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Wa~szawa, dnia 28 ' listopada 1984 1'. Nr 53 
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"R O Z P OR Z Ą D Z E N I A: 

273 - 'Ministra Finansów 'l dnia' 8 listopada 1984 r. zmieniające rozporządzenie w " sprawie obowill1:ku d~ 
,kumentowa'nia' zakupu , oowar-ów przez 'niektórych podatników opłacajllcych pQqatkr w formie rYcialt1l 

274 - Ministra FiRansów z dnia 8 listopada 1984 r, zmieniając;!! , rozporządzenia w ' sprawie prowadzenia 
ksiąg handlowych i kSiąg podatkowych przez podatników;' uie będących j!!dn@stkami gospodarki 
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USTAWA 

z dnia 15 listopada 198~ r. 

Prawo , przewozowe. 

Rozdział 

Przepisy ogólne. 

Art. 1. 1. Ustąwa reguluje przewóz osób 1 rzeczy 
$f{)dka~i transportu kolejowego; samo{;hodowego, lotni

-'czego i ' żeglugi śródlądowej, wykonywany odpłatnie na 
,podstawie umowy przez uprawnionych do tego przewoźni
ków, z wyłączen'iem przewozu w ko~unikacji komu~alnej. 

, 2. Przepisy ustawy stosuje , się ' odpowiednio d,o prze- ' 
wozu nieodpłatnego wykonywanego przez prżewoźnika. 

3. Przepisy ustawy stosuje się do przewozów między
ńarodowych, jeżeli umowa międzynarodowa nie stanowi 
inaczej. 

Art. 2. 1. Przewoźnik jest obowiązany do przewozu 
osób w powszechnie dostępnych i przeznaczonych do tego 
.!'Odkach transportowych w relacjach podanych do Wid

.do)l10ŚCipubliczne'j (komu~ikaCja otwarta). , 

2. Przewoźnik może również przewozić osoby w środ- , 
kach transportowych w całości lub części przydzielonych 
na zamówienie do okreslonego przewozu (komunikaCja 
zamknięta). 

Art. 3. Przewoźnik jest obowiązany do przewQzu to
warów w kolejności zgłosż.eń, chyba że inna kolejność 
wynika z uprzednio zawartych umów z nadawcami lub od
powiednich ' przepisów wydanych na podstawie ustawy. 

, 
Art. 4. I 1. Przewoźpik jest; 'obowiązany podawać do 

wiadomości publicznej ' zakres swojego działaąia, a VI 

szczególności wykaz punktów 'odprawy, zakres ich czyn
n9ści oraz odległości taryfowe między tymi punktami. 

2. Przewoźnik może wydawać regulamin'y określające 

mentów przewozowych sposób feh wypełnłmąa, sposób 
oznaczania przesyłek, ich ładowania ł zaąezpieczania, K

sady zamawiania śrpdków transportowych 1 zawiadamimia 
o wydaniu lub przeszkodach' w przftwo7.ie, regulaminy Dl. '... 
mogą naruszać przepisów ustawy l umów zawartych na 
jej podstawie. 

3. Regulamlny, o których mowa vi ust. 2. podlegaJ4 
zatwierdzeniu przez Ministra Komunikacji i " podawane 
~o wiadomości publicznej. 

Art. 5. Przew.oźnik moź. powierzać wykonanie przAł-, 
wozu innym przewoźniko~ na całej przestrzeni przewozu 
lub jej części. jednakże ponosi odpowiedzialność za lc~ 
czynności jak za swoje własne: 

. Art. 6. 1. Przewóz może być , wykonyWany przez 
kilku przewotników tej samej lub różnych 'gałęzi trms
portu na podstawie jednej umowy przewozu i jednego , 
dokumentu przęwózowego; ' pdpowiedzialnośćprzewoźn1-
ków jest solidarna. ' ,ć , " , 

