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KARY UMOWNE
W ZLECENIACH 
TRANSPORTOWYCH
I ICH EGZEKUCJA
KIEDY JEST ZGODNA Z PRZEPISAMI?

aka jest funkcja kary umownej? Czy ist-
niej  przepisy ograniczaj ce wysoko  

kar umownych? Czy kara umowna jest 
zobowi zaniem terminowym, czy bez-
terminowym. Czy kar  umown  mo na 
rozliczy  z wierzytelno ci wzajemnych? 
W jakich przypadkach egzekwowanie kar 
umownych jest niedozwolone?

Istot  kary umownej jest mo liwo  zobo-
wi zania zleceniobiorcy do zap aty okre-

lonej kwoty za niewywi zanie si  z okre-
lonego zobowi zania (nie wykonanie 

umowy) lub pojedynczego obowi zku (nie 
zastosowanie si  do okre lonych zalece ). 
Podstaw  zastosowania kary umownej jest 
art. 483 § 1 k.c. Zgodnie z tym przepisem, 
zleceniodawca mo e zastrzec w umowie, 
e naprawienie szkody wynik ej z niewy-

konania lub nienale ytego wykonania zo-
bowi zania niepieni nego nast pi przez 
zap at  okre lonej sumy. 

Jak stwierdzi  S d Apelacyjny we 
Wroc awiu w wyroku z dnia 27.02.2013 
r. (sygn. akt I ACa 99/13): � Wa nym za-
daniem kary umownej jest zabezpiecze-

nie wykonania zobowi zania, tym samym 
zwi kszenie realno ci wykonania zobowi -
zania oraz u atwienie naprawienia szkody. 
Takie oddzia ywanie mo na okre li  mia-
nem funkcji stymulacyjnej kary umownej, 
bowiem jej zastrze enie ma mobilizowa  
d u nika do prawid owego wykonania zo-
bowi zania. Kara umowna w tym zakresie 
s u y ochronie interesów prawnych wie-
rzyciela.

Zgodnie z art. 484 § 1 k.c., w razie nie-
wykonania lub nienale ytego wykonania 
zobowi zania przez zleceniobiorc , kara 
umowna nale y si  zleceniodawcy w za-
strze onej na ten wypadek wysoko ci bez 
wzgl du na wysoko  poniesionej szko-
dy. Przepis ten nie stanowi zatem normy 
uzale niaj cej roszczenie o zap at  kary 
umownej od faktu powstania szkody. Zle-
ceniodawca, który zastrzeg  kar  umown  
nie musi wi c udowadnia , e w zwi z-
ku z niewywi zaniem si  zleceniobiorcy 
z umowy lub niespe nieniem przez niego 
okre lonych obowi zków poniós  jak kol-
wiek szkod . Nie musi te  wykazywa , e 
nast pi o to wskutek okoliczno ci, za które 
zleceniobiorca ponosi odpowiedzialno . 
Obci enie kar  umown  by oby nieupraw-
nione, gdyby to zleceniobiorca wykaza , i  
niewykonanie b d  nienale yte wykonanie 
umowy wynika z okoliczno ci, za które nie 
ponosi odpowiedzialno ci.

Na gruncie transportowym kary umowne 
s  nak adane na zleceniobiorców prak-
tycznie za ka de naruszenie przez nich 
obowi zków umownych. Zleceniodawcy 
mog  kara  za:

spó nienie si  na za adunek/niepodsta-
wienia auta pod za adunek w wyznaczo-
nym terminie, 
niedostarczenie w terminie dokumen-
tów przewozowych po wykonaniu umo-
wy,
opó nienie dostawy/spó nienie si  na 
roz adunek,
nieuprawniony prze adunek towaru,
spi trowanie towaru przez nadawc ,
zlecenie przewozu dalszemu przewo -
nikowi bez zgody zleceniodawcy,
anulowanie zlecenia,
brak neutralizacji listu przewozowego.
Wszystkie kary umowne maj  jednak 

swoje ograniczenia prawne. Na pewno nie 
mo na ich stosowa  za niewykonanie lub 
nienale yte wykonanie zobowi zania przez 
zleceniobiorc , je eli jest to sprzeczne 
z obowi zuj cym prawem. Ju  bowiem 
z art. 353 (1) kodeksu cywilnego wynika, 
e: � strony zawieraj ce umow  mog  
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u o y  stosunek prawny wed ug swego 
uznania, byleby jego tre  lub cel nie sprze-
ciwia y si  w a ciwo ci (naturze) stosunku, 
ustawie ani zasadom wspó ycia spo ecz-
nego � tzw. zasada swobody umów. Do-
datkowo stosowanie kar umownych mo e 
by  sprzeczne z w a ciwym prawem prze-
wozowym.

