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ANALIZA PRAWNEJ DZIA ALNO CI SPEDYTORA 

Artur KRZEMI SKI1, Kazimierz LEJDA 2  

W artykule przeprowadzono analiz  prawn  dzia alno ci spedytora, okre lono jego rol  w procesie 
spedycyjnym, jak równie  omówiono organizacje zrzeszaj ce spedytorów. 

1. WST P 
Transport drogowy umo liwia szybkie przemieszczanie towarów do miejsca przeznaczenia, 

dzi ki czemu ten rodzaj transportu zdominowa  rynek przewozowy w Polsce   i na wiecie. Przewóz 
adunków wi e si  z szeregiem czynno ci pomocniczych, a rol  t  pe ni spedytor. 

Zadaniem spedytora jest organizacja ca ego procesu transportowego. Do obowi zków 
spedytora nale : 

 poradnictwo spedycyjne, 
 zorganizowanie dostawy towaru do miejsca za adunku na g ówny rodek transportu, 
 zawieranie umów z przewo nikami, 
 sporz dzanie i kompletowanie dokumentów, 
 organizowanie odprawy celnej, 
 monitorowanie spraw zwi zanych z za adunkiem, prze adunkiem i przewozem towarów, 
 opracowanie koncepcji przewozu towarów specjalnych, 
 zabezpieczenie interesów zleceniodawcy w przypadku uszkodzenia lub kradzie y 

towaru, 
 utrzymanie kontaktu ze zleceniodawc  w celu przygotowania towaru do wysy ki    i 

zorganizowanie jego odbioru [6]. 
Spedytor odgrywa istotn  rol  w procesie transportu, a jego g ównym zadaniem jest sprostanie 
wymaganiom jego zleceniodawców. 

2. AKTY PRAWNE OKRESLAJ CE PRAWA I OBOWI ZKI SPEDYTORA 
W art. 794 kodeksu cywilnego wprowadzono definicj  umowy spedycyjnej, z której wynika, 

e przez umow  spedycyjn  i wynagrodzenie spedytor zobowi zuje si  do wys ania lub odbioru 
przesy ki, b d  do dokonania innych us ug zwi zanych z przewozem. Mo e on wyst powa  we 
w asnym imieniu lub w imieniu zleceniodawcy. 

W 2004 r. zosta o opracowane wspólnie przez organizacj  FIATA (Federation Internationale 
des Associations de Transitaires et Assimiles) oraz CLECAT (Comite de Liaison Europeen des 
Commissionaires et Auxiliaires de Transport) okre lenie dzia alno ci spedycyjnej i logistycznej. 
Zgodnie z wprowadzonym okre leniem, us ugi spedycyjne i logistyczne oznaczaj  zwi zan  z 
transportem, przy u yciu jednej ga zi transportu lub transportu multimodalnego, dzia alno  
ka dego rodzaju, w tym konsolidacj , sk adowanie, prze adunek, pakowanie lub dystrybucj  
towarów, jak równie  inne us ugi komplementarne, doradcze i pomocnicze z tym zwi zane, w tym 
(ale nie wy cznie) us ugi zwi zane ze sprawami celnymi i skarbowymi, przedstawianie towarów 
dla celów urz dowych, aran owanie ubezpiecze  towarów, przyjmowanie lub zajmowanie si  
p atno ci  lub dokumentami zwi zanymi z towarem. Poj cie czynno ci spedycyjnych obejmuje 
tak e wiadczenie us ug logistycznych przy u yciu nowoczesnych róde  informacji, technologii 
i komunikacji w powi zaniu z transportem, prze adunkiem lub sk adowaniem towarów [1]. 