2. W ' sprawach nie uregulowanych odrębnie s\ osuj. 
się przepisy obowiąziijące przewoźnika na przestrzeni ' wy .. 
k?nywanego przez niego przewozu. ' 

3. Przewoźnik; który zapłacił opszkodowanie, ma 
Toszczenie zwrotne do przewoźnika ponoszącego odpowie
dzialność z'a okoliczności, z których szkoda wynikła. Je

' :żeli okoliczności tych ustalić nie można, odpowiedzialność 
ponoszą wszyscy przewoźnicy stosownie, do wysokości 
przypadającego lm przewoźnego; , od odpowiedzialnośd 

jest wolpy przewoźnik, który udowodni. że szkoda nie 
powstała w czasie wykonywania przez niego przewozu. 

Art. 7. Przewoźnk jest zwolniony od obowiązku pru. 
wozu, jeżeli: . . 

"" _' \ ' techniczne war,unki > ()bsługi podróżnych. odprawy oraz 
'! przewozu osób i przesyłek, d w szczególnośd orqalii'Ule'ją 

1) zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, któ
rych przewoźnik nie . mógł uniknąć ani zapobiec leli. 
skutkom. 

-' 

sprzedaży biletów i udzielania ' informacji. wiory doku
/ 
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2) 

3) 

~,y 

1) 

2) 

klient nie zastosował się do przepisów przewozowych, 

Z8 względu lłd przec\~ot przewozu nie -.na możłi- : 
wości jego wykonania przy użyciu posiadahych środ
'ków i urządzeń transportowych. . , . 

, , j 

Art,. 8. 1. OQowiązek przewozu może być ograniczo-
przez; . . " 

Radę Ministrów -,... ze względu na inter-es publiczny. 

.Ministra Komunikacji - ' w razie klęski żywiołowej. 

przerwy w eksploatacji. szczególnych trudności spo
wodowanł'ch przez klienta. jak również z u,wagi nil! 
bezpieczeństwo ruchu, , . 

3) prze'wożnika - z przyczyn, o których mowa w pkt 2. 
na okres do 3 dni, a na okres dłuższy - ~a zgodą> 

i ' na warunkach ustalonych przez Ministra Komun~-
kacjC ' . ' . ' 

2. Ograniczenia mogą polegać na całkC1Witym lub 
częściowym żbwieszeniu przewozu; wyłączeni1l z przewozu 

' p~syłek określonych kategorii. usialeniu szczególnej ko
lejności ,przy zawieraniu umów albo uzależnieniu prze
wozu od spełnienia określonych warunków. 

3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 
'ię do wiadomości publicznej. . 

i 2, podaje 

Art. 9. 1. Strony mogą zawieraĆ umowy o or.ganizacji 
przewozów, w których , ustala , się wielkoś~~ przewozów, 

. rozł'ożenie ich w czasie oraz szczegółowe warunki współ
pracy między ,stronami. 

2. Przewoźnik nIe może jednak . uzależniać ' zawa'rcia 
WnC!)wy przewoz~ od 'uprzednieg,o zawarcia umowy o orga
mzacji przewozów. 

Ari; 10. 1. PO'la przewozem osób i rZ,eczy przewoźnik 
moź,~ ,świadczyć inne odpłatne 'lI~lugi z.w~Qzane z prze
wpzem,' a w szczególności usługi spedycyjne, czynności 

ładunkowe; , przechow,Y'wanie rzeczy podróżny~h, przecho
wywanie lub . składow.anie pr.zesyłek, wynajmowanie pła, 
~ów, maga?:ynów i środków t'ransportowych. 

i. J ~ .l. \I"~), 

. Poz.· 272 

I 
·2. Minister Komunikacji, w porozumieniu 'Z właści

wymi ministrami i hlerowaikaIIli ,Urzędów _ centralnycb, 
okreśia zasady przewOZÓw kolejami linowymi. linowo-te· 
rim'Owymi oraz ua liniach pozostają.cYch ,w budowie, hoc. 
nicach ' kolejowych i w portach morskich, 'a także prze- ' 
wozu wagonów nie nalezących do kolei i włączanIa i~ 
do taboru kolejowego. 

