
Umowa międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów.
Praktyczne omówienie 
Konwencji CMR



Umowa przewozu

Zgodnie z art. 774 Kodeksu cywilnego przez umowę przewozu
przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego
przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub
rzeczy. Umowa przewozu może być zawarta w dowolnej formie. Do
elementów przedmiotowo istotnych umowy przewozu zaliczamy
zatem:

 określenie przedmiotu przewozu,

wskazanie punktu początkowego oraz końcowego przewozu,

 określenie wynagrodzenie przewoźnika z tytułu umowy.
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Konwencja CMR a przepisy krajowe

 Zgodnie z art. 1 Konwencji CMR, znajduje ona zastosowanie do
wszelkiej umowy o zarobkowy przewóz drogowy towarów pojazdami,
niezależnie od miejsca zamieszkania i przynależności państwowej stron
umowy, jeżeli miejsce przyjęcia przesyłki do przewozu i miejsce
przewidziane dla jej dostawy, stosownie do ich oznaczenia w umowie,
znajdują się w dwóch różnych krajach, z których przynajmniej jeden jest
krajem umawiającym się.

 Jeżeli zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 1 Konwencji
CMR, będzie ona miała pierwszeństwo przed przepisami prawa
krajowego. Przepisy Konwencji CMR mają charakter bezwzględnie
obowiązujący. Oznacza to, że nieważne będą wszelkie postanowienia
umowy sprzeczne z jej przepisami.
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Konwencja CMR a przepisy krajowe

 Konwencji nie stosuje się do przewozów wykonywanych na
podstawie międzynarodowych konwencji pocztowych, do
przewozów zwłok oraz rzeczy przesiedlenia. Konwencja nie ma
także zastosowania do umowy spedycji.

 Konwencja CMR w swej materii zawiera jedynie przepisy
bezpośrednio odnoszące się do relacji wynikających z umowy
przewozu i nie reguluje wielu innych podstawowych spraw z
punktu widzenia prawnego (m.in. sposobu i formy zawierania
umów przewozowych, kwestii dotyczących rozwiązywania
sporów między stronami, zasad rozliczenia między stronami), a
niektóre zagadnienia traktuje jedynie pobieżnie. Zatem w
momencie, gdy danej kwestii nie reguluje Konwencja CMR a
strony mają swoje miejsca zamieszkania lub siedziby w dwóch
różnych krajach pojawia się pytanie: To które prawo jest właściwe
i jak je stosować? 4



Zastrzeżenie prawa właściwego i właściwości sądu

 Odpowiedź na to pytanie znajduje się w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i
Rady nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla
zobowiązań umownych (Rzym I). Rozporządzenie Rzym I w swych postanowieniach
przyznaje stronom umowy przewozu pierwszeństwo wyboru prawa właściwego dla
łączącego ich stosunku prawnego. Strony mogą dokonać wyboru prawa przed
zawarciem umowy przewozu ale także po jej zawarciu, o ile dojdą do porozumienia w
tym zakresie.

 Zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Rzym I, umowa podlega prawu wybranemu przez
strony. Wybór prawa jest dokonany wyraźnie lub w sposób jednoznaczny wynika z
postanowień umowy lub okoliczności sprawy. Strony mogą dokonać wyboru prawa
właściwego dla całej umowy lub tylko dla jej części.

 Należy w tym miejscu zwrócić także uwagę, że dokonany wybór prawa właściwego w
przypadku gdy wszystkie inne elementy stanu faktycznego w chwili dokonywania
wyboru prawa właściwego są zlokalizowane w państwie innym niż państwo, którego
prawo zostało wybrane, nie narusza stosowania przepisów prawa tego innego
państwa, których nie można wyłączyć w drodze umowy (czyli przepisów mających
charakter bezwzględnie obowiązujący).
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Zastrzeżenie prawa właściwego

 Rozporządzenie Rzym I daje pierwszeństwo porozumieniu stron umowy przewozu, co do
wyboru prawa. Strony zatem mogą w umowie przewozu zawrzeć postanowienie
określające właściwe prawo, które będzie miało zastosowanie w razie sporów
wynikających ze stosowania tej umowy. W tym miejscu powstaje jednak kolejne pytanie:
Jak skutecznie i ważnie zastrzec prawo właściwe?

 O tym, czy wybór prawa został skutecznie i ważnie dokonany decyduje prawo, które
zostało wybrane przez strony. Oznacza to, że prawo wybrane przez strony zastosować
należy do oceny skuteczności wyboru, zanim jeszcze de facto ustalimy, że prawo to
zostało rzeczywiście i skutecznie wybrane.