Ca kowicie bezpodstawne jest zatem 
nak adanie kary umownej za opó nienie do-
stawy lub za spó nienie si  na roz adunek. 
To bowiem reguluj  przepisy w a ciwego 
prawa przewozowego. Bezpodstawne jest 

równie  nak adanie kary umownej za brak 
neutralizacji listu przewozowego, gdy  
w tym aspekcie stanowiska polskich s dów 
s  spójne i w praktyce uznaj  stosowanie 
takich kar za niezgodne z prawem. Wyni-
ka to bowiem ju  z art. 55a ust. 1 ustawy 
z 15 lipca 1984 r. Prawo przewozowe, któ-
re stanowi, e � �zabrania si  nadawcy: 
4) umieszczenia w li cie przewozowym 
i innych dokumentach danych i informacji 
niezgodnych ze stanem faktycznym. Z kolei 
w kwestii kary umownej za niedostarczenie 
w terminie dokumentów przewozowych, 

stanowiska polskich s dów s  niejedno-
znaczne. W jednym przypadku s d uzna  
stosowanie takiej kary za sprzeczne z pra-
wem i naruszaj ce zasad  swobody umów 
okre lon  w art. 353 (1) kodeksu cywilnego, 
w innym uzna  kar  umown  za wygórowa-
n  i ograniczy  j  do 10% frachtu.

Z tre ci art. 483 § 1 k.c. wynika, e kara 
umowna musi mie  posta  okre lonej 
sumy. Nie oznacza to jednak, e zastrze-
gaj c j  nale y ustali  jednocze nie jej wy-
soko . Przyjmuje si , e okre lenie kary 
umownej mo e nast pi  przez wskazanie 
kryteriów pozwalaj cych na ustalenie sumy, 
jak  d u nik zobowi zany b dzie zap aci  
wierzycielowi. W praktyce stosowane s  
ró ne rozwi zania, np. okre lony jest pro-
cent warto ci ca ego lub cz ci wiadczenia, 

C D S  K A N C E L A R I A  B R O K E R S K A

Jerzy Ró yk, szef zespo u, broker
Od ponad 35 lat zwi zany z bran  ubezpieczeniow , w tym od 
20 lat obs uguje podmioty sektora TSL w zakresie obs ugi ubezpiecze  
transportowych, szkód i roszcze  oraz diagnostyki ryzyka w trans-
porcie. Jego g ówn  specjalno ci  jest prawo przewozowe, zarówno 
mi dzynarodowe jak te  obowi zuj ce w krajach Unii Europejskiej oraz 
ryzyka zwi zane z oszustwami i kradzie ami w transporcie.
Za o yciel i w a ciciel kancelarii doradczej CDS, która wspiera sektor 
transportowy w zakresie: tworzenia programów ubezpiecze  dla prze-
wo ników i spedytorów, prowadzenia audytów i analiz zwi zanych 
z prawn  odpowiedzialno ci  podmiotów transportowych, organizowania obs ugi reklama-
cji i roszcze  zwi zanych ze szkodami transportowymi oraz wsparcie w post powaniach 
zwi zanych z likwidacj  szkód prowadzon  przez zak ady ubezpiecze .
Wyk adowca na studiach podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
ódzkiego oraz prelegent na licznych konferencjach, seminariach i szkoleniach transporto-

wych.  Autor ponad 100 analiz i publikacji z zakresu prawa przewozowego, oceny ryzyka 
w transporcie i ubezpiecze  transportowych. Twórca autorskiego opracowania pt. �Analiza 
skuteczno ci metod wery kacji podwykonawców�, które ukaza o si  w 2020 r.

