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DZIA ALNO  SPEDYCYJNA 
A UBEZPIECZENIE.
CZYLI Z CZYM WI E SI
ZABAWA W SPEDYCJ

o decyduje o ponoszonej odpowie-
dzialno ci? Jak rozpozna , czy zawarta 

umowa jest umow  przewozu czy spedy-
cji? Czy zlecanie przewozów podwykonaw-
com to spedycja? Kiedy spedytor staje si  
przewo nikiem umownym? Jak ubezpie-
cza  faktyczn  odpowiedzialno  spedyto-
rów? Na te i inne pytania odpowiem w ni-
niejszej publikacji.

Dzia alno  spedycyjna i przewozowa po-
lega na wiadczeniu okre lonych us ug. 
W ka dym przypadku rodzaj wiadczonych 
us ug wynika z zawartych umów. Zarów-
no spedytor jak i przewo nik ponosz  od-
powiedzialno  za niewykonanie lub nie-
nale yte wykonanie tych umów. Jest to 
klasyczna konstrukcja prawna oparta na 
art. 471 k.c. Czynno ci wykonywane przez 
dzisiejszych spedytorów polegaj  g ównie 
na przyjmowaniu zlece  transportowych, 
wyszukiwaniu przewo ników i zawieraniu 
z nimi umów przewozu. S  to czynno ci, 

które sk adaj  si  na tzw. organizacj  prze-
wozów. Wi kszo  z nich nie dysponuje 
rodkami transportu i samodzielnie nie 

dokonuje przewozów. W rodowisku ist-
nieje pogl d, e spedytor ponosi odpowie-
dzialno  wy cznie za czynno ci zwi zane 
z organizowaniem przewozów, a za same 
przewozy odpowiada przewo nik. Niestety 
tak nie jest. To, e spedytorzy nie dokonuj  
przewozów nie oznacza, e nie ponosz  od-
powiedzialno ci za szkody powsta e w cza-
sie ich wykonywania przez podwykonaw-
ców. Determinantem tej odpowiedzialno ci 
jest bowiem umowne zobowi zanie, a nie 
charakter prowadzonej (zarejestrowanej) 
dzia alno ci, czy te  rodzaj wykonywanych 
czynno ci faktycznych. 

Zakres ponoszonej odpowiedzialno ci 
spedytora wynika z umowy zawartej z pod-
miotem zamawiaj cym us ug , czyli z jego 
zleceniodawc . Je eli jest to umowa prze-
wozu, ona kszta tuje odpowiedzialno  spe-
dytora. Zatem, w sytuacji gdy w zawartej 
z zamawiaj cym us ug  umowie spedytor 
zobowi zuje si  do wykonania przewozu, 
powinien liczy  si  z tym, e wst puje 
w stosunek prawny umowy przewozu ze 

wszystkimi wynikaj cymi z tego konse-
kwencjami. G ówn  jest ponoszenie od-
powiedzialno ci analogicznej do tej, jak  
ponosz  zawodowi przewo nicy drogowi, 
czyli za wszelkie szkody w przesy ce po-
wsta e w czasie dokonywania przewozu. 
I nie ma tutaj znaczenia, e spedytor  zycz-
nie nie przewozi towaru, nie ma do tego 
wymaganych uprawnie , ani polisy OCP 
� jego odpowiedzialno  wyznacza zawar-
ta umowa przewozu. Aby spedytor ponosi  
odpowiedzialno  jak spedytor z zawartej 
umowy, nie mo e w adnym razie wyni-
ka  zobowi zanie spedytora do wykonania 
przewozu lub transportowy charakter us ugi 
przyj tej do wykonania.