I 

Rozdział 2 

, "'\' 
",'li 
" :~ 

, T'" 

~!~ 
.": 

Przęwóz osób l przesyłek bagażowych. '21 
ArŁ 13. 1. Dla regularnej. k.-9@!mikacji otwa~tej prze- -', ~~,,;ł. 

wożnicy ~talają rozkłady jazdy przy uwzględnieniu spo- : 
łe<;zny~ potrzeb przewozowych. współdziałaJąc 'w tym ,', " .... f 
zakresie z właściwymi organami admiriistrac]'i ,państwo- ',:1 .!\':~ 
wej; przy ustalaniu rozkładów jazdy przewoźnicy są obo- . :,?;"j" 
wi~zani do wzajemnego uzgadni!lnia połączeń. .~ 

2. Rozkłądy jazdy i ich zmiany, jak również ustalone ' . _-?~ 
prZez przewożp.ików nieregularną kursy środków' transpor- . 
towych vi kómunikacjiotwartej podaje się ' do wiado- J t/,~ 
m-ości publicznej. ,:.,;; 

~, 
, }~:'!'i , ' /' ~ I 

Art. ' 14. Przewoźnik jesl 'obOWiązany do zapewnienia 
podrÓżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa hi-
gieny oraz wygody i 'należytej obsługi. ' 

/;':~ 
" .*i 

Art. 15. 1. Podróiny jest obowiązany do przestrZe- " 
gania przepisów porządkowych obpwiązującYCh w , tran.-
porcie. , 

. 2. Osoby zagrażające bezpieczenstwu lub porządkoWi 
w transporćie mogą być nie dopuszczone do przewozu lub ( 
usunięte ze środka transportowego. 

i 
3. Osoby · uciążliwe dla podróżnych lub odmawi,.-

'ące zapłac,enia naletności za przewóz , mogą byĆ' usuni:ęte 
ze ~rodka transportowego, chyba· że naruszałoby to za-
sady współżycia spolęcznego. ~ 

' :~:~ 
kil1 /'i(, 
.,c~'i 

~"~! ',1'.;-; 
, J. . :,~ 

2. Rada Ministrów lub z jej upoważnienia Minister - . Art~ 16. 1. Um?wę prz.e~o~u zawiera się przez na-
Komunikacji mOŻe 'określać warunki świadczenia usług. ' byCle bIletu ?a~rzeJazd, a Jezeb dostęp c\o ~r.odka · tr~ns
Jakie , przewoźnik · może ' spełniać poza przewożem osób p,ortowego mE\ Jest uwarunkowany uprzedmm nabycwm 
ł rzeczy na podstawie odrębnych uffiÓw.- bilefu na- przej'azc.f - przez s \,!mo zajęcie ~ miejsca wśrod· 

I, ku trans»ortowym. 

I ,.Arl. ~L 1. Taryfy, zakres ich obowiirzywania .oraz 
wysokość , nale7ności za uSlugi. o których mowa w usta
wie, określa Minister Komunikacji r ,ogła-9i'a je w prze
znac~nym dp tego urzędowym organir publikacyjnym. 

2; Rada . Ministrów , moae tistal,ać wysokość stawek 
taryfowych na usługi o podstawowym znaczen.iu. 

3." W razie ' nie właściwego zastos~wania ' taryfy albo I 
błędu w obliczeniu lub pobraniu należności, różnica pod~, 
lega odpowiednio zwrotowi lub dopłacie. W wypadku gdy 
nienależna kwota nię została zwrócona, stosuj~ się oapo
wiednio przepisy o cenach. 

-ł. Przewoinik zapewnia zainteresowanym. bezpłatny 
wgllld ,do obowiązujących przepisów pi'zewQzowych, taryf 
icennikpw. 

