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11.10.2007 r.

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe
(Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Dz.
U. z 2003 r. Nr 149, poz. 1452 i Nr 211, poz. 2049, Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678, Nr 281, poz. 2780 oraz Dz.
U. z 2006 r. Nr 133, poz. 935)

Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Ustawa reguluje przewóz osób i rzeczy, wykonywany odpłatnie na podstawie umowy, przez
uprawnionych do tego przewoĨników, z wyjątkiem transportu morskiego, lotniczego i konnego.
2. Przepisy ustawy stosuje siĊ odpowiednio do przewozu nieodpłatnego wykonywanego przez
przewoĨnika.
3. Przepisy ustawy stosuje siĊ do przewozów miĊdzynarodowych, jeĪeli umowa miĊdzynarodowa nie
stanowi inaczej.
Art. 2. 1. PrzewoĨnik jest obowiązany podaü do publicznej wiadomoĞci zakres swojego działania,
a w szczególnoĞci adresy punktów odprawy i sposób zawierania umowy przewozu.
2. PrzewoĨnik wykonujący regularne przewozy osób jest obowiązany w szczególnoĞci podaü do
publicznej wiadomoĞci rozkład jazdy Ğrodków transportowych przez zamieszczenie informacji na
wszystkich dworcach i przystankach wymienionych w rozkładzie jazdy.
3. PrzewoĨnicy wykonujący regularne przewozy osób są obowiązani do okresowej aktualizacji
i publikowania informacji o wykonywanej komunikacji.
Art. 3. 1. W zakresie podanym do wiadomoĞci publicznej przewoĨnik jest obowiązany do przewozu osób
i rzeczy.
2. PrzewoĨnik jest obowiązany uĪyü Ğrodków transportowych odpowiednich do danego przewozu.
Art. 4. PrzewoĨnik moĪe wydawaü regulaminy okreĞlające warunki obsługi podróĪnych, odprawy oraz
przewozu osób i rzeczy.
Art. 5. PrzewoĨnik moĪe powierzaü wykonanie przewozu innym przewoĨnikom na całej przestrzeni
przewozu lub jej czĊĞci, jednakĪe ponosi odpowiedzialnoĞü za ich czynnoĞci jak za swoje własne.
Art. 6. 1. Przewóz moĪe byü wykonywany przez kilku przewoĨników tej samej lub róĪnej gałĊzi transportu
na podstawie jednej umowy przewozu i jednego dokumentu przewozowego; odpowiedzialnoĞü
przewoĨników jest solidarna.
2. W sprawach nie uregulowanych odrĊbnie stosuje siĊ przepisy obowiązujące przewoĨnika na
przestrzeni wykonywanego przez niego przewozu.
3. PrzewoĨnik, który zapłacił odszkodowanie, ma roszczenie zwrotne do przewoĨnika ponoszącego
odpowiedzialnoĞü za okolicznoĞci, z których szkoda wynikła. JeĪeli okolicznoĞci tych ustaliü nie moĪna,
odpowiedzialnoĞü ponoszą wszyscy przewoĨnicy stosownie do wysokoĞci przypadającego im
przewoĨnego; od odpowiedzialnoĞci jest wolny przewoĨnik, który udowodni, Īe szkoda nie powstała
w czasie wykonywania przez niego przewozu.
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Art. 7. PrzewoĨnik jest zwolniony od obowiązku przewozu, jeĪeli:
1)
zachodzą uniemoĪliwiające przewóz okolicznoĞci, których przewoĨnik nie mógł uniknąü
ani zapobiec ich skutkom,
2)
klient nie zastosował siĊ do przepisów przewozowych,
3)
ze wzglĊdu na przedmiot przewozu nie ma moĪliwoĞci jego wykonania przy uĪyciu
posiadanych Ğrodków i urządzeĔ transportowych.
Art. 8. 1. Obowiązek przewozu moĪe byü ograniczony przez:
1)
ministra właĞciwego do spraw transportu, a w odniesieniu do wojewódzkiego,
powiatowego albo gminnego transportu zbiorowego odpowiednio przez wojewodĊ,
starostĊ, wójta albo burmistrza (prezydenta miasta) - ze wzglĊdu na potrzeby obronnoĞci
lub bezpieczeĔstwa paĔstwa bądĨ w wypadku klĊski Īywiołowej,
2)
przewoĨnika - w razie klĊski Īywiołowej, przerwy w eksploatacji, szczególnych trudnoĞci
spowodowanych przez klienta, z przyczyn ekonomicznych, których przewoĨnik nie mógł
przewidzieü, jak równieĪ z uwagi na bezpieczeĔstwo ruchu za zgodą i na warunkach
ustalonych przez:
a)
ministra właĞciwego do spraw transportu albo wojewodĊ - w odniesieniu do
przewoĨników, wobec których odpowiednio minister albo wojewoda pełni funkcjĊ
organu załoĪycielskiego,
b)
ministra właĞciwego do spraw Skarbu PaĔstwa - w odniesieniu do przewoĨników,
wobec których minister pełni funkcjĊ organu załoĪycielskiego albo wykonuje
uprawnienia z akcji lub udziałów,
c)
marszałka województwa albo starostĊ - w odniesieniu do przewoĨników, wobec
których odpowiednio zarząd województwa albo powiatu wykonuje uprawnienia
z akcji lub udziałów,
d)
organ wykonawczy gminy lub powiatu - w odniesieniu do odpowiednio gminnego
lub powiatowego transportu zbiorowego.
Zgoda nie jest wymagana, jeĪeli ograniczenie obowiązku przewozu nastĊpuje na okres nie dłuĪszy
niĪ 7 dni.
2. Ograniczenia mogą polegaü na całkowitym lub czĊĞciowym zawieszeniu przewozu, wyłączeniu
z przewozu okreĞlonych kategorii przesyłek, relacji przewozowych lub punktów odprawy, zawieszeniu
przewozu we wskazanych dniach albo uzaleĪnieniu przewozu od spełnienia okreĞlonych warunków.
3. Ograniczenia przewozu podaje siĊ do wiadomoĞci publicznej w sposób zwyczajowo przyjĊty.
Art. 9. 1. Minister właĞciwy do spraw transportu moĪe nałoĪyü na przewoĨnika obowiązek zawarcia
umowy o wykonanie zadania przewozowego, jeĪeli jest to niezbĊdne ze wzglĊdu na potrzeby obronnoĞci
lub bezpieczeĔstwa paĔstwa bądĨ w przypadku klĊski Īywiołowej.
2. W przypadku klĊsk Īywiołowych obowiązek, o którym mowa w ust. 1, moĪe nałoĪyü odpowiednio wójt,
burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa.
3. W wypadkach okreĞlonych w ust. 1 i 2 organ nakładający obowiązek zapewnia przewoĨnikowi Ğrodki
finansowe niezbĊdne do wykonania nałoĪonego zadania lub wskazuje podmiot, który na podstawie
umowy z przewoĨnikiem zapewni Ğrodki finansowe na wykonanie tego zadania.
Art. 9a. W przypadku wystąpienia powaĪnych zakłóceĔ na rynku usług przewozowych w Īegludze
Ğródlądowej, w tym nadmiernej podaĪy usług przewozowych, minister właĞciwy do spraw transportu
moĪe, w drodze rozporządzenia, wprowadziü ograniczenia w przewozie rzeczy w Īegludze Ğródlądowej,
okreĞlając czas ich obowiązywania oraz zakres przedmiotowy lub terytorialny ich stosowania, biorąc pod
uwagĊ Ğrodki podjĊte przez KomisjĊ Europejską na podstawie właĞciwych przepisów Unii Europejskiej.
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Art. 10. (skreĞlony).
Art. 11. 1. PrzewoĨnik jest obowiązany podaü do publicznej wiadomoĞci, w sposób zwyczajowo przyjĊty,
ustalone lub stosowane przez niego taryfy lub cenniki.
2. PrzewoĨnik zapewnia zainteresowanym bezpłatny wgląd do obowiązujących go przepisów
przewozowych.
Art. 11a. 1. PrzewoĨnik wykonujący regularne przewozy miĊdzynarodowe w transporcie kolejowym lub
drogowym jest obowiązany do uzgadniania z właĞciwym miejscowo organem celnym rozkładów jazdy
Ğrodków przewozowych, a zwłaszcza czasu i miejsca przekroczenia przez te Ğrodki granicy paĔstwowej
oraz czasu ich postoju w przejĞciach granicznych.
2. W miĊdzynarodowej Īegludze Ğródlądowej obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ciąĪy na podmiotach
zarządzających granicznymi przejĞciami rzecznymi.
3. W miĊdzynarodowej Īegludze Ğródlądowej oraz miĊdzynarodowym transporcie kolejowym podmioty
wymienione w ust. 1 i 2 obowiązane są do niezwłocznego powiadomienia właĞciwych miejscowo organów
celnych o wszystkich wypadkach przekraczania granicy przez Ğrodki przewozowe poza rozkładem jazdy.
Art. 12. (uchylony).
Rozdział 2
Przewóz osób i przesyłek bagaĪowych
Art. 13. (skreĞlony).
Art. 14. 1. PrzewoĨnik jest obowiązany do zapewnienia podróĪnym odpowiednich warunków
bezpieczeĔstwa i higieny oraz wygody i naleĪytej obsługi.
2. PrzewoĨnik powinien podejmowaü działania ułatwiające korzystanie ze Ğrodków transportowych,
punktów odprawy, przystanków i peronów osobom niepełnosprawnym, w tym równieĪ poruszającym siĊ
na wózkach inwalidzkich.