Spedytor b dzie ponosi  odpowiedzial-
no  jak spedytor, je eli w zawartej z za-
mawiaj cym us ug  umowie zobowi e 
si  do kodeksowego wys ania lub odbioru 
przesy ki, albo do dokonania innych us ug 
zwi zanych z jej przewozem (art. 794 k.c.). 
Zgodnie z literatur  prawnicz , wysy anie 
przesy ki oznacza sytuacj , kiedy spedytor 
zobowi zuje si , co najmniej do zawarcia 
umowy przewozu na rachunek zamawia-
j cego us ug  (zleceniodawcy), a odbiór 
przesy ki, kiedy spedytor zobowi zuje si , 
co najmniej do dokonania czynno ci praw-
nych odbiorcy przesy ki w rozumieniu prze-
pisów przewozowych [E. Gniewek, P. Ma-
chnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komen-
tarz. Wyd. 6, Warszawa 2014, równie  
L. Ogieg o, (w:) System prawa prywatnego, 
t. 7, 2011, s. 909]. Za czynno ci mieszcz ce 
si  w innych us ugach zwi zanych z prze-
wozem uzna  mo na m.in. takie czynno ci 
jak: fachowe poradnictwo, przygotowanie 
przesy ki do przewozu (opakowanie, oce-
chowanie, wa enie, liczenie, sortowanie), 
zamówienie rodka transportowego, spo-
rz dzenie dokumentów przewozowych, 
zawarcie umowy przewozu, ubezpieczenie 
przesy ki, dokonanie odprawy celnej, zmia-
na umowy przewozu, przyjmowanie za-
wiadomie  o nadej ciu przesy ki, czasowe 
przechowanie lub sk adowanie (T. Szanci o, 
Przegl d S dowy, listopad-grudzie  2012, 
a tak e wyrok S du Apelacyjnego w War-
szawie z 19 grudnia 2007 r., VI ACa 400/07, 
OSA 2009, nr 12, s. 42.). Powy sze skróto-
wo i trafnie uj  S d Apelacyjny w Warsza-
wie w wyroku z dnia 25 wrze nia 2007 r. 
sygn. akt VI ACa 645/2007, w którym uzna , 
e � Je eli przyj to ofert , której przed-

miotem s  us ugi zwi zane z przewozem 
przesy ki, a adne czynno ci konkludentne 
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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.

(dorozumiane � przypis JR) nie wskazuj  na 
dodatkowe postanowienia umowne doty-
cz ce przewozu, to umowa taka jest stric-
te umow  spedycji. Je eli przedmiotem 
umowy nie b dzie zobowi zanie si  do 
wykonania przewozu, a jedynie do wyko-
nania czynno ci zwi zanych z przewozem 
(okre lonych powy ej), tak  umow  b dzie 
mo na uzna  za umow  spedycji. 

W praktyce wi kszo  spedytorów 
przyjmuje zlecenia, które maj  stricte trans-
portowy charakter. W mniejszym lub wi k-
szym stopniu wynika z nich zobowi zanie 
do wykonania przewozu, czego nie zauwa-
aj , albo nie umiej  oceni .

Wej cie spedytora w prawa i obowi zki 
przewo nika drogowego mo e nast pi  
np. poprzez:

u ycie w nazwie dokumentu wyra enia 
�zlecenie transportowe� lub �zlecenie 
przewozu�,
zastosowanie wobec spedytora okre le-
nia �przewo nik�,
okre lenie ceny za us ug  jako �fracht� 
lub �zap ata za fracht�,
wpisanie spedytora w list przewozowy 
jako przewo nika,   
zawarcie w tre ci zlecenia konwencji 
CMR i/lub ustawy prawo przewozowe 
jako podstawy prawnej dla okre lania 
praw, obowi zków oraz odpowiedzial-
no ci stron umowy,

zobowi zanie si  spedytora wprost do 
wykonania przewozu lub
np. poprzez uznanie przez s d zawartej 
umowy za umow  przewozu.
Zawarcie przez spedytora umowy prze-

wozu powoduje, e ponosi on odpowiedzial-
no  jak klasyczny przewo nik. Je eli spedy-

tor sam nie dokonuje przewozu, okre la si  
go mianem przewo nika umownego.