Art. ~ 2. 1. Rada Ministrów może określać zakres sto
IOWania 'przepisów ustawy do przewozów: ' 

1) wojskowych. 

J) wYkonywanych ns rzecz jednostek orgaf'lizaq~jJlych 
)odległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

/ 

2. W bi lecie na przejazd 
n ości za przejazd oraz dane 
kresu uprawnień podróżnego. 

określa się wysokość nale~~ 
potrzebne, do ustalenia za..., 

~ 

Ar't, 17. 'l. Podróżny może zmiem~ umowę przewozu ' 
lub odstąpić .od niej przed r~zpoczęciem podrÓ'Ży albo' 
w .miejscu zatrzymania ś'rodk.a tr~nsportowego na drod7.t! 
przewozu. 

2. Zmiana umowy przewozu .może dotyczyĆ : 

1) terminu odjazdu, 

2) 
'3) 

miejscowości przeznJlczenia, 
klasy Śrqdka transPQrtowego. 

3.W C1'!łu dokonania zmian. Q których mowa w ust.i. 
. podróżny powinien uzyskać od przewo~ika odpOWiednie 
poświadczenie oraz ewentualnie otrzymać zwrot łub do
płacić ' róznicę należności. 

, . 
4. Podróżnemu. który odstąpił od umowy przewoz.U 

albo które g'" napodsta~e art. 15 nie . dopuszczono ,do, 
,przewozu lub usunięto ze środka . transportowegQ, przy-

.::.'" 

; , 

'\ 
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~' sługuje zwrot należności stosowny do nie' wykorzysta
~r: nego ':'świadczenia przewozowego tl0 potrąceniu części na
~ leżności ' (odstę~nego). Potrąceni{l nie stosuje się, jeżeli 
~:{~", PQdróżny odstąpi od umowy przewożu z przyczyn wystę
~,~f. ' , pujących .po stronie przewotnika. ' 
łĘt '. " ' 
~~'~'" , Art. 18. 1. -Jeżeli , przed rozpoczęciem przewozu lub 
~/: i w cżasie jego wykonywania zaistnieją okoliczności unie
rł'iC możliwiające jego wykonanie zgodnie z treścią umowy, 
~~::' ", przewoźnik , jest obowiązany niezwłocznie , powiadomić 
,1;7;:, 'o tym podróżnych oraz zapewnić im bez dodatkowefopła-

, ty przewóz do, miejsca przeznaci.enia przy użyciu włas· ' 
, ':: nycp lub. opcych środków transportowych (przewóz za· 
': stępczy). ; , 

' 2, W razie przerwy w ruenu lub utraty połączenia 
' ,"', przewidzianego w rozkł'adzie jazdy, podróżnemu przysłu· ' 

' guje zwrot należności ~a cały przerwany przejazd, a po-
, • ' ,' nadto może on bezpłatnie powrócić do miejscowości wy· 

2), rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrząduć szkod~ 
osobom lub mieniu, 

3) zwłoki i szczątki zwłok ludzkich. 

3,; W razia uzasadnionego pod~jrzenia, przewoźnic 
może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie 
narusza przepisu l1sl. 2, jeżeHpodróżny niie zgłosi Si, 
do "uczestnictwa w sprawdzeniu lub nie można go od
szukać, sprawdzenia o.okonuje się w obecn9ścl osób za· 
proszonych do tej czynności przez przewoźnika. 

4. W razi", ujawnienia naruszenia przepisu ust. 2-
koszty związane ze sprawdzeniem prz!fSył~i , ponosi po,-o 
dróżny. 

Art. 24.' 1. Przewoźnik przyjmuje przesyłki bagażo
we -w punktach odprawy podanych do ' wiadomości pu

, blicznejlub bezpośrednio w środku transportowYm, kt~ 
rym piiesyłka ma byĆ przewieziona. . 