 Zatem wybór prawa właściwego dokonany przez strony, które znajdują się w różnych
państwach w chwili zawarcia umowy, jest ważny, jeżeli spełnia wymagania określone
przez prawo wybrane przez strony lub prawo państwa, w którym w chwili zawarcia
umowy znajduje się którakolwiek ze stron.

 Uniwersalnym sposobem na skuteczne i ważne zastrzeżenie prawa właściwego jest
dokonanie wyboru prawa na piśmie, poprzez sformułowanie jasnego i dokładnie
określającego postanowienia, że wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy przewozu
będą rozstrzygane według prawa polskiego.
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Zastrzeżenie prawa właściwego

 W tym miejscu należy wskazać, że postanowienie zastrzegające wybór prawa polskiego

jako prawa właściwego w tzw. wzorcach umownych (ogólnych warunkach umowy,

regulaminach przewozu itp.), które najczęściej nie stanowią przedmiotu negocjacji stron

umowy, będzie skuteczne i ważne, jeżeli zostały spełnione przesłanki określone w art.

384 Kodeksu cywilnego.

 Zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego, ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy

wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy.

 Jeżeli strony w toku negocjacji nie dokonają wyboru prawa właściwego albo wcześniej nie

nastąpiło doręczenie drugiej stronie umowy wzorca umownego, w którym zawarto

postanowienie zastrzegające prawo właściwe, to prawem właściwym dla

międzynarodowej umowy przewozu będzie prawo państwa, w którym przewoźnik ma

miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem że w tym samym państwie znajduje się miejsce

przyjęcia towaru do przewozu lub miejsce dostawy, lub miejsce zwykłego pobytu

nadawcy. Jeżeli warunki te nie są spełnione, stosuje się prawo państwa, w którym

znajduje się uzgodnione przez strony miejsce dostawy.
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Właściwość sądu

 Zgodnie z art. 31 Konwencji CMR, we wszystkich sporach, które wynikają z przewozów
podlegających regulacji Konwencji, powód może wnosić sprawę do sądów umawiających
się krajów, określonych przez strony w drodze wspólnego porozumienia, a ponadto do
sądów kraju, na którego obszarze:

 pozwany ma stałe miejsce zamieszkania, główną siedzibę lub filię albo agencję, za której pośrednictwem
zawarto umowę o przewóz, albo

 znajduje się miejsce przejęcia towaru do przewozu lub miejsce jego dostawy,

Strony nie mogą wnosić sprawy do innych sądów, niż wskazanych powyżej.

 Przy zastrzeżeniu właściwości sądu, identycznie jak przy wyborze prawa właściwego,
strony mają możliwość wyboru sądu właściwego do rozstrzygania sporów wynikłych z
zawartej umowy przewozu. Uwagi dotyczące sposobu i formy zastrzeżenia prawa
właściwego pozostają w tym przypadku aktualne. Postanowienie dotyczące zastrzeżenia
właściwości sądu powinno być jasne i dokładnie określać, że wszelkie spory wynikłe z
zawartej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądów polskich. Dodatkowo strony
mogą dookreślić właściwy miejscowo sąd polski (przykładowo sąd właściwy miejscowo
dla Katowic).
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Prawa i obowiązki nadawcy

 Podstawowym uprawnieniem nadawcy jest prawo do rozporządzania towarem.
Nadawca może w szczególności zażądać od przewoźnika wstrzymania przewozu, zmiany
miejsca przewidzianego dla wydania towaru albo też wydania go odbiorcy innemu niż
wskazany w liście przewozowym.

 Prawo nadawcy do rozporządzania towarem wygasa z chwilą, kiedy drugi egzemplarz
listu przewozowego został wydany odbiorcy lub kiedy ten ostatni, po przybyciu towaru do
miejsca rozładunku, zażądał od przewoźnika wydania za pokwitowaniem drugiego
egzemplarza listu przewozowego oraz towaru.