czy te  okre lona stawka. W rozumieniu art, 
483 $ 1 k.c. tak okre lana wysoko  kary 
umownej jest prawid owa. Co do zasady, 
za nieprawid owe i niezgodne z przepisami 
prawa nale y uzna  kary umowne, których 
wysoko  nie jest okre lona precyzyjnie lub 
nieograniczona. Dotyczy to w szczególno ci 
przypadków, gdzie wysoko  kary umownej 
jest okre lona:

w przedziale od-do (np. od 50% do 
100% frachtu) lub 
okre lona w dwóch wysoko ciach (np. 
20% frachtu lub 500 EUR), albo 
uzale niona od innych czynników (np. 
kara za niepodstawienie pojazdu pod 
za adunek w wys. 50 EUR za godzin  
opó nienia).
W ka dym przypadku tak  kar  umown  

mo na mia o uzna  za niezgodn  z art. 353 
(1) i art. 483 $ 1 k.c. Odno nie kary umow-
nej okre lanej w opcji trzeciej, s d oceni  
wprost, e taka konstrukcja kary umownej 
jest niezgodna z art. 483 § 1 k.c., gdy  kara 
umowna mia aby wymiar nieograniczony 

w przypadku nie podstawienia przez prze-
wo nika pojazdu pod za adunek lub odst -
pienia przez niego od umowy przewozu.

Jak wspomniano na wst pie, istot  kary 
umownej jest mo liwo  zobowi zania 
zleceniobiorcy do zap aty okre lonej kwoty 
za niewywi zanie si  z okre lonego obo-
wi zku umownego. Kara umowna przybie-
ra zatem form  zobowi zania i analogicznie 
jak inne zobowi zania umowne, powinna 
mie  okre lony termin, w którym d u nik 
powinien spe ni  wiadczenie. Je eli ter-
min spe nienia wiadczenia zosta  z góry 
oznaczony, mamy wówczas do czynienia 
z zobowi zaniem terminowym. W wi k-
szo ci zlece  transportowych wiadczenia 
wynikaj ce z tytu u kar umownych nie maj  
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kary umownej powsta ej po stronie zle-
ceniodawcy.
Kieruj c si  zatem brzmieniem art. 498 

§ 1 k.c., osoba domagaj ca si  od przewo -
nika zap aty wierzytelno ci z tytu u zobo-
wi zania bezterminowego w postaci kary 
umownej, mog aby skompensowa  swoj  
wierzytelno  tylko wówczas, gdy:

wezwa a przewo nika do zap aty wie-
rzytelno ci z tytu u kary umownej po-
przez skierowanie do niego wezwania 
do zap aty, noty obci eniowej lub fak-
tury zawieraj cych termin p atno ci,
przewo nik nie zap aci  nale no ci w ter-
minie okre lonym w wezwaniu do za-
p aty, nocie obci eniowej lub fakturze,
up yn  termin zap aty wierzytelno ci 

przewo nika wynikaj cych z wykonania 
przez niego umów przewozu (jednej lub 
wielu) zawartych z t  osob .

 W praktyce, przy stosowanych w bran-
y transportowej terminach p atno ci, 

by oby to mo liwe dopiero po 45 lub 
60 dniach od daty wystawienia faktury 
przez przewo nika. Wierzytelno  prze-
wo nika powstaje jednak ju  w mo-
mencie wykonania przez niego us ugi 
przewozu, zatem zgodnie z art. 457 k.c., 
zleceniodawca mo e spe ni  wiad-
czenie przed terminem wymagalno ci 
okre lonym w fakturze. Tym samym 

mo e równie  skompensowa  wierzy-
telno  z tytu u kary umownej jeszcze 
przed terminem wymagalno ci wiad-
czenia okre lonym w fakturze. Tak 
z o one o wiadczenie o kompensacie 
potwierdza jednocze nie: 

rzytelno ci s  pieni dze, a obie wierzytel-
no ci s  wymagalne i mog  by  dochodzo-
ne przed s dem. Przepis daje mo liwo ci 
skompensowania wierzytelno ci z tytu u 
kary umownej z wierzytelno ci przewo -
nika (np. z tytu u wykonanych us ug prze-
wozowych), jednak e pod warunkiem 
wymagalno ci obu wierzytelno ci. Aby 
zleceniodawca móg  skorzysta  z prawa 
do skompensowania wierzytelno ci z ty-
tu u kary umownej, przepis wymaga, aby 
zosta y spe nione cznie dwie przes anki:

wierzytelno  przewo nika musi by  
wymagalna, czyli musi up yn  termin 

zap aty wierzytelno ci przewo nika, np. 
z tytu u wykonanej us ugi przewozowej 
lub wykonanych us ug przewozowych,
wierzytelno  zleceniodawcy musi by  
równie  wymagalna, czyli musi up yn  
termin zap aty wierzytelno ci z tytu u 

si , e zobowi zanie staje si  wymagalne 
w momencie up ywu terminu p atno ci 
zobowi zania. Zgodnie z art. 455 k.c., je-
eli termin spe nienia wiadczenia nie jest 

oznaczony ani nie wynika z w a ciwo ci 
zobowi zania, wiadczenie powinno by  
spe nione niezw ocznie po wezwaniu d u -
nika do wykonania � w praktyce po up ywie 
terminu oznaczonego w takim wezwaniu. 
Dopiero po up ywie tego terminu wierzy-
telno  staje si  wymagalna. W zobowi -
zaniach bezterminowych termin spe nienia 
wiadczenia nie jest oznaczony, zatem aby 

obci y  d u nika kar  umown , nale y we-
zwa  go do zap aty nale no ci z tytu u tej 
kary. Obci enie mo e przybra  form  we-
zwania do zap aty lub noty obci eniowej.

Zgodnie z art. 498 § 1 k.c., gdy dwie osoby 
s  jednocze nie wzgl dem siebie d u nika-
mi i wierzycielami, ka da z nich mo e po-
tr ci  swoj  wierzytelno  z wierzytelno ci 
drugiej strony, je eli przedmiotem obu wie-

uznanie i zap acenie wierzytelno ci prze-
wo nika � niezale nie od tego, e nie 
up yn  jeszcze termin wymagalno ci 
okre lony w fakturze oraz 
potr cenie z jego wierzytelno ci za wy-
konany przewóz wierzytelno ci w asnej 
z tytu u kary umownej
i stanowi rozliczenie wierzytelno ci wza-
jemnych na podstawie art. 498 § 1 k.c. 
Reasumuj c, dokonuj c potr cenia wie-
rzyciel odbiera od d u nika swoj  wie-
rzytelno  i sp aca równocze nie swój 
d ug. 
Zgodnie z art. 499 k.c., potr cenie jest 

dokonywane przez o wiadczenie z o one 
drugiej stronie. Stanowi zatem jednostron-
n  czynno  prawn . Wystawione przez 

jednak oznaczonego terminu p atno ci, za-
tem tego typu zobowi zania maj  charak-
ter bezterminowy. Od rodzaju zobowi za  
uzale niony jest zarówno termin wymagal-
no ci jak równie  okres jego przedawnie-
nia. Przy karach umownych brak terminu 
zap aty wiadczenia jest równoznaczny 
z brakiem terminu wymagalno ci zobowi -
zania p atniczego. 

Poj cie wymagalno ci nie zosta o zdefi-
niowane w prawie cywilnym. Zarówno 
w orzecznictwie jak i pi miennictwie po-
j cie to bywa ró nie rozumiane. Przyjmuje W
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wierzyciela o wiadczenie o kompensacie 
nie wymaga zatem ani zgody d u nika, ani 
jego podpisu. Dla skuteczno ci o wiadcze-
nia o kompensacie wymagane jest zatem 
spe nienie nie tylko warunków okre lonych 
w art. 498 ust. 1 k.c. ale równie  z o enie 
o wiadczenia drugiej stronie. Zgodnie 
z art. 61 § 1 k.c., o wiadczenie mo na 
uzna  za z o one w chwili, gdy dotar o do 
drugiej strony w taki sposób, e mog a za-
pozna  si  z jego tre ci . Kodeks cywilny 

nie okre la formy dla tego typu czynno ci 
prawnej, zatem o wiadczenie o kompensa-
cie mo e by  z o one na pi mie, w formie 
dokumentowej lub elektronicznej.

