypadku braku odmiennego porozumienia stron w³aœciwe jest prawo polskie.
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