 Nadawca może przenieść swoje uprawnienie do rozporządzania towarem na rzecz
odbiorcy już w chwili wystawienia listu przewozowego, jeżeli w wystawionym liście
przewozowym wprost przeniesie to uprawnienie na odbiorcę.
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Prawa i obowiązki nadawcy

Wykonanie prawa rozporządzenia towarem podlega następującym
warunkom:
nadawca, który chce wykonać to prawo, powinien przedstawić pierwszy egzemplarz
listu przewozowego, do którego powinny być wpisane nowe instrukcje wydane
przewoźnikowi, oraz wynagrodzić przewoźnikowi wszelkie koszty i szkody, jakie
pociąga za sobą wykonanie tych instrukcji;

wykonanie tego prawa powinno być możliwe w chwili, kiedy instrukcje dotrą do
osoby, która powinna je wykonać, i nie powinno przeszkadzać normalnej eksploatacji
przedsiębiorstwa przewoźnika ani przynosić szkody nadawcom lub odbiorcom innych
przesyłek;

instrukcje niemogą nigdy powodować podziału przesyłki.
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Prawa i obowiązki nadawcy

 Podstawowym obowiązkiem nadawcy jest dokładne określenie danych identyfikujących przesyłkę oraz jej opakowanie,
zapewnienie wykonania na miejscu załadunku i rozładunku przesyłki czynności załadunkowych i rozładunkowych,
prawidłowego przygotowania przesyłki do transportu (zabezpieczenie przesyłki przed uszkodzeniem w czasie przewozu
poprzez odpowiednie opakowanie, rozmieszczenie i unieruchomienie przesyłki na środku transportowym).

 Zgodnie z art. 7 Konwencji CMR, nadawca odpowiada za wszelkie koszty i szkody, jakie mógłby ponieść przewoźnik na
skutek nieścisłości lub niedostateczności danych wskazanych przez niego w liście przewozowym lub wszelkich innych
danych lub instrukcji wydanych przez nadawcę w celu wystawienia listu przewozowego lub w celu wniesienia ich do niego.

 Jeżeli na życzenie nadawcy przewoźnik wpisuje dane do listu przewozowego, przyjmuje się w braku dowodu przeciwnego,
że działał on na rachunek nadawcy.

 Wskazania wymaga także obowiązek nadawcy polegający na załączeniu do listu przewozowego lub przekazaniu
przewoźnikowi potrzebnych dokumentów do załatwienia formalności celnych lub innych. Ponadto nadawca obowiązany
jest udzielić przewoźnikowi wszelkich żądanych przez niego informacji, które mają znaczenie dla prawidłowego wykonania
umowy przewozu.
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Prawa i obowiązki przewoźnika

 Podstawowym prawem przewoźnika jest oczywiście prawo do wynagrodzenia za wykonany przewóz. W

kontekście uprawnień i obowiązków nadawcy, przewoźnik uprawniony jest do żądania od nadawcy

dalszych instrukcji, informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy przewozu, wynagrodzenia

kosztów i szkód spowodowanych zmianą umowy przewozu, odszkodowania za szkodę powstałą w

związku błędnym wskazaniem danych dotyczących przesyłki w liście przewozowym oraz odmowy

wykonania instrukcji dotyczących np. zmiany miejsca rozładunku, jeżeli zmiana ta przeszkadza w

normalnej eksploatacji przedsiębiorstwa przewoźnika.

 Zgodnie z art. 14 Konwencji CMR, przewoźnik uprawniony jest także do „rozporządzania towarem”. Jeżeli

z jakiejkolwiek przyczyny wykonanie umowy przewozu na warunkach podanych w liście przewozowym jest

lub staje się niemożliwe przed przybyciem towaru do miejsca przewidzianego dla jego wydania,

przewoźnik jest obowiązany zażądać instrukcji od osoby uprawnionej do rozporządzania towarem. Jeżeli

jednak okoliczności pozwalają na wykonanie przewozu na warunkach różniących się od przewidzianych w

liście przewozowym i jeżeli przewoźnik nie zdoła uzyskać w dostatecznie krótkim czasie instrukcji od

osoby uprawnionej do rozporządzania towarem, powinien on podjąć środki, jakie wydają mu się najlepsze

w interesie osoby uprawnionej do rozporządzania towarem.

 Ponadto, zgodnie z art. 13 ust. 2 Konwencji CMR, przewoźnik uprawniony jest do wstrzymania się z

wydaniem towaru odbiorcy, jeżeli ten zobowiązany jest do zapłaty należności wynikającej z listu

przewozowego, do czasu gdy odbiorca udzieli mu w tym zakresie stosownego zabezpieczenia.
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Prawa i obowiązki przewoźnika

 Do obowiązków przewoźnika należy sprawdzenie przy przyjęciu przesyłki zgodności przesyłki z
danymi zawartymi w liście przewozowym, w szczególności ilości sztuk, cech i numerów
identyfikacyjnych oraz widocznego stanu przesyłki i jej opakowania.