Wed ug wprowadzonej definicji spedytor mo e wykonywa  nast puj ce czynno ci: 
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 udzielanie instrukcji i porad odno nie warunków przewozu, wyboru rodka transportu 
oraz trasy przewozu przesy ek, 

 opracowanie instrukcji wysy kowej, 
 przygotowanie przesy ek do przewozu, 
 organizowanie czynno ci adunkowych, przewozowych, konwojowania, sk adowania, 
 zawieranie umów o przewóz, umów przechowywania, sk adowania oraz innych umów 

zwi zanych z dostaw  towaru lub wynikaj cych ze zlecenia spedycyjnego oraz 
monitorowanie wykonywania tych umów przez inne osoby, 

 sporz dzanie, wystawianie i przesy anie dokumentów przewozowych, 
 ubezpieczanie przesy ek, 
 aran owanie odprawy celnej, 
 wyst powanie do w a ciwych urz dów o pozwolenia na przewóz przesy ek, b d  ich 

wprowadzenie na obszar celny Unii Europejskiej, 
 sk adowanie przesy ek, 
 opieka nad przesy k  w czasie przewozu, w tym informowanie zleceniodawcy 

o przeszkodach w jego wykonywaniu, 
 podejmowanie czynno ci potrzebnych do uzyskania zwrotu nienale nie pobranych sum 

z tytu u przewo onego towaru (np. c o), 
 podejmowanie czynno ci w celu zabezpieczenia praw zleceniodawcy, 
 wspó praca z po rednikami zwi zanymi z dostaw  towaru. 

Prawa i obowi zki spedytora zosta y zawarte w kodeksie cywilnym oraz innych ustawach 
b d  aktach ni szego rz du. Umowa spedycyjna zosta a uregulowana w art. 794-804 kodeksu 
cywilnego. Wed ug przepisu art. 796 k.c. odno nie umowy spedycji, zastosowanie maj  przepisy 
zawarte w artyku ach kodeksu cywilnego: art. 735 § 2, 737, 738, 739, 740, 742, 743, 744, 744, 745, 
746, 747, 748 i 749. W wyniku odr bnego unormowania w przepisach o spedycji nie stosuje si  
przepisu art. 734 (z wyj tkiem §2), art. 735 § 1 i art. 751. Oprócz kodeksu cywilnego stosuje si  
przepisy z dnia 15 listopada 1984 r. dotycz ce prawa przewozowego; s  to dla transportu 
drogowego - ca y rozdzia  pierwszy z wyj tkiem artyku u 9a, ca y rozdzia  trzeci dotycz cy 
przewozu przesy ek towarowych. Rozdzia  czwarty okre la zabezpieczenie roszcze  oraz 
likwidacje przesy ek, rozdzia y 7 i 8 dotycz  odpowiedzialno ci przewo nika z tytu u niewykonania 
lub nienale ytego wykonania przesy ek, natomiast rozdzia  9 i 10 traktuje o ustalaniu stanu 
przesy ki, dochodzeniu roszcze  oraz sposobie przyznawania odszkodowa  [7].Oprócz powy szej 
ustawy zastosowanie maj : 

 Rozporz dzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r., które 
dotyczy ustalania stanu przesy ek oraz post powania reklamacyjnego, 

 Postanowienie Konwencji o umowie mi dzynarodowego przewozu drogowego towarów 
(CMR). 

Za pomoc  ustaw oraz aktów prawnych na spedytora zosta y na o one obowi zki o charakterze 
administracyjno – prawnym. S  to nast puj ce ustawy: 

 Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, 
 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranic  towarami, technologiami, i 

us ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa, a tak e dla utrzymania 
mi dzynarodowego pokoju. 