Art. 15. 1. PodróĪny jest obowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących
w transporcie.
2. Osoby zagraĪające bezpieczeĔstwu lub porządkowi w transporcie mogą byü nie dopuszczone do
przewozu lub usuniĊte ze Ğrodka transportowego.
3. Osoby uciąĪliwe dla podróĪnych lub odmawiające zapłacenia naleĪnoĞci za przewóz mogą byü
usuniĊte ze Ğrodka transportowego, chyba Īe naruszałoby to zasady współĪycia społecznego.
4. Minister właĞciwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właĞciwym do spraw administracji
publicznej moĪe okreĞliü, w drodze rozporządzenia, przepisy porządkowe związane z przewozem osób
i bagaĪu Ğrodkami transportu publicznego, z zastrzeĪeniem ust. 5 i 6.
5. W odniesieniu do gminnego transportu zbiorowego oraz przewozów osób i bagaĪu taksówkami
przepisy porządkowe okreĞla rada gminy, a na terenie miasta stołecznego Warszawy - Rada miasta
stołecznego Warszawy.
6. W odniesieniu do powiatowego transportu zbiorowego przepisy porządkowe okreĞla rada powiatu,
a w odniesieniu do wojewódzkiego transportu zbiorowego - sejmik województwa.
7. Rada gminy (Rada miasta stołecznego Warszawy) moĪe wprowadziü obowiązek stosowania
dodatkowych oznaczeĔ i dodatkowego wyposaĪenia technicznego w odniesieniu do taksówek.
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Art. 16. 1. UmowĊ przewozu zawiera siĊ przez nabycie biletu na przejazd lub spełnienie innych
okreĞlonych przez przewoĨnika warunków dostĊpu do Ğrodka transportowego, a w razie ich nieustalenia przez samo zajĊcie miejsca w Ğrodku transportowym.
2. W bilecie na przejazd okreĞla siĊ wysokoĞü naleĪnoĞci za przejazd oraz dane potrzebne do ustalenia
zakresu uprawnieĔ podróĪnego.
Art. 17. 1. PodróĪny moĪe zmieniü umowĊ przewozu lub odstąpiü od niej przed rozpoczĊciem podróĪy
albo w miejscu zatrzymania Ğrodka transportowego na drodze przewozu.
2. Zmiana umowy przewozu moĪe dotyczyü:
1)
terminu odjazdu,
2)
miejscowoĞci przeznaczenia,
3)
klasy Ğrodka transportowego.
3. W celu dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, podróĪny powinien uzyskaü od przewoĨnika
odpowiednie poĞwiadczenie oraz ewentualnie otrzymaü zwrot lub dopłaciü róĪnicĊ naleĪnoĞci.
4. PodróĪnemu, który odstąpił od umowy przewozu albo którego na podstawie art. 15 nie dopuszczono do
przewozu lub usuniĊto ze Ğrodka transportowego, przysługuje zwrot naleĪnoĞci stosowny do nie
wykorzystanego Ğwiadczenia przewozowego po potrąceniu czĊĞci naleĪnoĞci (odstĊpnego). Potrącenia
nie stosuje siĊ, jeĪeli podróĪny odstąpi od umowy przewozu z przyczyn wystĊpujących po stronie
przewoĨnika.
5. Przepisy ust. 1-4 nie dotyczą komunikacji komunalnej.
Art. 18. 1. JeĪeli przed rozpoczĊciem przewozu lub w czasie jego wykonywania zaistnieją okolicznoĞci
uniemoĪliwiające jego wykonanie zgodnie z treĞcią umowy, przewoĨnik jest obowiązany niezwłocznie
powiadomiü o tym podróĪnych oraz zapewniü im bez dodatkowej opłaty przewóz do miejsca
przeznaczenia przy uĪyciu własnych lub obcych Ğrodków transportowych (przewóz zastĊpczy).
2. W razie przerwy w ruchu lub utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy, podróĪnemu
przysługuje zwrot naleĪnoĞci za cały przerwany przejazd, a ponadto moĪe on bezpłatnie powróciü do
miejsca wyjazdu, chyba Īe przewoĨnik nie ma moĪliwoĞci zorganizowania takiego przewozu.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje siĊ do przejazdów odbywanych na podstawie biletów uprawniających do
przejazdów wielokrotnych oraz w zbiorowej komunikacji komunalnej.
Art. 19. UmowĊ grupowego przewozu osób zawiera z przewoĨnikiem organizator takiego przewozu,
zwany dalej "organizatorem".
Art. 20. (skreĞlony).
Art. 21. W grupowym przewozie osób do obowiązków organizatora naleĪy nadzór nad przestrzeganiem
przez uczestników przewozu grupowego przepisów porządkowych; organizator i uczestnik ponoszą
odpowiedzialnoĞü solidarną za wyrządzone szkody w mieniu przewoĨnika, chyba Īe strony umówią siĊ
inaczej.
Art. 22. Do grupowego przewozu osób stosuje siĊ odpowiednio przepisy art. 17 i 18.
Art. 23. 1. PodróĪny moĪe zabraü ze sobą do Ğrodka transportowego rzeczy, jak równieĪ oddaü je do
przewozu jako przesyłkĊ bagaĪową.
2. Z przewozu okreĞlonego w ust. 1 są wyłączone:
1)
rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrĊbnych przepisów,
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2)
rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządziü szkodĊ osobom lub mieniu,
3)
zwłoki i szczątki zwłok ludzkich.
3. W razie uzasadnionego podejrzenia, przewoĨnik moĪe sprawdziü, czy zawartoĞü przesyłki bagaĪowej
nie narusza przepisu ust. 2; jeĪeli podróĪny nie zgłosi siĊ do uczestnictwa w sprawdzeniu lub nie moĪna
go odszukaü, sprawdzenia dokonuje siĊ w obecnoĞci osób zaproszonych do tej czynnoĞci przez
przewoĨnika.
4. W razie ujawnienia naruszenia przepisu ust. 2 koszty związane ze sprawdzeniem przesyłki ponosi
podróĪny.
Art. 24. 1. PrzewoĨnik przyjmuje przesyłki bagaĪowe w punktach odprawy podanych do wiadomoĞci
publicznej lub bezpoĞrednio w Ğrodku transportowym, którym przesyłka ma byü przewieziona.
2. PrzewoĨnik ustala masĊ i liczbĊ sztuk przesyłki oraz przypadające do zapłaty naleĪnoĞci przewozowe
i w dowód przyjĊcia przesyłki do przewozu oraz opłacenia naleĪnoĞci wydaje podróĪnemu kwit bagaĪowy.
3. Przy nadaniu przesyłki bagaĪowej bezpoĞrednio do Ğrodka transportowego masa przesyłki moĪe byü
dla celów taryfowych okreĞlona szacunkowo.
4. PrzewoĨnik moĪe odmówiü przyjĊcia jako przesyłki bagaĪowej rzeczy, które ze wzglĊdu na ich stan lub
właĞciwoĞci mogą ulec w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu, jeĪeli ich opakowanie jest
niewystarczające, albo przy których brak wymaganego opakowania. W razie przyjĊcia takich rzeczy do
przewozu przewoĨnik zamieszcza o tym odpowiednią wzmiankĊ w kwicie bagaĪowym.
Art. 25. 1. Kwit bagaĪowy powinien zawieraü dane niezbĊdne do ustalenia toĪsamoĞci przesyłki oraz
wysokoĞü naleĪnoĞci przewozowych.
2. UmowĊ przewozu przesyłki bagaĪowej uwaĪa siĊ za zawartą z chwilą przekazania przesyłki
przewoĨnikowi i przyjĊcia przez podróĪnego kwitu bagaĪowego.
Art. 26. PrzewoĨnik jest obowiązany do wykonania czynnoĞci ładunkowych w wyznaczonych punktach
odprawy (art. 24 ust. 1), chyba Īe przesyłka bagaĪowa jest nadawana bezpoĞrednio do Ğrodka
transportowego lub z niego wydawana.
Art. 27. 1. PodróĪny moĪe zadeklarowaü wartoĞü całej przesyłki bagaĪowej lub kaĪdej jej sztuki
oddzielnie; deklarowana wartoĞü nie powinna przewyĪszaü rzeczywistej wartoĞci przesyłki.
2. PrzewoĨnik moĪe sprawdziü zgodnoĞü deklarowanej wartoĞci z rzeczywistą i w wypadku zastrzeĪeĔ
zaznaczyü to w kwicie bagaĪowym.
3. W razie sporu co do wysokoĞci deklarowanej wartoĞci przesyłki, podróĪny moĪe zaĪądaü, aby jej
wartoĞü okreĞlił rzeczoznawca. JeĪeli deklarowana wartoĞü przewyĪsza wiĊcej niĪ o dwadzieĞcia procent
wartoĞü ustaloną przez rzeczoznawcĊ, koszty ekspertyzy ponosi podróĪny.
Art. 28. 1. PrzewoĨnik jest obowiązany ogłosiü w rozkładach jazdy lub w inny odpowiedni sposób
ograniczenia moĪliwoĞci przewozu przesyłek bagaĪowych w poszczególnych kursach Ğrodków
transportowych przeznaczonych do przewozu osób.
2. PodróĪny moĪe wskazaü kurs lub kursy Ğrodków transportowych, którymi przesyłka bagaĪowa ma byü
przewieziona; w przeciwnym razie przewozu dokonuje siĊ w pierwszym moĪliwym kursie.
3. PrzewoĨnik moĪe odmówiü przyjĊcia przesyłki bagaĪowej na wskazany przez podróĪnego kurs Ğrodka
transportowego, jeĪeli załadowanie jej mogłoby opóĨniü odjazd tego Ğrodka.
4. (skreĞlony).
5. JeĪeli przeszkoda w przewozie powstała z przyczyn wystĊpujących po stronie przewoĨnika, podróĪny
moĪe Īądaü:
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1)