" jazdu, chyba że przewoźnik nie ma moźliwości z.organ!- 2. Przewoźnik ustala ' masę, f ' liczbę .sztuk , przesyłki 
~~:', iowania takiego przewozu. OlU ' przypadająćedo zapłaty na~eż~ości przewozów': ' 
~r>,;" ,3. Przepis~ Ulit. 2 nie stosuje , się , do przejazdów od- l w dowód przyjęC'ia przesyłki" do przewozu ora:z opła. 
~t:~;, ~~-w~ny'ch, na podsta":Vie biletóW uprawniający<;:h -do ' prza- ceni a "uależnośc) wydaje podróżnemu kwit bag~~owy: . ' 

1
5:<:'~,_ )azdow WIelokrotnych. , ). ' , , 3. Przy nadaniu przesyłki bagażowej bezpośrednio 
;~ " , ' .J. " do środka transportowego masa przesyłki może być dl. ;;L " Art. 19. 1. , Umowę grupowego przewozu ósób zawiera 
.,' cęlów taryfowych- określona szacunkowo. . 

;k:~' ,-, z. przewoźnikIem organizator takiego pt-l.ewozu. zwany 

~
~:··;.dalej "organizatorem". , 4. Przewoźnik może odmówić przyjęcia jako przesyłld 

',c< , ,,2. W kOInunikacji (ltwartej dowodem zawarcia ,\JIll00 bagażowej rzeczy, które ze ' względu óa ich stan hib właś- ' 
. , ciwoścl mogą ule<: w czasie przewozu uszkodzeniu lubi 

;&'\;..~ wy grupowego przewozu jest- zbi"orowY ,J:>ilet na przejaZlL Z!liszczenlu, jężeU Ichopi,ikowanie jest niewystarczające, 
~;"'. 3. W komunikacj~ zamkniętej umowę grupowego prz".' elbo przy któtych brak wymaganego opakowania. W 'razi. ar', 'wo'zu uważa się za zawartą z chwilą, gdy przewoźnik ZLII- . przyjęcia takich rzeczy do przewozu przewoźnik zamiesz- " 

~;~~~~\'" wiadomi! ' organizator_a o pr7.yjęciu zampwienia z jedno-cza o tym odpOwtedniąwzmlankę w lewicie bagażowym. 
", czesnym okresIeniem wy~okośd należnośCi przewozowyd~ , , . . 

~.~~~\"'j . 
r~<::-l Art. 25. 1. Kwit bagażowy , powinien z,awierać dane 
"'i{~, _ Art. ,20. 1. Jeżeli organizator odstąpi od umoV;ly niezbędne do ustalenia tciżsamości przesyłki oraz wys ok 0..4 
~7'::' przewozu w komunikacji zamkniętej, jest on obowiązany należności , przewozowych. ' 

! 

~'\~: do zwrotu poniesionych przez przewoźnika kosztów zwią- . 

~ .2. Umowę przewozu przes'yłki bagażowej uważa 114 : , 
::.~;~ za~ych z organizacją przewoZu, chyba że, odstąpieni~ na- za zawartll z. ch,Wilą przekazanfa przesyłki przewożn! .. 

ł-',-."',',;;,'-,:,',,,stąpi, ło z przyczyn w, ystępuJ,'ących po, stronie przewoźnika. u_,' . _ kowi I przyjęcia przez podróźnego kwitu- bagażowego. 
~;i;: , - 2. ' W razie odstąpienia przeważnika od umowy, orga.. . , 
ł,~ .' nizatorowi Przysluguje zwrot kosztów poniesionych naj ' Art. 26. Przewoźnik jest obowiązany do wykonania 
lf" rzecCprzewożnika w zwią·~ku. z przygotowaniem grupo- ' , czynnOŚ,Sj ładunkowych w I wyzna'clOnych punktach od- , 
~'!'";:'J we!'H)przeV!ozu osób. ,. ' . ' prawy '{art. 24 ust. l), chyba żeprzesyłkaJ:>agażowa jesł 
''':"'.. , 3;, '. Przewoźnik jest' uprawni~ny do Odstąpienia , qd nadawana bezpośrednio do. ,środka transp'órtowego lub 