Na podstawie  kodeksu cywilnego, jak równie  praktyki s dowej mo na okre li  podstawowe 
obowi zki spedytora. Spedytor zobowi zany jest do zrealizowania zobowi za  zawartych w 
umowie spedycyjnej. Je li w umowie zobowi za  si  do przewozu towarów, powinien starannie 
dobra  przewo nika. Gdyby w sk ad jego obowi zków wchodzi y równie  inne czynno ci zwi zane 
z zawart  umow , powinien je wykona  samodzielnie lub z wykorzystaniem podwykonawców. 
Czynno ci, które mo e wykonywa  spedytor, zosta y wymienione na pocz tku rozdzia u. Kolejnym 
obowi zkiem jest dzia anie z nale yt  staranno ci . Zgodnie z wyrokiem S du Najwy szego z dnia 
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13 lipca 1977 r. (sygn. akt I CRN 296/77, Lex nr 7965) spedytor obowi zany jest do wykonywania 
us ug w ci gu ca ego procesu przewozowego w sposób staranny i fachowy tak, aby zleceniodawca 
nie poniós  szkody, a w razie jej powstania, aby mo na by o ustali , w jakiej fazie przewozu lub 
czynno ci spedycyjnych szkoda powsta a, oraz aby zleceniodawca móg  skutecznie dochodzi  
odszkodowania od jej sprawcy. eby w ogóle mo na by o mówi  o umowie spedycji, us ugi musz  
polega  na wysy aniu przesy ek lub ich odbieraniu [8]. Nale yta staranno  d u nika zosta a 
okre lona w wyroku S du Najwy szego z dnia 17 sierpnia 1993 r. (sygn. akt III CRN 77/93, OSNC 
1994/3/69). S d Najwy szy uzna  wówczas, e nale yta staranno  obejmuje znajomo  
obowi zuj cego prawa oraz nast pstw z niego wynikaj cych w zakresie prowadzonej dzia alno ci 
gospodarczej [1]. W obs udze przewozu towarowego us ugi spedycyjne maj  charakter fachowej 
pomocy. Pomoc ta obejmuje udzielanie porad co do sporz dzania dokumentów handlowych 
dotycz cych przewozu, w sposób umo liwiaj cy unikni cie trudno ci w odbiorze przesy ek (wyrok 
S du Najwy szego z dnia 18 stycznia 1971r. sygn. akt I CRN 566/70, OSNC 1971/9/157). Rol  
spedytora jest dbanie o staranny dobór po redników, jak równie  prawid owe sporz dzanie 
dokumentów w sposób jasny  i czytelny, zgodnie z obowi zuj cym prawem. Spedytor nie musi 
sprawdza  przy ka dej przesy ce przeznaczonej do transportu, czy przewo nik zastosowa  w a ciwy 
rodek transportu. Zgodnie z art. 797 k.c., spedytor obowi zany jest do podejmowania czynno ci 

potrzebnych do uzyskania zwrotu nienale nie pobranych sum z tytu u przewo nego, c a i innych 
nale no ci zwi zanych z przewozem przesy ki [2]. Spedytor odpowiada za w a ciwie obliczone c o 
i przewo ne, jak równie  za sk adki ubezpieczeniowe, op aty za czynno ci adunkowe, op aty 
skarbowe, podatki, myta. Wed ug art. 798 k.c., spedytor obowi zany jest do podj cia czynno ci 
potrzebnych do zabezpieczenia praw daj cego zlecenie lub osoby przez niego wskazanej wzgl dem 
przewo nika albo innego spedytora [2]. Obowi zek ten dotyczy zabierania i zabezpieczania 
potrzebnych dowodów, dopilnowania sporz dzanych protoko ów, zg oszenia we w a ciwym czasie 
zastrze e , czy wniesienia reklamacji. 

W przypadku, gdy przesy ka dozna a uszkodze  lub braków, spedytor ma za zadanie na 
podstawie listu przewozowego zapobiec wyga ni ciu roszcze  przeciwko przewo nikowi, przez 
protokolarne okre lenie stanu przesy ki wraz z przewo nikiem. Konwencja CMR w art. 30 ust.1, 
znajduj ca zastosowanie dla przewozu drogowego stanowi, e je eli odbiorca przyj  towar, nie 
sprawdziwszy wraz z przewo nikiem jego stanu albo nie zg osiwszy przewo nikowi zastrze e  
wskazuj cych ogólnie rodzaj braku lub uszkodzenia najpó niej w chwili dostawy lub w ci gu 
siedmiu dni od daty dostawy, nie wliczaj c niedziel i dni wi tecznych, domniemywa si , e 
otrzyma  towar w stanie opisanym w li cie przewozowym. Zastrze enia przewidziane wy ej 
powinny by  dokonane na pi mie, je li idzie o braki lub uszkodzenia niewidoczne [3]. Podobny 
przepis znajduje si  w Prawie przewozowym w art. 76, zgodnie z którym, przyj cie przesy ki przez 
uprawnionego bez zastrze e  powoduje wyga ni cie roszcze  z tytu u ubytku lub uszkodzenia, 
chyba e: 

 szkod  stwierdzono protokolarnie przed przyj ciem przesy ki przez uprawnionego, 
 zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewo nika, 
 ubytek lub uszkodzenie wynik o z winy umy lnej lub ra cego niedbalstwa 

przewo nika, 
 szkod  nie daj c  si  z zewn trz zauwa y  uprawniony stwierdzi  po przyj ciu przesy ki 

i w terminie 7 dni za da  ustalenia jej stanu oraz udowodni , e szkoda powsta a w 
czasie mi dzy przyj ciem przesy ki do przewozu a jej wydaniem [4]. 