zwrotu przesyłki do miejsca nadania lub wydania przesyłki w miejscu powstania
przeszkody; w takich wypadkach przepis art. 18 ust. 2 stosuje siĊ odpowiednio,
2)
przewozu przesyłki do miejsca przeznaczenia inną drogą; w takim wypadku
przewoĨnikowi nie przysługują dodatkowe naleĪnoĞci.
W razie braku moĪliwoĞci zawiadomienia podróĪnego o przeszkodzie w przewozie lub nieotrzymania od
niego odpowiedniego polecenia, przewozu dokonuje siĊ zgodnie z przepisem pkt 2.
Art. 29. 1. Termin przewozu przesyłki bagaĪowej okreĞla siĊ według rozkładu jazdy Ğrodka
transportowego, którym przesyłka ma byü przewieziona, a dla przesyłek wydawanych w punktach
odprawy - z doliczeniem czasu niezbĊdnego na przygotowanie przesyłki do wydania, nie wiĊcej jednak niĪ
1 godziny.
2. Termin przewozu przesyłki bagaĪowej przedłuĪa siĊ, jeĪeli przewoĨnik nie ponosi winy, o okres jej
zatrzymania wskutek:
1)
sprawdzenia przesyłki stosownie do przepisu art. 23 ust. 3, gdy stwierdzono w niej rzeczy
wyłączone z przewozu,
2)
wykonywania czynnoĞci wymaganych w przepisach szczególnych,
3)
zmiany umowy przewozu lub przeszkody w przewozie,
4)
ograniczeĔ wprowadzonych na podstawie przepisu art. 8.
3. OpóĨnienie w dostarczeniu przesyłki bagaĪowej liczy siĊ od zgłoszenia Īądania jej wydania po upływie
terminu okreĞlonego w ust. 1, z uwzglĊdnieniem okresów zatrzymania okreĞlonych w ust. 2.
Art. 30. 1. PrzewoĨnik wydaje przesyłkĊ bagaĪową posiadaczowi kwitu bagaĪowego za jego zwrotem i nie
jest obowiązany do sprawdzenia, czy osoba zgłaszająca siĊ z kwitem bagaĪowym jest uprawniona do
odbioru przesyłki.
2. PrzewoĨnik moĪe wydaü przesyłkĊ bagaĪową osobie, która nie moĪe okazaü kwitu bagaĪowego, lecz
udowodni swoje uprawnienia do odbioru; w razie wątpliwoĞci przewoĨnik moĪe Īądaü odpowiedniego
zabezpieczenia.
3. W razie opóĨnienia w przewozie przesyłki bagaĪowej przewoĨnik jest obowiązany, na Īądanie
posiadacza kwitu bagaĪowego, odnotowaü w tym dokumencie datĊ i godzinĊ Īądania wydania przesyłki,
a nastĊpnie zawiadomiü go o nadejĞciu przesyłki.
Art. 31. Do odstąpienia podróĪnego od umowy przewozu przesyłki bagaĪowej stosuje siĊ odpowiednio
przepisy art. 17.
Art. 32. Do przesyłek bagaĪowych nadawanych przez organizatora przewozu grupowego stosuje siĊ
odpowiednio przepisy art. 23-28, z wyjątkiem przepisu art. 25 ust. 2.
Art. 33. PrzesyłkĊ bagaĪową, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia w ciągu 14 dni po upływie
terminu przewozu, uwaĪa siĊ za utraconą.
Art. 33a. 1. PrzewoĨnik lub osoba przez niego upowaĪniona, legitymując siĊ identyfikatorem
umieszczonym w widocznym miejscu, moĪe dokonywaü kontroli dokumentów przewozu osób lub bagaĪu.
2. Identyfikator, o którym mowa w ust. 1, powinien zawieraü co najmniej nastĊpujące informacje:
1)
nazwĊ przewoĨnika,
2)
numer identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli dokumentów przewozu osób lub
bagaĪu,
3)
zdjĊcie kontrolującego,
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4)
zakres upowaĪnienia,
5)
okres waĪnoĞci,
6)
pieczĊü i podpis wystawcy (przewoĨnika).
3. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu przewoĨnik lub osoba przez niego
upowaĪniona pobierają właĞciwą naleĪnoĞü za przewóz i opłatĊ dodatkową albo wystawiają wezwanie do
zapłaty.
3a. W razie stwierdzenia braku waĪnego dokumentu poĞwiadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo
ulgowego przejazdu przewoĨnik lub osoba przez niego upowaĪniona pobierają właĞciwą naleĪnoĞü za
przewóz i opłatĊ dodatkową albo wystawiają wezwanie do zapłaty. Pobrana naleĪnoĞü za przewóz
i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej odpowiadającej kosztom poniesionym przez
przewoĨnika, podlegają zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty - umorzeniu, w przypadku
udokumentowania przez podróĪnego, nie póĨniej niĪ w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnieĔ do
bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.
3b. W razie posiadania przez podróĪnego waĪnego dokumentu przewozu, którego nie miał podczas
przejazdu, do zwrotu i umarzania naleĪnoĞci za przewóz i opłaty dodatkowej stosuje siĊ przepis ust. 3a
zdanie drugie.
3c. PrzewoĨnik moĪe okreĞliü w regulaminie przewozu lub taryfie obniĪenie wysokoĞci opłaty dodatkowej
w razie natychmiastowego jej uiszczenia lub w terminie wyznaczonym w wezwaniu do zapłaty.
4. PrzewoĨnik lub osoba przez niego upowaĪniona ma prawo:
1)
w razie odmowy zapłacenia naleĪnoĞci - Īądaü okazania dokumentu umoĪliwiającego
stwierdzenie toĪsamoĞci podróĪnego,
2)
w razie odmowy zapłacenia naleĪnoĞci i niemoĪnoĞci ustalenia toĪsamoĞci podróĪnego zwróciü siĊ do funkcjonariusza Policji i innych organów porządkowych, które mają,
zgodnie z przepisami prawa, uprawnienia do ustalania toĪsamoĞci osób, o podjĊcie
czynnoĞci zmierzających do ustalenia toĪsamoĞci podróĪnego,
3)
w razie uzasadnionego podejrzenia, Īe dokument przewozu albo dokument uprawniający
do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony - zatrzymaü
dokument za pokwitowaniem oraz przesłaü go prokuratorowi lub Policji,
z powiadomieniem wystawcy dokumentu.
Art. 34. Minister właĞciwy do spraw transportu okreĞli, w drodze rozporządzenia, treĞü rozkładów jazdy,
sposób i terminy ich ogłaszania oraz aktualizacji, jak równieĪ warunki ponoszenia kosztów związanych
z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do
publicznej wiadomoĞci, mając na uwadze zróĪnicowanie wysokoĞci kosztów przewoĨników w zaleĪnoĞci
od ich udziału w przewozach.
Art. 34a. 1. Minister właĞciwy do spraw transportu okreĞli, w drodze rozporządzenia:
2)
sposób ustalania wysokoĞci opłat dodatkowych pobieranych w razie:
a)
braku odpowiedniego dokumentu przewozu,
b)
braku waĪnego dokumentu poĞwiadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo
ulgowego przejazdu,
c)
niezapłacenia naleĪnoĞci za zabrane ze sobą do Ğrodka przewozu rzeczy lub
zwierzĊta albo naruszenia przepisów o ich przewozie,
d)
spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy
Ğrodka transportu
- mając na uwadze zróĪnicowanie wysokoĞci opłat dodatkowych w zaleĪnoĞci od strat
poniesionych przez przewoĨnika i powodu nałoĪenia opłaty dodatkowej;
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3)