Zlecanie przewozów podwykonawcom 
(przewo nikom) jest norm  przy prowadze-
niu dzia alno ci spedycyjnej, czy � jak kto 
woli � polegaj cej na po rednictwie przy 
przewozie rzeczy. Nie jest jednak zarezer-

wowane tylko dla tego rodzaju dzia alno ci, 
gdy  z us ug podwykonawców korzysta 
równie  wielu zawodowych przewo ników. 
Ci s  przekonani, e w przypadku zlecania 
przewozów podwykonawcom wyst puj  
jako spedytorzy. Takie postrzeganie jest 
obarczone bardzo du ym b dem, albo-

wiem � jak ju  pisa em powy ej � to, czy 
wyst puj  w charakterze przewo nika, czy 
spedytora wynika nie z tego, kto dokonuje 
przewozu, a z charakteru zawartej przez 
nich umowy. I nie chodzi tutaj o umowy 
zawierane z podwykonawcami, ale o umo-
wy zawierane z zamawiaj cymi us ugi (zle-
ceniodawcami). Z punktu widzenia prawa 
przewozowego, dzielenie dzia alno ci na 
transportow  i spedycyjn  nie ma wi c 
adnego uzasadnienia. Je eli przewo nik 

zawrze umow  przewozu i wykonuje j  za 
po rednictwem podwykonawcy (przewo -
nika dalszego), ponosi odpowiedzialno  
równie  za szkody w przesy ce powsta e 
w czasie dokonywania przewozu przez 
swojego podwykonawc . Stanowi  o tym 
do  jednoznacznie art. 3 konwencji CMR 
i 5 ustawy Prawo Przewozowe. To samo 
dotyczy spedytora. Odst pstwem od po-
wy szej zasady jest zawarcie umowy spe-
dycji, która nie b dzie ju  podlega a prawu 
przewozowemu, a kodeksowi cywilnemu 
(art. 794 do 804 k.c.). Nale y jednak pa-
mi ta , e taka umowa nie mo e posiada  
ani transportowego charakteru, ani te  
nie mo e z niej wynika  zobowi zanie do 
wykonania przewozu. Ka dy przewo nik 
powinien zatem wiedzie , e tzw. �od-
sprzedawanie� zlece  transportowych 
przewo nikom dalszym (podwykonawcom) 
nie zmienia ich automatycznie w spedyto-
rów � odpowiadaj  za nich jak za siebie.

W obszarze transportu przewo nik umowny 
to taka osoba, która zawiera umow  prze-
wozu, ale jej bezpo rednio nie wykonuje. 
Je eli spedytor zawrze z zamawiaj cym 
przewóz (zleceniodawc ) umow  przewo-
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zu, b dzie wykonawc  tej umowy. Je eli 
zleci wykonanie tej umowy podwykonawcy 
(zawodowemu przewo nikowi) b dzie wy-
konawc  umownym, czyli w tym przypadku 
przewo nikiem umownym. W takiej kon -
guracji podwykonawca b dzie wyst powa  
w charakterze przewo nika faktycznego. Je-
eli podwykonawca zleci wykonanie przewo-

zu dalszemu przewo nikowi, równie  b dzie 
okre lany jako przewo nik umowny. 

Wi kszo   rm spedycyjnych zawiera 
ze swoimi zleceniodawcami umowy prze-
wozu. Wi kszo  � co jest oczywiste � wy-
konuje te umowy za po rednictwem zawo-
dowych przewo ników, z którymi spedytor 
zawiera odr bne umowy przewozu. W ta-
kich relacjach spedytor wyst puje zawsze 
w charakterze przewo nika umownego. To 

samo dotyczy przewo ników zawieraj cych 
umowy przewozu i korzystaj cych z us ug 
przewo ników dalszych. Prawo przewozo-
we nie dzieli przewo ników na umownych 
i faktycznych. Z punktu widzenia odpowie-
dzialno ci cywilnej nie ma wi c znaczenia, 
czy podmiot wyst puje w charakterze 
przewo nika umownego, czy faktycznego 
� w przypadku niewykonania lub nienale y-
tego wykonania umowy przewozu zawsze 
ponosi odpowiedzialno  jak przewo nik.