Wed ug przepisu art. 75 ust.1 prawa przewozowego, dochodzenie roszcze  w post powaniu 
s dowym mo liwe jest po wyczerpaniu drogi reklamacji. Obowi zek z o enia reklamacji spoczywa 
na spedytorze, natomiast do jego obowi zków nie nale y dochodzenie roszcze  
odszkodowawczych na drodze s dowej z tytu u braków w przesy ce lub jej uszkodzenia.  
 Na podstawie art. 740 k.c., w zwi zku z art.796 k.c. spedytor ma obowi zek udzielenia 
zleceniodawcy potrzebnych informacji w trakcie realizacji zlecenia spedycyjnego. Wykonanie tego 
obowi zku powinno odbywa  si , je li nie z w asnej inicjatywy, to niezw ocznie na pro b  
zleceniodawcy. W wyniku zako czenia realizacji zlecenia lub wcze niejszego rozwi zania umowy 
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spedytor ma obowi zek bez wezwania z o y  swojemu zleceniodawcy sprawozdanie z 
wykonywanych czynno ci. 

3. ORGANIZACJE ZRZESZAJ CE SPEDYTORÓW 
Zadaniem organizacji zrzeszaj cych spedytorów jest u atwienie wspó pracy pomi dzy 

spedytorami, ochrona ich interesów oraz promocja dzia ania. W Polsce zosta a powo ana Izba 
Gospodarcza, która opracowuje i udoskonala zasady rzetelnego post powania w obrocie 
gospodarczym, a ponadto ocenia funkcjonowanie i wdra anie przepisów prawnych dotycz cych 
prowadzenia dzia alno ci gospodarczej. Wyró niamy nast puj ce krajowe i mi dzynarodowe 
organizacje zrzeszaj ce spedytorów: 

 Polska Izba Spedycji i Logistyki, 
 FIATA (Federation Internationale des Associations de Transitaires et Assimiles), 
 CLECAT (Comite de Liaison Europeen des Commissionaires et Auxiliaires de 

Transport). 
 

Polska Izba Spedycji i Logistyki zosta a powo ana 1 lutego 2002 r. Jest to dobrowolna organizacja 
zrzeszaj ca przedsi biorców, którzy prowadz  dzia alno  gospodarcz  zwi zan  z obs ug  obrotu 
towarowego (wykonuj  dzia alno  w zakresie spedycji i logistyki). G ówne cele i zadania Izby to: 

 ochrona praw i reprezentowanie interesów cz onków wobec organów w adzy 
i administracji pa stwowej, organów samorz du terytorialnego oraz wobec 
mi dzynarodowych organizacji spedytorów, za adowców, przewo ników lub innych, 
których dzia alno  dotyczy sfery zainteresowa  zawodowych cz onków, 

 zapewnienie dost pu do informacji krajowych i mi dzynarodowych, 
 opracowanie Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych, 
 przeciwdzia anie nieuczciwej konkurencji, 
 organizowanie szkole , sympozjów, konferencji, kongresów o tematyce b d cej w sferze 

zainteresowa  cz onków Izby [5]. 
 

Za o ona 31 maja 1926r. w Wiedniu FIATA jest organizacj  pozarz dow , reprezentuj c  
krajowe organizacje samorz du spedycyjno – logistycznego [1]. Zajmuje si  ona reprezentacj  
interesów zawodowych spedytorów oraz precyzyjnym wiadczeniem us ug przez jej cz onków. 
Opracowuje równie  wiele swoich w asnych dokumentów, jak równie  nadzoruje stosowanie i 
prawid owe wykorzystywanie owych dokumentów w praktyce. Posiada ona status konsultanta Rady 
Ekonomiczno - Spo ecznej Organizacji Narodów Zjednoczonych, jest konsultantem Konwencji 
Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju oraz Komisji Narodów Zjednoczonych ds. 
Mi dzynarodowego Prawa Handlowego. Cz onkiem FIATA mo e by  tylko jedna krajowa 
organizacja. W Polsce tak  organizacj  jest Polska Izba Spedycji i Logistyki z siedzib  w Gdyni. 