sposób ustalania wysokoĞci przysługującej przewoĨnikowi opłaty manipulacyjnej, mając
na uwadze ponoszone koszty czynnoĞci związanych ze zwrotem lub umorzeniem opłaty
dodatkowej.
2. W odniesieniu do transportu zbiorowego, gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, przepisy, o których
mowa w ust. 1, okreĞlają odpowiednio rada gminy, rada powiatu albo sejmik województwa, a w mieĞcie
stołecznym Warszawie - Rada miasta stołecznego Warszawy.
Rozdział 3
Przewóz przesyłek towarowych
Art. 35. 1. PrzesyłkĊ towarową stanowią rzeczy przyjĊte do przewozu na podstawie jednego listu
przewozowego lub innego dokumentu przewozowego, zwanego dalej takĪe "listem przewozowym".
2. Rodzaje przesyłek w zaleĪnoĞci od masy lub objĊtoĞci oraz ze wzglĊdu na termin przewozu okreĞla
taryfa lub cennik.
Art. 36. 1. Z przewozu są wyłączone rzeczy:
1)
których przewóz jest zabroniony na podstawie odrĊbnych przepisów,
2)
które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właĞciwoĞci albo ze wzglĊdu na
urządzenia przewoĨnika lub warunki drogowe danej gałĊzi transportu nie nadają siĊ do
przewozu Ğrodkami transportowymi,
3)
niebezpieczne w rozumieniu odrĊbnych przepisów, chyba Īe zostały dopuszczone do
przewozu na warunkach szczególnych.
2. Minister właĞciwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właĞciwym do spraw wewnĊtrznych,
ministrem właĞciwym do spraw zdrowia oraz ministrem właĞciwym do spraw rolnictwa, w drodze
rozporządzenia, moĪe okreĞlaü szczególne warunki przewozu:
1)
rzeczy łatwo psujących siĊ,
2)
zwłok i szczątków zwłok ludzkich,
3)
Īywych zwierząt
- mając na wzglĊdzie zapewnienie bezpieczeĔstwa przewozu, wymaganych warunków przewozu oraz
warunków sanitarnych dla zapewnienia ochrony zdrowia i Ğrodowiska.
Art. 37. (skreĞlony)
Art. 38. 1. Nadawca składa przewoĨnikowi na przesyłkĊ towarową list przewozowy, a jeĪeli przy danym
rodzaju przewozu jest to powszechnie przyjĊte, w inny sposób dostarcza informacji niezbĊdnych do
prawidłowego wykonania przewozu.
2. W liĞcie przewozowym nadawca zamieszcza:
1)
nazwĊ i adres nadawcy, jego podpis oraz okreĞlenie placówki przewoĨnika zawierającej
umowĊ,
2)
miejsce przeznaczenia przesyłki oraz nazwĊ i adres odbiorcy,
3)
okreĞlenie rzeczy, masy, liczby sztuk przesyłki, sposobu opakowania i oznaczenia,
4)
inne wskazania i oĞwiadczenia, wymagane albo dopuszczone zgodnie z przepisami ze
wzglĊdu na warunki danej umowy lub sposób rozliczeĔ.
Art. 39. 1. Nadawca dołącza do listu przewozowego dokumenty wymagane w przepisach szczególnych,
a w razie niemoĪnoĞci ich dołączenia dostarcza je w odpowiednim czasie w miejscu załatwiania
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wymaganych czynnoĞci, zamieszczając w liĞcie przewozowym odpowiednią wzmiankĊ o dołączeniu
dokumentów lub miejscu ich złoĪenia.
2. CzynnoĞci wymagane w przepisach szczególnych jest obowiązany załatwiü:
1)
nadawca przesyłki - w miejscu nadania,
2)
przewoĨnik - w czasie przewozu,
3)
odbiorca - w miejscu przeznaczenia.
Art. 40. 1. JeĪeli wartoĞü przewoĪonych rzeczy nie wynika z rachunku sprzedawcy lub dostawcy ani
z obowiązującego cennika, nadawca moĪe zadeklarowaü ich wartoĞü w liĞcie przewozowym.
2. W razie deklarowania wartoĞci przesyłki towarowej mają odpowiednie zastosowanie przepisy art. 27
ust. 2 i 3.
Art. 41. 1. Nadawca jest obowiązany oddaü przewoĨnikowi rzeczy w stanie umoĪliwiającym ich
prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.
2. Rzeczy, które ze wzglĊdu na ich właĞciwoĞci wymagają opakowania, nadawca jest obowiązany oddaü
przewoĨnikowi w opakowaniu okreĞlonym w przepisach o normalizacji, a w razie braku przepisów w tym
zakresie - w sposób okreĞlony przez ministra właĞciwego do spraw transportu.
Art. 42. 1. PrzewoĨnik moĪe odmówiü przyjĊcia do przewozu rzeczy, których stan jest wadliwy lub
opakowanie niedostateczne albo nie mających wymaganego opakowania.
2. PrzewoĨnik moĪe uzaleĪniü przyjĊcie do przewozu rzeczy, których opakowanie nie odpowiada
warunkom okreĞlonym w art. 41 lub ze Ğladami uszkodzenia, od zamieszczenia przez nadawcĊ w liĞcie
przewozowym odpowiedniego oĞwiadczenia o stanie przesyłki.
Art. 43. JeĪeli umowa lub przepis szczególny nie stanowią inaczej, czynnoĞci ładunkowe naleĪą
odpowiednio do obowiązków nadawcy lub odbiorcy.
Art. 44. Nadawca i odbiorca są obowiązani doprowadziü do czystoĞci i porządku teren oraz Ğrodek
transportowy przewoĨnika zanieczyszczony w związku z czynnoĞciami ładunkowymi. Taki sam obowiązek
ciąĪy na przewoĨniku, jeĪeli dokonuje on czynnoĞci ładunkowych na terenie nadawcy lub odbiorcy
przesyłki.
Art. 45. (skreĞlony).
Art. 46. 1. DrogĊ przewozu przesyłki ustala przewoĨnik, uwzglĊdniając w miarĊ moĪliwoĞci Īądania
nadawcy.
2. PrzewoĨne oblicza siĊ według odległoĞci najkrótszej dostĊpnej drogi przewozu, a jeĪeli uwzglĊdniono
Īądanie nadawcy co do drogi dłuĪszej albo zaszła koniecznoĞü przewozu drogą dłuĪszą ze wzglĊdu na
właĞciwoĞci przesyłki - według rzeczywistej drogi przewozu.
Art. 47. 1. (skreĞlony).
2. OsobĊ, która oddaje przewoĨnikowi przesyłkĊ do przewozu, uwaĪa siĊ za upowaĪnioną przez nadawcĊ
do wykonywania wszelkich czynnoĞci związanych z zawarciem umowy przewozu.
3. Dowodem zawarcia umowy przewozu jest potwierdzony przez przewoĨnika list przewozowy, którym
moĪe byü takĪe przekaz elektroniczny, wydruk komputerowy lub inny dokument zawierający dane
okreĞlone w art. 38. Jeden egzemplarz dokumentu otrzymuje nadawca.
4. (skreĞlony).