 Jeżeli przewoźnik nie ma możności sprawdzenia w wystarczający sposób ścisłości danych
zawartych w liście przewozowym a dotyczących przesyłki, powinien on wpisać do listu
przewozowego stosowne zastrzeżenie, które dodatkowo powinno zawierać uzasadnienie braku
możliwości sprawdzenia przesyłki. Powinien on także uzasadnić wszelkie zastrzeżenia, jakie uczyni
w przedmiocie widocznego stanu towaru i jego opakowania. Po wpisaniu zastrzeżeń do listu
przewozowego przewoźnik powinien uzyskać ich potwierdzenie od nadawcy (podpis nadawcy w
liście przewozowym pod zastrzeżeniami), bowiem zastrzeżenia nie przyjęte przez nadawcę nie
wiążą go i tym samym nie zwalniają przewoźnika z odpowiedzialności (art. 10 Konwencji CMR -
Nadawca odpowiada wobec przewoźnika za szkody wyrządzone osobom, wyposażeniu lub innym
towarom, jak również za koszty, których przyczyną byłoby wadliwe opakowanie towaru, chyba że
wadliwość była widoczna lub znana przewoźnikowi w chwili jego przyjęcia, a przewoźnik nie wniósł
zastrzeżeń w tym przedmiocie).

 Nadawca ma prawo żądać sprawdzenia przez przewoźnika wagi brutto albo inaczej wyrażonej ilości
towaru. Może on także żądać sprawdzenia zawartości sztuk przesyłki. Przewoźnik może domagać
się zapłacenia kosztów sprawdzenia, a wynik sprawdzenia powinien od wpisać do listu
przewozowego.
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Prawa i obowiązki przewoźnika

 Podstawowym obowiązkiem przewoźnika jest odbiór i dostarczenie przesyłki do umówionego
miejsca.

 Do dalszych obowiązków przewoźnika należy sprawdzenie przy przyjęciu przesyłki zgodności
przesyłki z danymi zawartymi w liście przewozowym, w szczególności ilości sztuk, cech i
numerów identyfikacyjnych oraz widocznego stanu przesyłki i jej opakowania.

 Jeżeli przewoźnik nie ma możności sprawdzenia w wystarczający sposób ścisłości danych
zawartych w liście przewozowym a dotyczących przesyłki, powinien on wpisać do listu
przewozowego stosowne zastrzeżenie, które dodatkowo powinno zawierać uzasadnienie
braku możliwości sprawdzenia przesyłki. Powinien on także uzasadnić wszelkie zastrzeżenia,
jakie uczyni w przedmiocie widocznego stanu towaru i jego opakowania. Po wpisaniu
zastrzeżeń do listu przewozowego przewoźnik powinien uzyskać ich potwierdzenie od
nadawcy (podpis nadawcy w liście przewozowym pod zastrzeżeniami), bowiem zastrzeżenia
nie przyjęte przez nadawcę nie wiążą go i tym samym nie zwalniają przewoźnika z
odpowiedzialności

 Nadawca ma prawo żądać sprawdzenia przez przewoźnika wagi brutto albo inaczej wyrażonej
ilości towaru. Może on także żądać sprawdzenia zawartości sztuk przesyłki. Przewoźnik może
domagać się zapłacenia kosztów sprawdzenia, a wynik sprawdzenia powinien od wpisać do
listu przewozowego. 14
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Odpowiedzialność nadawcy

 Nadawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z:

 podania w liście przewozowym lub w innej formie wskazań i oświadczeń niezgodnych z
rzeczywistością i nieścisłych, niedostatecznych lub wpisanych w niewłaściwym miejscu, a
także za brak, niekompletność lub nieprawidłowość dokumentów wymaganych w przepisach
szczególnych;

 wadliwego stanu przesyłki, braku lub niewłaściwego opakowania albo nienależytego
wykonania czynności ładunkowych.

 Nadawca przesyłki odpowiada za wszelkie koszty, jakie mógłby ponieść przewoźnik
na skutek nieścisłości lub niedostateczności danych zawartych w liście
przewozowym. Nadawca ponosi także koszty związane z przeładunkiem przesyłki w
przypadku, gdy dane dotyczące masy przesyłki, zawarte w liście przewozowym, są
niezgodne ze stanem faktycznym.