FIATA jest to najwi ksz  organizacj  pozarz dow  o zasi gu wiatowym. W ramach 
FIATA funkcjonuj  nast puj ce instytuty: 

 Instytut Transportu Lotniczego, 
 Instytut Spraw Celnych, 
 Instytut Transportu Multimodalnego. 

Oprócz instytutów dzia aj  sta e cia a doradcze zajmuj ce si : 
 towarami niebezpiecznymi; 
 zagadnieniami prawnymi; 
 bezpiecze stwem w transporcie; 
 sprawami szkoleniowymi. 

 
Europejsk  Federacj  Spedytorów CLECAT za o ono w 1958r. Jest ona reprezentantem 

organizacji spedytorskich oraz organizacji agentów celnych z krajów cz onkowskich Unii 
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europejskiej oraz innych krajów Europy. Na forum europejskim CLECAT reprezentuje organizacj  
FIATA. 

CLECAT mo e by  g osem doradczym przy tworzeniu lub nowelizacji prawa europejskiego 
dotycz cego sektora transportu, spedycji i praw celnych. Polska Izba Spedycji i Logistyki jest 
cz onkiem zwyczajnym CLECAT, jako organizacja zrzeszaj ca przedsi biorstwa spedycyjne z 
kraju cz onkowskiego Unii Europejskiej. Organizacje spedytorskie z krajów nie nale cych do Unii 
Europejskiej mog  stara  si  tylko o status cz onka stowarzyszonego. 

 

4. PODSUMOWANIE  
Obecnie transport staje si  wa nym elementem gospodarki. Coraz wi cej towarów przewozi 

si  z wykorzystaniem transportu drogowego, zarówno w obr bie kraju jak i poza jego granicami. 
Wa n  rol  odgrywa sposób zorganizowania transportu, nadzór nad wykonywanym przewozem, 
zawieranie umów z odpowiednim przewo nikiem, opracowywanie koncepcji przewozu towarów 
specjalnych. Za to wszystko jest odpowiedzialny spedytor. Ponadto, spedytor musi by  dobrym 
prawnikiem, aby transport odbywa  si  bezproblemowo i zgodnie z obowi zuj cym prawem. W 
razie niewywi zania si  z umowy, jak równie  zaniedba  w procesie spedycyjnym, ponosi on 
odpowiedzialno  prawn . Reprezentuje on równie  swojego zleceniodawc , prowadzi potrzebn  
dokumentacj  dotycz c  przebiegu spedycji, a w razie uszkodzenia lub kradzie y, zajmuje si  
sprawami reklamacyjnymi wzgl dem przewo nika. Spedytor w ramach wiadczonych przez siebie 
us ug zajmuje si  wykupem ubezpieczenia, odpowiednim naliczaniem c a, przewo nego itp. 
Dlatego rola spedytora jest nieodzowna dla w a ciwej realizacji procesu spedycyjnego. 

W celu u atwienia pracy spedytorom powsta o kilka organizacji ich zrzeszaj cych. Ich 
zadaniem jest umo liwienie atwiejszej wspó pracy miedzy spedytorami w przypadku, gdy przewóz 
towaru musi si  odbywa  za po rednictwem kilku spedytorów. Szczególnie ma to miejsce podczas 
spedycji mi dzynarodowej lub z wykorzystaniem kilku rodków transportowych (transport 
multimodalny). Wa nym aspektem tych organizacji jest równie  tworzenie prawa spedycyjnego 
oraz pe nienie funkcji doradczej dla organizacji rz dowych. 
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 ANALYSIS OF LAW BASING OPERATION OF FREIGHT FORWARDER 

The article analyzes the legal business, of freight forwarder, defined its role in the process of forwarding as 
well as organizations discussed shippers. 