9

Zrzeszenie MiĊdzynarodowych
PrzewoĨników Drogowych
w Polsce

Prawo przewozowe

Art. 48. 1. PrzewoĨnik moĪe sprawdziü, czy przesyłka odpowiada oĞwiadczeniom nadawcy zawartym
w liĞcie przewozowym oraz czy zachowane zostały przepisy dotyczące rzeczy dopuszczonych do
przewozu na warunkach szczególnych.
2. Sprawdzenia dokonuje siĊ w obecnoĞci nadawcy, a jeĪeli wezwanie go nie jest moĪliwe albo gdy nie
zgłosi siĊ w wyznaczonym terminie, przewoĨnik dokonuje sprawdzenia w obecnoĞci osób zaproszonych
przez siebie do tej czynnoĞci.
3. Wynik sprawdzenia zamieszcza siĊ w liĞcie przewozowym albo dołączonym do niego protokole.
4. W razie stwierdzenia niezgodnoĞci oĞwiadczeĔ zawartych w liĞcie przewozowym ze stanem
rzeczywistym przesyłki, koszty sprawdzenia obciąĪają przesyłkĊ.
5. W razie ujawnienia rzeczy wyłączonych z przewozu albo niezachowania przepisów dotyczących rzeczy
dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych, stosuje siĊ odpowiednio przepisy art. 55.
Art. 49. 1. PrzewoĨnik jest obowiązany przewieĨü przesyłkĊ w oznaczonym terminie.
2. JeĪeli nie zachodzi wina przewoĨnika, termin przewozu przesyłki przedłuĪa siĊ o okres jej zatrzymania
z powodu:
1)
sprawdzenia, w którego wyniku stwierdzono niezgodnoĞü z danymi z listu przewozowego,
albo niezachowania przepisów dotyczących rzeczy dopuszczonych do przewozu na
warunkach szczególnych,
2)
wykonywania czynnoĞci wymaganych w przepisach szczególnych,
3)
zmiany umowy przewozu albo przeszkody w przewozie lub wydaniu przesyłki,
4)
przeładowania lub koniecznoĞci poprawienia załadowania,
5)
wykonywania szczególnych czynnoĞci dotyczących przesyłki,
6)
ograniczeĔ wprowadzonych na podstawie art. 8.
3. JeĪeli przewoĨnik nie wykonuje przewozów w dni wolne od pracy, bieg terminu przewozu zawiesza siĊ
na te dni.
4. PrzyczynĊ i czas przedłuĪenia oraz zawieszenia biegu terminu przewozu przewoĨnik jest obowiązany
wskazaü w liĞcie przewozowym.
5. JeĪeli termin przewozu upływa w godzinach, w których punkt odprawy przewoĨnika nie jest otwarty dla
czynnoĞci ekspedycyjnych, zakoĔczenie terminu nastĊpuje po upływie dwóch godzin od najbliĪszego
otwarcia punktu dla tych czynnoĞci.
6. JeĪeli termin przewozu upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, zakoĔczenie terminu nastĊpuje o tej
samej godzinie najbliĪszego dnia roboczego, chyba Īe przewoĨnik dokonuje czynnoĞci ekspedycyjnych
równieĪ w dniu ustawowo wolnym od pracy.
7. Termin przewozu przesyłki jest zachowany, jeĪeli przed jego upływem przewoĨnik:
1)
zawiadomił odbiorcĊ o nadejĞciu przesyłki, która ma byü wydana w punkcie odprawy,
i przygotował ją do odbioru bądĨ tylko przygotował ją do odbioru, jeĪeli nie był obowiązany
do zawiadomienia,
2)
postawił do rozporządzenia odbiorcy przesyłkĊ, która ma byü wydana poza punktem
odprawy.
8. (skreĞlony).
Art. 50. 1. O nadejĞciu przesyłki do miejsca przeznaczenia przewoĨnik jest obowiązany niezwłocznie
zawiadomiü odbiorcĊ (awizacja), chyba Īe przesyłkĊ dostarczył do lokalu odbiorcy lub na jego bocznicĊ
bądĨ odbiorca zrzekł siĊ na piĞmie zawiadomienia. W zawiadomieniu okreĞla siĊ datĊ i godzinĊ
przygotowania przesyłki do odbioru.
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2. Na Īądanie odbiorcy przewoĨnik moĪe dokonaü wstĊpnego zawiadomienia o spodziewanym terminie
dostarczenia przesyłki (przed awizacja).
3. (skreĞlony).
Art. 51. 1. Przez przyjĊcie przesyłki i listu przewozowego odbiorca zobowiązuje siĊ do zapłaty naleĪnoĞci
ciąĪących na przesyłce.
2. Za równoznaczne z wydaniem przesyłki odbiorcy uwaĪa siĊ oddanie jej organowi paĔstwowemu
dokonującemu zajĊcia lub konfiskaty na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego; organ ten uiszcza
naleĪnoĞci obciąĪające przesyłkĊ.
Art. 52. PrzesyłkĊ, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liĞcie przewozowym
w ciągu 30 dni od upływu terminu przewozu, uwaĪa siĊ za utraconą.

Art. 53. 1. Nadawca moĪe odstąpiü od umowy przewozu lub wprowadziü do niej zmiany Īądając, aby
przewoĨnik:
1)
zwrócił mu przesyłkĊ w miejscu nadania,
2)
wydał przesyłkĊ w innym miejscu niĪ miejsce wskazane w liĞcie przewozowym,
3)
wydał przesyłkĊ innej osobie niĪ odbiorca wskazany w liĞcie przewozowym.
2. Odbiorca jest uprawniony do rozporządzania przesyłką w sposób okreĞlony w ust. 1 pkt 2 i 3, jeĪeli
nadawca nie zastrzegł inaczej w liĞcie przewozowym. ZmianĊ okreĞloną w ust. 1 pkt 2 odbiorca moĪe
wprowadziü tylko przed nadejĞciem przesyłki do miejsca przeznaczenia wskazanego w liĞcie
przewozowym.
3. Nadawca lub odbiorca rozporządzają przesyłką po przedstawieniu otrzymanego egzemplarza listu
przewozowego, składając odpowiednie oĞwiadczenie pisemne.
4. Uprawnienie nadawcy do rozporządzania przesyłką wygasa, gdy odbiorca wprowadził zmianĊ umowy
przewozu, przyjął list przewozowy albo odebrał przesyłkĊ.
Art. 54. 1. PrzewoĨnik jest obowiązany do wykonania poleceĔ nadawcy albo odbiorcy w zakresie zmiany
umowy przewozu, chyba Īe:
1)
polecenie jest niewykonalne,
2)
wykonanie polecenia spowodowałoby zakłócenia w eksploatacji,
3)
wykonanie polecenia naruszałoby obowiązujące przepisy,
4)
nie zachowano szczególnych warunków obowiązujących w tym zakresie.
2. O niemoĪnoĞci wykonania polecenia przewoĨnik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomiü
uprawnionego.
3. NaleĪnoĞci wynikłe wskutek zmiany umowy przewozu ponosi odpowiednio nadawca lub odbiorca
zaleĪnie od tego, który z nich wprowadza zmiany.
Art. 55. 1. Nadawca moĪe zamieĞciü w liĞcie przewozowym wskazówki co do postĊpowania z przesyłką
na wypadek:
1)
przeszkody w przewozie powodującej niemoĪnoĞü wykonania umowy zgodnie
z warunkami okreĞlonymi w liĞcie przewozowym,
2)
przeszkody w wydaniu powodującej niemoĪnoĞü wydania przesyłki w miejscu
przeznaczenia odbiorcy okreĞlonemu w liĞcie przewozowym.
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JeĪeli w liĞcie przewozowym brak takich wskazówek, przewoĨnik zwraca siĊ o nie do nadawcy.
2. W razie zmiany drogi przewozu przewoĨnik moĪe pobraü przewoĨne za rzeczywistą drogĊ przewozu
i obowiązuje go odpowiadający tej drodze termin przewozu, chyba Īe przeszkody w przewozie są
zawinione przez przewoĨnika.
3. W razie usuniĊcia przeszkody przed otrzymaniem wskazówek od nadawcy, przewoĨnik kieruje
przesyłkĊ do miejsca przeznaczenia lub wydaje ją odbiorcy, zawiadamiając o tym nadawcĊ.
4. Przepis art. 54 ust. 3 stosuje siĊ odpowiednio, chyba Īe przeszkody w przewozie lub wydaniu przesyłki
nastąpiły z winy przewoĨnika.
Art. 56. Minister właĞciwy do spraw transportu okreĞli, w drodze rozporządzenia, rodzaj oraz warunki
przewozu rzeczy, które ze wzglĊdu na kształt, rozmiar lub masĊ albo drogĊ przewozu mogą powodowaü
trudnoĞci transportowe przy przewozie koleją, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeĔstwa ruchu
kolejowego oraz moĪliwoĞci eksploatacyjne.