'-,umowy ' w razie opóźnienia w uiszczeniu ' należnosci płat. z niegowyda~ana. . ' 
~, ... , .. " nYCh Z9Ól')~, ; wówczas, moze Ola żądać o<} orgi).nizatora 
~Cł',,' zwrotu kosztów za poczynione przygotowania. ' 
i'~;f, ' , ' /' , , " If Art. 21. W ~omup.ika~ji zamknięte,j do o~owiązków 
h",';"''- :.organizatora nalezy nadzor nad przestrzegamem przez 
~:t uczestników przewozu grupowego ,przepisówporządko
f~.:-'. · ' wych; organizator i uczestnik ponoszą odpowiedzialność 
~ .. solidarną za wyrządzone szkody w mieniu przewoźnika. 
~:': ,chyha źe strony umówią się inaczej. 
r~ , 
~~c, Art: 22. 'Do organizatora przewozu grupowego, w ko-
\>~'~,- mu!iikacji " , otwartej stosuje , się odpowiednio ~ przepisy 
~':'\-: art; 17 .i 18. " ' 
'.p,ł _ 

I~::' . " Art. 23. , 1. Po?różny może zabra~ ze sobą do środka 
~_:.:,:; transp?rtowego rzeczy, jak ró::wn~eż oddać je do, przewozu 
~l-- jako przesyłkę bagażową. 
;.\<:-~: . 
f~" " 21. Zprze,wozu ok{eślonego w ust. 1 ~ą Wy)ą~żone: 
i~ l} ; rzeczy. któryct przewóz jest zabroniony na podsta. te,: . wie , odrębnych przepisów, 

Art. 27. 'l. Podróżny może zadękla~ować 'wartoś4ł 
całej przesyłki bagażowej lub każdej jej ś'ztukl odd~~l

. niel deklarowana wartość nie powinna , przewyższać rze-
czywistej wartości pr~yłki. ' ... 

2. Przewoźnik może spr8,wdzić 'zgodność deklarow .. 
nej wartości , 'z rZ,eczywistą I w Wypadku zastrzeżen U/'I 
znaczy~to w kwicie bagażowYIJl. " . 

3. W razie, sporu co do wysokości dek'larowffi.1ej W~ 
tości pr:?;esyłki, podróżny może -zażlldać, aby jejwartośł 
określił rzeczoznawca. , JeżelI' deklarowana ,wartość p,rz ... 
wyźsza więcej niż o ow'adzieścia' procent war'tośćustll~ 
loną przez 'rzeczoznawCę,' koszty .ekspertYzy' ponosi ~ 
dróżny . .. , 

Art. 28. 1. Przęwo'Ź;nik , jest obowij\zany , ogłosi.ć '!l 
rozkładach jazdy lub winny odpoWiedlli spOsób: ogram .. 
c~enia możliwości '.przewozu przesyłek bagażowych" \\' pooc 
szczególnych kursach środkó,W transportowych,' przezn~ ' 
aonych do przewozu osób. ,!, " 

,'." 
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2. 'PodtóŹIIT może wskaz at'!' kurs .tub kursy środków ' Art. 31. Do odstąpienia podróżnego od" uni'6wy ' prze-',' 
hansp<?rtowych, którymi przesyłka bagaźowa ma być , .fvdzu 'przesyłki bagażowe} stosuje się 'odpowiednio ' ; prze. 
przewieziohaj~ przeciwny'm rażie przewozu dokan,uje si~ pist art. 11. " , I' , 

W pi~szy~ możliwym k..urs~e. 
, I. "u.ewotmk' może odmóWić przYięcia -przesyłki ba- . Art.-~32. 1. Do przesyłek bagatowych nadaw.anyc~ " 

gażowejna wskazany przez pOdróżnego kurs środka trans- przecz uczestnik6w przewozu , grupowego lub ,'organizatora, 
portowego, 1ei.11 za!adowartią jej mogłoby opóźnić , od- w komunikacji otwartej stosuję się odpowiednio ' 
jazd tego środk&. ' pisy art. 23-31. " , 