 Nadawca ponosi także odpowiedzialność za powstałe koszty związane ze zmianą
warunków umowy przewozu, jak również za uszkodzenie mienia przewoźnika
podczas wykonywania czynności załadunkowych.
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Odpowiedzialność nadawcy

 Jeżeli nadawca powierza przewoźnikowi towary niebezpieczne, powinien mu dokładnie
opisać, jakie niebezpieczeństwo przedstawiają, i wskazać mu w razie potrzeby, jakie
środki ostrożności należy podjąć. W przypadku gdy informacja ta nie została
zamieszczona w liście przewozowym, do nadawcy (lub do odbiorcy) należy
przeprowadzenie wszelkimi innymi sposobami dowodu, że przewoźnik wiedział, jakie
niebezpieczeństwo przedstawiał przewóz wymienionych towarów.

 Towary niebezpieczne, które nie byłyby przewoźnikowi znane jako takie, mogą być w
każdej chwili i w każdym miejscu wyładowane, zniszczone lub unieszkodliwione przez
przewoźnika bez żadnego odszkodowania; nadawca jest oprócz tego odpowiedzialny za
wszystkie koszty i szkody wynikające z ich powierzenia do przewozu lub z ich przewozu.
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Odpowiedzialność odbiorcy

 Odbiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z:
 zmiany wprowadzone do treści umowy przewozu lub zmiany wprowadzone do 

treści listu przewozowego na polecenie odbiorcy np. w zakresie zmiany miejsca 
lub terminu rozładunku.

 W tym miejscu należy wskazać, że odbiorca jest uprawniony do 
rozporządzania przesyłką już na etapie wykonywania przewozu, jeżeli 
nadawca uczynił taki zastrzeżenie w liście przewozowym. Ponadto 
odbiorca odpowiada za uszkodzenie mienia przewoźnika podczas 
wykonywania czynności rozładunkowych.

 Przez przyjęcie przesyłki i listu przewozowego odbiorca 
odpowiedzialny jest także za zapłatę należności ciążących na 
przesyłce. 



Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności 
odszkodowawczej przewoźnika

 Przewoźnik odpowiada za całkowite lub częściowe zaginięcie
towaru lub za jego uszkodzenie, które nastąpi w czasie między
przyjęciem towaru a jego wydaniem, jak również za opóźnienie
dostawy.

 Przewoźnik jest zwolniony od tej odpowiedzialności, jeżeli
zaginięcie, uszkodzenie lub opóźnienie spowodowane zostało
winą osoby uprawnionej, jej zleceniem nie wynikającym z winy
przewoźnika, wadą własną towaru lub okolicznościami, których
przewoźnik nie mógł uniknąć i których następstwom nie mógł
zapobiec.

 Przewoźnik nie może powoływać się dla zwolnienia się od
odpowiedzialności ani na wady pojazdu, którym się posługuje dla
wykonania przewozu, ani na winę osoby lub pracowników osoby,
u której pojazd wynajął.
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 Przewoźnik jest zwolniony od odpowiedzialności, jeżeli zaginięcie lub uszkodzenie towaru powstało ze 
szczególnego niebezpieczeństwa wynikającego z jednej lub kilku następujących przyczyn:

 użycie pojazdów otwartych i nie przykrytych opończą, jeżeli to użycie było wyraźnie uzgodnione i 
zaznaczone w liście przewozowym;

 brak lub wadliwe opakowanie, jeżeli towary, ze względu na swe naturalne właściwości, w razie braku lub 
wadliwego opakowania, narażone są na zaginięcie lub uszkodzenie;

 manipulowanie, ładowanie, rozmieszczenie lub wyładowanie towaru przez nadawcę lub przez odbiorcę 
albo przez osoby działające na rachunek nadawcy lub odbiorcy;

 naturalne właściwości niektórych towarów, mogące powodować całkowite lub częściowe ich zaginięcie 
albo uszkodzenie, w szczególności przez połamanie, rdzę, samoistne wewnętrzne zepsucie, wyschnięcie, 
wyciek, normalny ubytek lub działanie robactwa i gryzoni;

 niedostateczność lub wadliwość cech lub numerów na sztukach przesyłki.

 Jeżeli przewoźnik wykaże, że zaginięcie lub uszkodzenie towaru wskutek co najmniej jednej ze wskazanych 
wyżej przyczyn, domniemywa się, że szkoda z nich wynikła. 