Art. 498 § 1 k.c. wyra nie zastrzega, e 
ka da ze stron mo e potr ci  swoj  wie-
rzytelno  z wierzytelno ci drugiej strony, 
je eli przedmiotem obu wierzytelno ci s  
pieni dze, a obie wierzytelno ci s  wyma-
galne. Zdarzaj  si  jednak przypadki doko-
nywania kompensat przed powstaniem 
stanu wymagalno ci roszczenia (wierzytel-
no ci), a nawet przed powstaniem samej 
wierzytelno ci.

Jak ju  wspomniano powy ej, wi k-
szo  kar umownych stanowi zobowi -
zania bezterminowe. Aby skutecznie 
dokona  kompensaty wierzytelno ci 
z tytu u kary umownej, nale y najpierw 
wezwa  d u nika do jej zap acenia oraz 
okre li  termin zap aty. Dopiero po 
wej ciu wierzytelno ci w stan wyma-
galno ci mo na z o y  przewo nikowi 

o wiadczenie o potr ceniu (dokona  eg-
zekucji wierzytelno ci). W praktyce nie 
zawsze taki porz dek jest zachowany. 
W wielu bowiem przypadkach o wiad-
czenie o kompensacie jest wystawiane 
w dniu wystawienia noty obci eniowej, 
która okre la pó niejszy termin zap aty. 
Skutek prawny o wiadczenia o kompen-
sacie nast puje w dacie wystawienia 
o wiadczenia, zatem dokonana w ten 
sposób kompensata wierzytelno ci jest 

 � zobowi zania d u nika wynikaj cych 
z FV: 2.500 PLN

Przyk adem kompensaty prawnie nie-
wa nej jest równie  kompensata wierzy-
telno ci z tytu u kary umownej na o onej 
na przewo nika za:

opó nienie dostawy/spó nienie si  na 
roz adunek,
brak neutralizacji listu przewozowego, 
niedostarczenie w terminie dokumen-
tów przewozowych po wykonaniu umo-
wy, cho  w tym przypadku stanowiska 
s dów s  ró ne.
Tego typu kary umowne s  bowiem 

sprzeczne z przepisami prawa.
Innym przyk adem kompensaty prawnie 
niewa nej jest kompensata nale no ci wy-
nikaj cej ze szkody w przesy ce przewo o-
nej przez przewo nika w sytuacji, gdy:

w danej szkodzie nie jest zaanga owana 
odpowiedzialno  cywilna przewo nika 
(przewo nik nie ponosi za ni  odpowie-
dzialno ci) i wierzytelno  w ogóle nie 
powstaje 
lub w danej szkodzie jest zaanga owana 
odpowiedzialno  cywilna przewo nika 
(przewo nik ponosi za ni  odpowiedzial-
no ), ale wierzytelno  nie powstaje, 
gdy  osoba sk adaj ca o wiadczenie 
o kompensacie nie posiada uprawnie  do 
dochodzenia roszcze  od przewo nika.
W takich przypadkach z o one o wiad-

czenie o kompensacie jest nie tylko nie-
zgodne z przepisami kodeksu cywilnego, 

niezgodna z art. 498 ust. 1 k.c., gdy  po-
twierdza egzekucj  wierzytelno ci nie-
wymagalnej, czyli egzekucj  dokonan  
przed terminem zap aty (wymagalno ci) 
okre lonym w nocie obci eniowej. Przy-
k ad takiej niezgodno ci:
1. nota obci eniowa z dnia 11.05.2020 r. 

z terminem zap aty do dnia 11.06.2020 r.
2. o wiadczenie o kompensacie z dnia 

11.05.2020 r.:
 � zobowi zania wierzyciela wynikaj -

cych z kary umownej: 2.500 PLN

ale równie  z przepisami w a ciwego pra-
wa przewozowego. 

Opisane powy ej wady o wiadcze  po-
woduj  niewa no  dokonanych czynno ci 
prawnych. 

Jerzy Ró yk
ekspert ds. prawa przewozowego, 

oceny ryzyka w transporcie 
i ubezpiecze  transportowych

CDS Kancelaria Brokerska
www.cds-odszkodowania.info

www.oc-przewoznika.info
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