Rozdział 4
Zabezpieczenie roszczeĔ i likwidacja przesyłek
Art. 57. 1. PrzewoĨnikowi przysługuje prawo zastawu na przesyłce w celu zabezpieczenia roszczeĔ
wynikających z umowy przewozu, z wyjątkiem przesyłek organów władzy i administracji paĔstwowej oraz
organów wymiaru sprawiedliwoĞci i Ğcigania.
2. Prawo zastawu moĪe byü wykonywane, dopóki przesyłka znajduje siĊ u przewoĨnika lub u osoby, która
ją dzierĪy w jego imieniu, albo dopóki moĪe nią rozporządzaü na podstawie dokumentów.
3. (skreĞlony).
Art. 58. 1. PrzewoĨnik likwiduje przesyłkĊ w razie:
1)
braku wykonalnych wskazówek do usuniĊcia przeszkody w przewozie lub wydaniu
przesyłki,
2)
zaginiĊcia dokumentów przewozowych i braku moĪliwoĞci ustalenia osoby uprawnionej do
rozporządzania przesyłką.
2. Likwidacji przesyłki dokonuje siĊ w drodze:
1)
sprzedaĪy,
2)
nieodpłatnego przekazania właĞciwej jednostce organizacyjnej,
3)
zniszczenia.
3. PrzewoĨnik przystĊpuje do likwidacji:
1)
niezwłocznie po upływie terminu odbioru Īywych zwierząt, rzeczy niebezpiecznych lub
łatwo ulegających zepsuciu,
2)
w pozostałych wypadkach - po upływie 30 dni od terminu odbioru przesyłki, nie wczeĞniej
jednak niĪ po upływie 10 dni od dnia zawiadomienia uprawnionego o zamierzonej
likwidacji przesyłki.
4. JeĪeli nie ma moĪliwoĞci przechowania przesyłki albo przechowanie pociąga za sobą koszty zbyt
wysokie w stosunku do wartoĞci przesyłki, przewoĨnik moĪe przystąpiü do likwidacji przesyłki przed
upływem terminów okreĞlonych w ust. 3 pkt 2.
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5. JeĪeli przesyłkĊ sprzedano, uzyskaną kwotĊ oddaje siĊ uprawnionemu po potrąceniu naleĪnoĞci
przewoĨnika. JeĪeli naleĪnoĞci przewoĨnika przewyĪszają kwotĊ uzyskaną, róĪnicĊ pokrywa uprawniony.
Przy obliczaniu róĪnicy nie uwzglĊdnia siĊ naleĪnoĞci powstałych z przyczyn niezaleĪnych od
uprawnionego.
6. Sposób likwidacji i wartoĞü przesyłki ustala komisja powołana przez przewoĨnika. JeĪeli nie ustalono
ceny bądĨ gdy przesyłka zawiera rzeczy niepełnowartoĞciowe, komisja ustala wartoĞü likwidowanej
przesyłki w sposób szacunkowy, w razie potrzeby przy udziale rzeczoznawcy.
7. Do likwidacji przesyłek mają odpowiednie zastosowanie przepisy o rzeczach znalezionych.
Rozdział 5
(skreĞlony)
Rozdział 6
OdpowiedzialnoĞü przewoĨnika z tytułu niewykonania lub nienaleĪytego wykonania umowy
przewozu osób
Art. 62. 1. PrzewoĨnik odpowiada za szkodĊ, jaką podróĪny poniósł wskutek przedwczesnego odjazdu
Ğrodka transportowego.
2. PrzewoĨnik odpowiada za szkodĊ, jaką poniósł podróĪny wskutek opóĨnionego przyjazdu lub
odwołania regularnie kursującego Ğrodka transportowego, jeĪeli szkoda wynikła z winy umyĞlnej lub
raĪącego niedbalstwa przewoĨnika.
Art. 63. 1. Za rzeczy, które podróĪny przewozi ze sobą pod własnym nadzorem, przewoĨnik ponosi
odpowiedzialnoĞü, jeĪeli szkoda powstała z jego winy.
2. PrzewoĨnik odpowiada za przewoĪone przez podróĪnego rzeczy jak za przesyłkĊ, jeĪeli podróĪny
umieĞci je, bez moĪliwoĞci sprawowania nad nimi stałego nadzoru, w miejscu wskazanym przez
przewoĨnika lub na ten cel przeznaczonym.
3. Prowadzący przedsiĊbiorstwo eksploatujące Ğrodki transportowe z pomieszczeniami przeznaczonymi
do spania ponosi odpowiedzialnoĞü okreĞloną w ust. 2 za rzeczy zazwyczaj wnoszone do takich
pomieszczeĔ. Za inne rzeczy odpowiedzialnoĞü prowadzącego przedsiĊbiorstwo ogranicza siĊ do
wypadku, gdy przyjął je na przechowanie albo gdy szkoda wynikła z winy umyĞlnej lub raĪącego
niedbalstwa jego lub osoby u niego zatrudnionej.
4. WysokoĞü odszkodowania naleĪnego od przewoĨnika albo prowadzącego przedsiĊbiorstwo
eksploatujące Ğrodki transportowe z pomieszczeniami przeznaczonymi do spania za utratĊ, ubytek lub
uszkodzenie rzeczy wymienionych w ust. 1-3 nie moĪe przewyĪszaü zwykłej wartoĞci rzeczy.
5. PrzewoĨnik albo prowadzący przedsiĊbiorstwo eksploatujące Ğrodki transportowe z pomieszczeniami
przeznaczonymi do spania nie ponosi odpowiedzialnoĞci za utratĊ lub uszkodzenie pieniĊdzy, papierów
wartoĞciowych i cennych przedmiotów, w szczególnoĞci kosztownoĞci albo przedmiotów mających
wartoĞü naukową lub artystyczną, chyba Īe rzeczy te przyjął na przechowanie albo szkoda wynikła z winy
umyĞlnej lub raĪącego niedbalstwa jego lub osoby u niego zatrudnionej.
Art. 64. W grupowych przewozach osób przewoĨnik ponosi odpowiedzialnoĞü wobec uczestników na
zasadach okreĞlonych w art. 63, a wobec organizatora - na zasadach okreĞlonych w art. 62.
Rozdział 7
OdpowiedzialnoĞü przewoĨnika z tytułu niewykonania lub nienaleĪytego wykonania umowy
przewozu przesyłek
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Art. 65. 1. PrzewoĨnik ponosi odpowiedzialnoĞü za utratĊ, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od
przyjĊcia jej do przewozu aĪ do jej wydania oraz za opóĨnienie w przewozie przesyłki.
2. PrzewoĨnik nie ponosi odpowiedzialnoĞci okreĞlonej w ust. 1, jeĪeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo
opóĨnienie w przewozie przesyłki powstały z przyczyn wystĊpujących po stronie nadawcy lub odbiorcy,
nie wywołanych winą przewoĨnika, z właĞciwoĞci towaru albo wskutek siły wyĪszej. Dowód, Īe szkoda lub
przekroczenie terminu przewozu przesyłki wynikło z jednej z wymienionych okolicznoĞci, ciąĪy na
przewoĨniku.
3. PrzewoĨnik jest zwolniony od odpowiedzialnoĞci okreĞlonej w ust. 1, jeĪeli utrata, ubytek lub
uszkodzenie przesyłki powstały co najmniej z jednej z nastĊpujących przyczyn:
1)
nadania pod nazwą niezgodną z rzeczywistoĞcią, nieĞcisłą lub niedostateczną rzeczy
wyłączonych z przewozu lub przyjmowanych do przewozu na warunkach szczególnych
albo niezachowania przez nadawcĊ tych warunków,
2)
braku, niedostatecznoĞci lub wadliwoĞci opakowania rzeczy, naraĪonych w tych
warunkach na szkodĊ wskutek ich naturalnych właĞciwoĞci,
3)
szczególnej podatnoĞci rzeczy na szkodĊ wskutek wad lub naturalnych właĞciwoĞci,
4)
ładowania, rozmieszczenia lub wyładowywania rzeczy przez nadawcĊ lub odbiorcĊ,
5)
przewozu przesyłek, które zgodnie z przepisami lub umową powinny byü dozorowane,
jeĪeli szkoda wynikła z przyczyn, którym miał zapobiec dozorca.
4. JeĪeli przewoĨnik na podstawie okolicznoĞci danego wypadku wykaĪe, Īe utrata, ubytek lub
uszkodzenie mogły powstaü wskutek co najmniej jednej z przyczyn okreĞlonych w ust. 3, domniemywa
siĊ, Īe szkoda z nich wynikła.
Art. 66. 1. PrzewoĨnik nie odpowiada za ubytek przesyłki, której masy i liczby sztuk nie sprawdził przy
nadaniu, jeĪeli dostarczy ją bez Ğladu naruszenia, a w razie przewozu w zamkniĊtym Ğrodku
transportowym - równieĪ z nie naruszonymi plombami nadawcy, chyba Īe osoba uprawniona udowodni,
Īe szkoda powstała w czasie od przyjĊcia przesyłki do przewozu aĪ do jej wydania.
2. JeĪeli przesyłka nadeszła do miejsca przeznaczenia w pojemniku transportowym, nie naruszonym,
zamkniĊtym przez nadawcĊ i z nie naruszonymi, załoĪonymi przez niego plombami, domniemywa siĊ, Īe
szkoda nie nastąpiła w czasie przewozu.
Art. 67. 1. Przy przesyłkach, które z powodu swoich właĞciwoĞci tracą na masie, przewoĨnik odpowiada
tylko za tĊ czĊĞü ubytku, która przewyĪsza normy ubytków ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami
lub zwyczajowo przyjĊte, chyba Īe szkoda nie wynikła z przyczyn uzasadniających zastosowanie norm
dopuszczalnego ubytku.
2. Minister właĞciwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właĞciwym do spraw gospodarki
oraz ministrem właĞciwym do spraw rolnictwa moĪe okreĞliü, w drodze rozporządzenia, normy ubytków,
o których mowa w ust. 1, mając na uwadze właĞciwoĞü przewoĪonych rzeczy oraz rodzaj Ğrodków
transportu.
Art. 68. JeĪeli szkoda powstała tylko czĊĞciowo wskutek okolicznoĞci, za które przewoĨnik odpowiada,
odpowiedzialnoĞü jego ogranicza siĊ do zakresu, w jakim okolicznoĞci te przyczyniły siĊ do powstania
szkody.
Art. 69. 1. Na Īądanie uprawnionego przewoĨnik stwierdza w liĞcie przewozowym niemoĪnoĞü wydania
przesyłki po upływie terminu okreĞlonego w art. 52, chyba Īe wczeĞniej stwierdzono nieodwracalny
charakter utraty.
2. JeĪeli przesyłka zostanie odnaleziona w ciągu roku od wypłaty odszkodowania, przewoĨnik powinien
niezwłocznie zawiadomiü o tym uprawnionego.
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3. W terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, uprawniony moĪe
Īądaü, aby wydano mu odnalezioną przesyłkĊ w jednym z punktów odprawy przesyłek za zwrotem
otrzymanego od przewoĨnika odszkodowania. W takim wypadku uprawniony zachowuje roszczenia
z tytułu zwłoki w przewozie.
4. JeĪeli odnalezienie nastąpiło po upływie roku albo uprawniony nie zgłosił siĊ w terminie okreĞlonym
w ust. 3, przesyłka ulega likwidacji.
Art. 70. PrzewoĨnik ponosi odpowiedzialnoĞü za szkody wynikłe wskutek niewykonania lub nienaleĪytego
wykonania polecenia zmiany umowy przewozu, chyba Īe zachodzą okolicznoĞci wymienione w art. 54
ust. 1 i 2.
Rozdział 8
OdpowiedzialnoĞü z innych tytułów
Art. 71. PrzewoĨnik odpowiada za szkodĊ wynikłą z utraty, niewykorzystania lub nienaleĪytego
wykorzystania dokumentów wymienionych w liĞcie przewozowym i do tego listu dołączonych albo
złoĪonych u przewoĨnika, chyba Īe nie ponosi winy.