 Opóźnienie terminu dostawy ma miejsce wówczas, kiedy towar nie został dostarczony w umówionym terminie 
lub, o ile nie umówiono terminu, jeżeli faktyczny czas trwania przewozu, uwzględniając okoliczności, a 
zwłaszcza przy przesyłkach drobnych czas niezbędny dla skompletowania pełnego ładunku w normalnych 
warunkach przekracza czas, jaki słusznie można przyznać starannym przewoźnikom.

 Jeżeli towar został wydany odbiorcy bez pobrania zaliczenia, które przewoźnik powinien był pobrać w myśl 
postanowień umowy przewozu, przewoźnik obowiązany jest wypłacić nadawcy odszkodowanie do wysokości 
kwoty zaliczenia, zachowując roszczenie zwrotne do odbiorcy.
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Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności 
odszkodowawczej przewoźnika



 Jeżeli na podstawie postanowień niniejszej Konwencji przewoźnik obowiązany jest zapłacić
odszkodowanie za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru, odszkodowanie to oblicza się
według wartości towaru w miejscu i w okresie przyjęcia go do przewozu.

 Wartość towaru określa się według ceny giełdowej lub w razie jej braku według bieżącej ceny
rynkowej, a w braku jednej i drugiej - według zwykłej wartości towarów tego samego rodzaju i
jakości.

 Odszkodowanie nie może jednak przekraczać 8,33 jednostki rozrachunkowej za 1 kilogram
brakującej wagi brutto.

 Oprócz tego zwraca się przewoźne, cło i inne wydatki poniesione w związku z przewozem
towaru, w całości w razie całkowitego zaginięcia i proporcjonalnie w razie częściowego
zaginięcia; inne odszkodowania nie należą się.

 W razie opóźnienia dostawy, jeżeli osoba uprawniona udowodni, że wynikła stąd dla niej
szkoda, przewoźnik obowiązany jest zapłacić odszkodowanie, które nie może przewyższyć
kwoty przewoźnego.

 Wyższego odszkodowania można żądać jedynie w przypadku zadeklarowania wartości
towaru lub zadeklarowania specjalnego interesu w jego dostawie.

 Kara umowna za opóźnienie w podstawieniu środka transportowego na miejsce załadunku.
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Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności 
odszkodowawczej przewoźnika



 Przewoźnik nie ma prawa korzystać z postanowień Konwencji
CMR, które wyłączają lub ograniczają jego odpowiedzialność
albo które przenoszą na drugą stronę ciężar dowodu, jeżeli
szkoda powstała wskutek złego zamiaru przewoźnika lub jego
niedbalstwa, które według prawa obowiązującego w miejscu
prowadzenia sprawy sądowej uważane jest za równoznaczne ze
złym zamiarem (rażące niedbalstwo w prawie polskim).

 Powyższe znajduje także zastosowanie, jeżeli złego zamiaru lub
niedbalstwa dopuszczają się pracownicy przewoźnika lub
jakiekolwiek inne osoby, do których usług odwołuje się on dla
wykonania przewozu, jeżeli ci pracownicy lub te inne osoby
działają w wykonaniu swych funkcji.
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Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności 
odszkodowawczej przewoźnika



List przewozowy

 Jest to dokument wystawiany co do zasady przez nadawcę przesyłki,
który zawiera dane dotyczące przewoźnika, nadawcy, odbiorcy, miejsca
załadunku i rozładunku, rodzaju i charakterystyki przewożonego
towaru, rodzaj i charakter opakowania przesyłki oraz wszelkie inne
wskazania i oświadczenia, wymagane albo dopuszczone zgodnie z
przepisami ze względu na warunki danej umowy lub sposób rozliczeń
między stronami umowy. List przewozowy nie jest dokumentem
obligatoryjnym. List przewozowy stanowi dowód zawarcia umowy
przewozu o określonej treści. Do listu przewozowego powinny zostać
dołączone wszelkie inne dokumenty wymagane w przepisach
szczególnych. List przewozowy pomimo swojego nieobligatoryjnego
charakteru jest jednym z najważniejszych dokumentów obok umowy
przewozu.
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Deklaracja wartości towaru oraz klauzula 
specjalnego interesu w dostawie 

 Zgodnie z art. 24 Konwencji CMR, nadawca może zadeklarować w
liście przewozowym za umówioną dodatkową opłatą wartość towaru
przekraczającą granicę odpowiedzialności przewoźnika i w tym
przypadku dochodzić odszkodowania do wartości zadeklarowanej
kwoty.