Spedytor zawieraj cy umowy przewozu ma 
do  du e trudno ci w uzyskaniu ochrony 
ubezpieczeniowej, która optymalnie zabez-
pieczy ponoszon  przez niego odpowie-
dzialno . Pomimo, e opisany model spe-
dycji funkcjonuje od kilkunastu lat, polski 
rynek ubezpieczeniowy do dzi  nie wypra-
cowa  odpowiedniej oferty dla spedytorów 
pe ni cych rol  przewo ników umownych. 
G ównym powodem jest niech  do zmia-
ny utrwalonego modelu ubezpiecze . 

Nie bez znaczenia jest równie  fakt, i  
wi kszo  spedytorów nie posiada  upraw-
nie  do prowadzenia dzia alno ci w zakresie 
wykonywania mi dzynarodowych przewo-
zów drogowych, co stanowi dla zak adów 
ubezpiecze  przes ank  do nie udzielania 
ochrony na bazie OCP. O czym  takim jak 
przewo nik umowny w obszarze drogowych 
przewozów kabota owych ubezpieczyciele 

transportowych jest znacznie ograniczona, 
a ich rola sprowadza si  jedynie do sprzeda-
y ubezpiecze .

Preferowany przez nas model asekuracji 
ryzyk ponoszonych przez spedytorów polega 
to na tym, e ubezpieczyciel akceptuje okre-
lony status ubezpieczaj cego i niezale nie 

od posiadanych uprawnie  oferuje ochron  
w granicach ponoszonej przez niego odpo-
wiedzialno ci. To sprawia, e ubezpieczenie 
jest dedykowane nie spedytorom, czy prze-

wo nikom, a podmiotom, które w zwi zku 
z prowadzon  dzia alno ci  przyjmuj  na 
siebie okre lon  odpowiedzialno  � w przy-
padku spedytora b dzie to odpowiedzialno  
analogiczna do tej jak  ponosi przewo nik. 
Taka polisa b dzie chroni a odpowiedzial-
no  cywiln  spedytora wyst puj cego 
w charakterze przewo nika (tutaj umowne-
go), wynikaj c  z wykonywania przez niego 
umów przewozu zarówno mi dzynarodowe-
go, krajowego, jak równie  kabota owego. 
Oczywi cie polisa obejmuje równie  odpo-
wiedzialno  cywiln  spedytora, jednak e 
w sytuacji, gdy spedytor na 100% wszyst-
kich umów zawiera 99% umów przewozu, 
ryzyko spedycyjne jest marginalne.

Nale y wi c zaznaczy , e skoro spedy-
torzy zawieraj  umowy przewozu musz  
mie  wiadomo , e odpowiadaj  równie  
jak przewo nicy. Nie oznacza to jednak, e 
musz  zmieni  przyj ty model pracy, gdy  
opisane rozwi zanie i bez tego pozwala na 
ubezpieczenie ponoszonej przez nich odpo-
wiedzialno ci. Musz  tylko wiedzie  kogo 

W
nawet nie chc  s ysze . Nie oznacza to jed-
nak, e zawarcie takiego ubezpieczenia nie 
jest mo liwe. Niewiele zak adów ubezpie-
cze  jednak oferuje spedytorom ubezpiecze-

nie OCP, a tylko nieliczne potra  to zrobi  
na tyle dobrze, eby zapewni  ubezpiecza-
j cym nale yt  ochron  ubezpieczeniow . 
Nie jest lepiej w obszarze po redników 
ubezpieczeniowych, gdy  niewielu agentów 
i brokerów specjalizuje si  w ubezpiecze-
niach transportowych. Dlatego ryzykowne 
jest podejmowanie prób uzyskania ofert od 
przypadkowych po redników lub bezpo red-
nio od zak adów ubezpiecze , gdy  wiedza 
wi kszo ci z nich z zakresu ubezpiecze  

o to zapyta . W przeciwnym razie zostan  
z kiepsk  polis  bez pokrycia, a taka niefra-
sobliwo  w przypadku szkody mo e ich 
kosztowa  wiele tysi cy euro. 

Jerzy Ró yk
ekspert ds. prawa przewozowego,

oceny ryzyka w transporcie 
i ubezpiecze  transportowych

CDS Kancelaria Brokerska
www.cds-odszkodowania.info

www.oc-spedytora.info
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