Art. 72. 1. Nadawca ponosi odpowiedzialnoĞü za szkodĊ wynikłą z:
1)
podania w liĞcie przewozowym lub w innej formie wskazaĔ i oĞwiadczeĔ niezgodnych
z rzeczywistoĞcią i nieĞcisłych, niedostatecznych lub wpisanych w niewłaĞciwym miejscu,
a takĪe za brak, niekompletnoĞü lub nieprawidłowoĞü dokumentów wymaganych
w przepisach szczególnych,
2)
wadliwego stanu przesyłki, braku lub niewłaĞciwego opakowania albo nienaleĪytego
wykonania czynnoĞci ładunkowych.
2. Nadawca przesyłki w transporcie drogowym rzeczy odpowiada za wszelkie koszty, jakie mógłby
ponieĞü przewoĨnik na skutek nieĞcisłoĞci lub niedostatecznoĞci danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
3. Nadawca ponosi takĪe koszty związane z przeładunkiem przesyłki w przypadku, gdy dane dotyczące
masy przesyłki, zawarte w liĞcie przewozowym, są niezgodne ze stanem faktycznym.
Art. 73. Za uszkodzenie mienia przewoĨnika spowodowane
odpowiedzialnoĞü odpowiednio nadawca lub odbiorca.

czynnoĞciami

ładunkowymi

ponosi

Rozdział 9
Ustalenie stanu przesyłki, dochodzenie roszczeĔ
Art. 74. 1. JeĪeli przed wydaniem przesyłki okaĪe siĊ, Īe doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoĨnik
ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okolicznoĞci powstania szkody. PrzewoĨnik
wykonuje te czynnoĞci takĪe na Īądanie uprawnionego, jeĪeli twierdzi on, Īe przesyłka jest naruszona.
2. Ustalenia protokolarne powinny byü dokonane w obecnoĞci uprawnionego, a jeĪeli wezwanie go nie
jest moĪliwe albo nie zgłosi siĊ on w wyznaczonym terminie, przewoĨnik dokonuje ustaleĔ w obecnoĞci
osób zaproszonych przez siebie do tej czynnoĞci.
3. JeĪeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające siĊ z zewnątrz zauwaĪyü przy
odbiorze, przewoĨnik ustala stan przesyłki na Īądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po
ujawnieniu szkody, nie póĨniej jednak niĪ w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
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4. Protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu przesyłki. JeĪeli uprawniony nie zgadza siĊ
z treĞcią protokołu, moĪe zamieĞciü w nim zastrzeĪenie z uzasadnieniem; w razie odmowy podpisania
protokołu przez uprawnionego przewoĨnik stwierdza w nim fakt i przyczyny odmowy. Uprawniony
otrzymuje bezpłatnie egzemplarz protokołu.
5. JeĪeli ustalenia protokolarne, podjĊte na Īądanie uprawnionego, nie wykaĪą szkody w przesyłce albo
wykaĪą jedynie szkodĊ stwierdzoną juĪ uprzednio przez przewoĨnika, uprawniony ponosi opłaty
okreĞlone w taryfie.
6. W razie trudnoĞci w ustaleniu danych dotyczących czasu, rodzaju, rozmiarów lub przyczyny szkody,
dane te okreĞla rzeczoznawca powołany przez przewoĨnika w porozumieniu z uprawnionym.
Art. 75. 1. Dochodzenie roszczeĔ w postĊpowaniu sądowym na podstawie ustawy lub przepisów
wydanych w jej wykonaniu przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji,
przewoĨnikowi zaĞ - po bezskutecznym wezwaniu zobowiązanego do zapłaty.
2. Reklamacje lub wezwanie do zapłaty uwaĪa siĊ za bezskuteczne, jeĪeli dłuĪnik nie zapłacił
dochodzonych naleĪnoĞci w terminie 3 miesiĊcy od dnia dorĊczenia reklamacji lub wezwania do zapłaty.
3. Roszczenia przeciwko przewoĨnikowi przysługują:
1)
z tytułu umowy przewozu osób, zabieranych przez nie rzeczy oraz z tytułu umowy
przewozu przesyłek bagaĪowych - podróĪnemu, a przy przewozie grupowym organizatorowi i uczestnikom, z tym Īe:
a)
organizator jest uprawniony do dochodzenia roszczeĔ z tytułu niewykonania lub
nienaleĪytego wykonania umowy przewozu grupowego, umowy o przewóz
przesyłki bagaĪowej (art. 32), jak równieĪ roszczeĔ o róĪnicĊ naleĪnoĞci,
z wyjątkiem roszczeĔ przysługujących uczestnikowi (lit. b),
b)
uczestnik jest uprawniony do dochodzenia roszczeĔ z tytułu szkód, róĪnicy
naleĪnoĞci w związku z przewozem zabranych przez siebie rzeczy oraz
indywidualnie zawartej umowy przewozu przesyłki bagaĪowej,
2)
z tytułu umowy przewozu przesyłek towarowych:
a)
o zwrot naleĪnoĞci lub jej czĊĞci - nadawcy lub odbiorcy zaleĪnie od tego, który
z nich dokonał zapłaty,
b)
o inne roszczenia z tytułu umowy przewozu - nadawcy lub odbiorcy zaleĪnie od
tego, któremu z nich przysługuje prawo rozporządzania przesyłką,
3)
z tytułu innych stosunków prawnych okreĞlonych w ustawie lub przepisach wydanych w jej
wykonaniu - podmiotowi takiego stosunku.
Art. 76. PrzyjĊcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeĪeĔ powoduje wygaĞniĊcie roszczeĔ z tytułu
ubytku lub uszkodzenia, chyba Īe:
1)
szkodĊ stwierdzono protokolarnie przed przyjĊciem przesyłki przez uprawnionego,
2)
zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoĨnika,
3)
ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyĞlnej lub raĪącego niedbalstwa przewoĨnika,
4)
szkodĊ nie dającą siĊ z zewnątrz zauwaĪyü uprawniony stwierdził po przyjĊciu przesyłki
i w terminie 7 dni zaĪądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, Īe szkoda powstała w czasie
miĊdzy przyjĊciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
Art. 77. 1. Z zastrzeĪeniem ust. 2 oraz art. 78 roszczenia dochodzone na podstawie ustawy lub przepisów
wydanych w jej wykonaniu przedawniają siĊ z upływem roku.
2. Roszczenia z tytułu zwłoki w przewozie, która nie spowodowała ubytku lub uszkodzenia przesyłki,
przedawniają siĊ z upływem 2 miesiĊcy od dnia wydania przesyłki.
3. Przedawnienie biegnie dla roszczeĔ z tytułu:
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1)
2)
3)
4)