 Zgodnie z art. 26 Konwencji CMR, nadawca może ustalić wpisując do
listu przewozowego za umówioną dodatkową opłatą kwotę
specjalnego interesu w dostawie przesyłki na wypadek jej zaginięcia
lub uszkodzenia, a także w razie przekroczenia umówionego terminu
dostawy.

 Jeżeli miała miejsce deklaracja specjalnego interesu w dostawie,
można żądać niezależnie od odszkodowania przewidzianego w
postanowieniach ogólnych Konwencji CMR odszkodowania równego
dodatkowej szkodzie, która została udowodniona, aż do wysokości
zadeklarowanej kwoty.
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Postępowanie reklamacyjne i dochodzenie 
roszczeń z umowy przewozu
 Jeżeli odbiorca przyjął towar, nie sprawdziwszy wraz z przewoźnikiem jego stanu albo nie

zgłosiwszy przewoźnikowi zastrzeżeń wskazujących ogólnie rodzaj braku lub uszkodzenia
najpóźniej w chwili dostawy, jeśli idzie o widoczne braki lub uszkodzenia albo w siedem dni od
daty dostawy, nie wliczając niedziel i dni świątecznych, jeśli idzie o braki lub uszkodzenia
niewidoczne - domniemywa się, jeżeli nie ma dowodu przeciwnego, że otrzymał towar w stanie
opisanym w liście przewozowym. Zastrzeżenia przewidziane wyżej powinny być dokonane na
piśmie, jeśli idzie o braki lub uszkodzenia niewidoczne.

 Jeżeli stan towaru został sprawdzony wspólnie przez odbiorcę i przewoźnika, dowód
przeciwny wynikowi tego sprawdzenia nie może być przeprowadzony, chyba że chodzi o braki
lub uszkodzenia niewidoczne i jeżeli odbiorca zgłosił przewoźnikowi pisemne zastrzeżenia w
ciągu siedmiu dni od daty tego sprawdzenia, nie licząc niedziel i dni świątecznych.

 Opóźnienie dostawy może stanowić podstawę do odszkodowania tylko wówczas, gdy
zastrzeżenie zostało skierowane na piśmie w terminie 21 dni od dnia postawienia towaru do
dyspozycji odbiorcy.

 Dnia dostawy lub - zależnie od przypadku - dnia sprawdzenia towaru albo dnia jego
postawienia do dyspozycji nie wlicza się do terminów przewidzianych powyżej.

 Przewoźnik i odbiorca powini udzielać sobie wzajemnie wszelkich możliwych ułatwień przy
dokonywaniu potrzebnych sprawdzeń i ustaleń.
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Postępowanie reklamacyjne i dochodzenie 
roszczeń z umowy przewozu
 Roszczenia, które mogą wyniknąć z przewozów podlegających Konwencji CMR, przedawniają się po upływie jednego

roku. Jednak w przypadku złego zamiaru lub niedbalstwa, które według prawa obowiązującego sąd rozpatrujący sprawę

uważane jest za równoznaczne ze złym zamiarem, termin przedawnienia wynosi trzy lata. Przedawnienie biegnie:

 w przypadkach częściowego zaginięcia, uszkodzenia lub opóźnienia dostawy - począwszy od dnia wydania;

 w przypadkach całkowitego zaginięcia - począwszy od trzydziestego dnia po upływie umówionego terminu dostawy,

albo, jeżeli termin nie był umówiony - począwszy od sześćdziesiątego dnia po przyjęciu towaru przez przewoźnika;

 we wszystkich innych przypadkach - począwszy od upływu trzymiesięcznego terminu od dnia zawarcia umowy

przewozu.

 Dnia, wskazanego wyżej, jako wyjściowy dla biegu przedawnienia, nie wlicza się do terminu przedawnienia

 Reklamacja pisemna zawiesza przedawnienie aż do dnia, w którym przewoźnik na piśmie odrzuci reklamację i zwróci

załączone do niej dokumenty. W razie częściowego przyjęcia reklamacji bieg przedawnienia wznawia się tylko dla tej

części reklamacji, która pozostaje sporną. Dowód otrzymania reklamacji lub odpowiedzi na nią oraz zwrotu jej załączników

ciąży na stronie, która się powołuje na ten fakt. Reklamacje późniejsze w tym samym przedmiocie nie zawieszają

przedawnienia. Forma pisemna jest zachowana, gdy reklamacja została wysłana do przewoźnika za pomocą faksu czy też

w postaci skanu przesłanego pocztą elektroniczną. W obu tych przypadkach istnieje bowiem dokument w tradycyjnej,

pisemnej (papierowej) formie, zawierający określoną treść i opatrzony podpisem.

 W zakresie nieuregulowanym w Konwencji CMR zawieszenie przedawnienia normują przepisy prawa obowiązującego sąd

rozpatrujący sprawę. To samo dotyczy przerwania biegu przedawnienia.

 Roszczenie przedawnione nie może być więcej podnoszone, nawet w postaci wzajemnego powództwa lub zarzutu. 25
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Podprzewoźnik a przewoźnik sukcesywny

 Przy stosowaniu Konwencji CMR przewoźnik odpowiada, jak za swoje własne czynności

i zaniedbania, za czynności i zaniedbania swoich pracowników i wszystkich innych osób,

do których usług odwołuje się w celu wykonania przewozu, kiedy ci pracownicy lub te

osoby działają w wykonaniu swych funkcji.

 Jeżeli przewóz jest wykonywany na podstawie jednej umowy przez kilku kolejnych

przewoźników drogowych, każdy z nich przyjmuje na siebie odpowiedzialność za

wykonanie całego przewozu, przy czym drugi przewoźnik i każdy z następnych

przewoźników staje się przez przyjęcie towaru i listu przewozowego stroną umowy na

warunkach określonych w liście przewozowym.

 Przewoźnik, który przyjmuje towar od poprzedniego przewoźnika, wręcza mu datowane i

podpisane przez siebie potwierdzenie odbioru. Powinien on napisać swoje nazwisko i

adres na drugim egzemplarzu listu przewozowego. W razie potrzeby umieszcza on na

tym egzemplarzu, jak również na potwierdzeniu odbioru zastrzeżenia podobne do tych,

pierwotny przewoźnik zamieszcza przy przyjęciu przesyłki.
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Podprzewoźnik a przewoźnik sukcesywny

 Przewoźnikowi, który na mocy postanowień Konwencji CMR wypłacił

odszkodowanie, przysługuje roszczenie zwrotne o sumę

odszkodowania, odsetki i koszty do przewoźników, którzy

uczestniczyli w wykonaniu umowy przewozu, zgodnie z

następującymi postanowieniami:
 przewoźnik, który spowodował szkodę, powinien sam ponosić ciężar odszkodowania, 

które wypłacił sam lub które wypłacił inny przewoźnik;

 jeżeli szkodę spowodowało dwóch lub więcej przewoźników, każdy z nich powinien 

zapłacić kwotę proporcjonalną do swej części odpowiedzialności; jeżeli podział 

odpowiedzialności jest niemożliwy, każdy z nich odpowiada proporcjonalnie do należnej 

mu części wynagrodzenia za przewóz;

 jeżeli nie można ustalić, których z przewoźników należy uznać za odpowiedzialnych, 

ciężar należnego odszkodowania dzieli się między wszystkich przewoźników;

 jeżeli jeden z przewoźników jest niewypłacalny, część odszkodowania przypadającą na 

niego, a nie zapłaconą, dzieli się między innych przewoźników proporcjonalnie do ich 

wynagrodzenia.
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Podprzewoźnik a przewoźnik sukcesywny

 Przewoźnik, przeciwko któremu wystąpiono z jednym z roszczeń zwrotnych, nie może 

kwestionować podstawy płatności dokonanej przez przewoźnika występującego z 

roszczeniem zwrotnym, jeżeli odszkodowanie zostało ustalone orzeczeniem sądowym, o ile 

tylko był on należycie powiadomiony o procesie i miał możność wystąpienia w nim w 

charakterze interwenienta.

 Przewoźnik, który chce wystąpić z roszczeniem zwrotnym, może wszcząć sprawę przed 

właściwym sądem kraju, w którym jeden z zainteresowanych przewoźników ma stałe miejsce 

zamieszkania, główną siedzibę, filię lub agencję, za pośrednictwem której zawarto umowę 

przewozu. Roszczenie zwrotne może być skierowane w jednej i tej samej sprawie przeciwko 

wszystkim zainteresowanym przewoźnikom.

 Postanowienia dotyczące przedawnienia roszczeń stosuje się do roszczeń zwrotnych między 

przewoźnikami. Przedawnienie biegnie jednak bądź od dnia orzeczenia sądowego, 

ustalającego ostatecznie wysokość należnego odszkodowania na mocy postanowień 

niniejszej Konwencji, bądź od dnia faktycznej zapłaty w razie braku takiego orzeczenia.
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