utraty przesyłki - od dnia, w którym uprawniony mógł uznaü przesyłkĊ za utraconą,
ubytku, uszkodzenia lub zwłoki w dostarczeniu - od dnia wydania przesyłki,
szkód nie dających siĊ z zewnątrz zauwaĪyü - od dnia protokolarnego ustalenia szkody,
zapłaty lub zwrotu naleĪnoĞci - od dnia zapłaty, a gdy jej nie było - od dnia, w którym
powinna była nastąpiü,
5)
niedoboru lub nadwyĪki przy likwidacji przesyłek - od dnia dokonania likwidacji,
6)
innych zdarzeĔ prawnych - od dnia, w którym roszczenie stało siĊ wymagalne.
4. Bieg przedawnienia zawiesza siĊ na okres od dnia wniesienia reklamacji lub wezwania do zapłaty do
dnia udzielenia odpowiedzi na reklamacjĊ lub wezwania do zapłaty i zwrócenia załączonych dokumentów,
najwyĪej jednak na okres przewidziany do załatwienia reklamacji lub wezwania do zapłaty.
Art. 78. 1. Roszczenia przysługujące przewoĨnikowi przeciwko innym przewoĨnikom (art. 5 i 6)
przedawniają siĊ z upływem 6 miesiĊcy od dnia, w którym przewoĨnik naprawił szkodĊ, albo od dnia,
w którym wytoczono przeciwko niemu powództwo.
2. Do roszczeĔ okreĞlonych w ust. 1 przepisu art. 75 ust. 1 nie stosuje siĊ.
Art. 79. Minister właĞciwy do spraw transportu okreĞli, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy tryb i sposób ustalania stanu przesyłek,
2)
warunki, jakim powinny odpowiadaü reklamacje i wezwania do zapłaty z tytułu przewozu
osób i przesyłek oraz tryb postĊpowania reklamacyjnego
- mając na uwadze zapewnienie sprawnego i terminowego dochodzenia roszczeĔ.
Rozdział 10
Odszkodowania
Art. 80. 1. WysokoĞü odszkodowania za utratĊ lub ubytek przesyłki nie moĪe przewyĪszaü wartoĞci, którą
ustala siĊ na podstawie i w nastĊpującej kolejnoĞci:
1)
ceny wskazanej w rachunku dostawcy lub sprzedawcy albo
2)
ceny wynikającej z cennika obowiązującego w dniu nadania przesyłki do przewozu bądĨ
3)
wartoĞci rzeczy tego samego rodzaju i gatunku w miejscu i czasie ich nadania.
2. W razie niemoĪnoĞci ustalenia wysokoĞci odszkodowania w sposób okreĞlony w ust. 1, wysokoĞü tĊ
ustala rzeczoznawca.
3. W razie utraty przesyłki z deklarowaną wartoĞcią naleĪy siĊ odszkodowanie w wysokoĞci deklarowanej,
a w razie ubytku - w odpowiedniej czĊĞci, chyba Īe przewoĨnik udowodni, Īe wartoĞü deklarowana
przewyĪsza wartoĞü ustaloną w sposób okreĞlony w ust. 1.
Art. 81. 1. W razie uszkodzenia przesyłki odszkodowanie ustala siĊ w wysokoĞci odpowiadającej
procentowemu zmniejszeniu siĊ wartoĞci.
2. WysokoĞü odszkodowania, o którym mowa w ust. 1, nie moĪe jednak przewyĪszaü kwoty
odszkodowania przysługującego za:
1)
utratĊ całej przesyłki, jeĪeli doznała ona obniĪenia wartoĞci wskutek uszkodzenia,
2)
ubytek tej czĊĞci przesyłki, która doznała obniĪenia wartoĞci wskutek uszkodzenia.
Art. 82. Oprócz odszkodowaĔ okreĞlonych w art. 80 i 81 przewoĨnik jest obowiązany zwróciü przewoĨne
i inne koszty związane z przewozem przesyłki:
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w razie utraty - w pełnej wysokoĞci,
w razie ubytku - w odpowiedniej czĊĞci,
w razie uszkodzenia - w wysokoĞci odpowiadającej procentowi obniĪenia wartoĞci
przesyłki wskutek uszkodzenia.

Art. 83. 1. JeĪeli wskutek zwłoki w przewozie powstała szkoda inna niĪ w przesyłce, przewoĨnik jest
obowiązany do zapłacenia odszkodowania do wysokoĞci podwójnej kwoty przewoĨnego.
2. JeĪeli wskutek zwłoki w przewozie powstała równieĪ szkoda w przesyłce, odszkodowanie ustalone
według przepisów art. 81 przysługuje niezaleĪnie od odszkodowania okreĞlonego w ust. 1.
Art. 84. Odszkodowanie za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienaleĪytym wykonaniem
polecenia zmiany umowy przewozu nie moĪe przewyĪszaü wysokoĞci odszkodowania przysługującego
w razie utraty przesyłki (art. 80).
Art. 85. Odszkodowanie za szkody spowodowane utratą, niewykorzystaniem lub nienaleĪytym
wykorzystaniem przez przewoĨnika dokumentów oddanych mu przez nadawcĊ nie moĪe przewyĪszaü
wysokoĞci poniesionych strat.
Art. 86. Przewidziane w ustawie ograniczenia wysokoĞci odszkodowania nie mają zastosowania, jeĪeli
szkoda wynikła z winy umyĞlnej lub raĪącego niedbalstwa przewoĨnika.
Art. 87. 1. Kwoty przysługujące z tytułu nie zapłaconych naleĪnoĞci, odszkodowaĔ i wyrównania róĪnic
naleĪnoĞci - podlegają oprocentowaniu w wysokoĞci ustawowej.
2. Odsetki oblicza siĊ:
1)
z tytułu nie zapłaconych naleĪnoĞci - od dnia, w którym naleĪnoĞü powinna byü
zapłacona,
2)
z innych tytułów - od dnia wniesienia reklamacji lub dorĊczenia wezwania do zapłaty.
Rozdział 11
Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy szczególne, przejĞciowe i koĔcowe
Art. 88. 1. W ustawie z dnia 27 listopada 1961 r. o transporcie drogowym i spedycji krajowej (Dz. U. Nr 53,
poz. 297) art. 5 i 40 skreĞla siĊ.
2. (skreĞlony).
3. Do czasu uregulowania spraw dotyczących najmu pojazdów, usług spedycyjnych oraz czynnoĞci
ładunkowych, nie dłuĪej jednak niĪ do dnia 31 grudnia 1985 r., Minister Komunikacji moĪe utrzymaü
w mocy niektóre przepisy rozporządzeĔ wydanych lub utrzymanych w mocy na podstawie upowaĪnieĔ
zawartych w przepisach, o których mowa w ust. 1 i 2.
Art. 89. (skreĞlony).
Art. 90. W sprawach nie unormowanych w ustawie oraz w przepisach wydanych w jej wykonaniu
i w przepisach szczególnych stosuje siĊ przepisy Kodeksu cywilnego.
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Art. 91. Do przewozów miĊdzynarodowych w Īegludze Ğródlądowej, do konosamentu, awarii wspólnej
oraz czarteru na czas stosuje siĊ odpowiednio przepisy Kodeksu morskiego.
Art. 92. (skreĞlony).
Art. 93. Do stosunków prawnych powstałych przed dniem wejĞcia w Īycie ustawy stosuje siĊ przepisy
dotychczasowe.
Art. 94. Traci moc dekret z dnia 24 grudnia 1952 r. o przewozie przesyłek i osób kolejami (Dz. U. z 1953 r.
Nr 4, poz. 7).
Art. 95. Ustawa wchodzi w Īycie z dniem 1 lipca 1985 r.
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