•• Minister Ko~unikacji· moie , oKreślać ~nne niż , wy~ " 2. Do prze,syłek ba~żowych nadawanych ' przez orga· ' 
mienione w uSl , 3 wypadki, w których przewoźnik może , ' niz!ltora w komUnikacji żamkniętej stosuje się , Qdpo- ' 
odm6wiĆprfyjęcfa przesyłki bagażowej do ~rz.ewozu. wiednio przepisy art. 23-28; z wyjątkiem przepisu aii.25 

. , 

.5. Jeżeli przeszko<l..a , w przewozie powstała z przy
czyn występujących po 'stronie przewoźnika, podróżny 
1I10i. iAldać: 4 ' ' 

1) :lWrotu przesyłki do miejsca ~adania lub wydania 
, przesyłki w ,miejscu .powstania przeszkódy; -w takich 

wypadkach przepis art. 18 ' ust. 2 stosuje się odpo
wiednio, 

2) przewozu prZesyłki do miejsca-przeznaczenia inną , 

drDq!łi w takim wypadku przewoźni~owj. nie przysłu- . 

gujll dodatkowe l!-aleźności. ' " , ' :. \ : , , 

"W razie braku możliwości zawiadomienia podróżnego 
'~ przeszk,odZIe w przewozie lub nIeotrzymania od niego , 
odpowiedniego polecenia, przewozu dokonuje się zgodnie 
• Pl'RPlsem pkt 2. . 

Art. 29. L Termin przewozu prze,sy1M bagażowej 

okI •• l': .się według r:ozl!Iadu jazdy środka transportowego, 
którym erzesyłka ina być , przewieziona, a dlct'"'lHJ.esyłek 
wYdaw;anych, w punktach odprawy - z doliczen,iemczasu 

.. niezbędnego p.a ,przygotowanie przesyłki do wydania, riie 
więcej Jednak niż 1 go<l.ziny. 

ust 2. - " . 

3. Umow? przewozu grupowego określa dopu~zczalne 
rozmiary i masę przesyłki bagażowej ' oraz stronę, n.a któ

, reJ cią~y 'Obowiążek wykonania czynności ładUnkowy~h.. 

Art~ 33. Przesyłkę bagażową; , któr~ 
, miejsca przeznaezenia w ciągu 14 dni 

minuprzewozu, uważa się ia utraconą. 

nie nadeszła dQ, 
po upływie . ter--, 

Art. 34. 'l. 'Minister Komunikacji, w drodze rozpo~ 
rządzenia, określa: ' ' 

1) tre'ść , ~P\:)s91r i terminy ogłaSzania rozkładów jazdy, 
2) .formy ' i zakres obsługi podrMnych, " , 
3) ' warunki przewozu rzeczy zabieranych przez podr6~-:, . 

nych do środkQw transportowych, warunki zmiany 
umowy ,przewozu przez- podróżnychóraz szczególne 
warunki grupowego przewoz,u osób, , 

4) sposób obliczania zwracanych należności, tryb doko
nywania zwrotów orpz wys~koś'ć -Odstępnego, : . 

2. Termin prżewozu przes,yłki, bag~żowej przeqłuża ' " 6) 

,5), rzeczy wYłączone z przew,ozu -jako prze's~łkibagażó~ 
we inne niż określone w pizepi,sie art.~' 23 ' ust. 2; 
rzeczy przewożone · na .warunkach' 'szczególnych; 
maksymalne rozmiary, i mas~ przesyłek bagażowych, 

terminy odbioru przesyłek b~gażowych oraz trybpo~ 
stępowania .. przy miL iorze przesyłki bez ' kwitu, haga-

aię; jeżeli przewoźnik nie ponosi winy, o okres jej za/" 7) 
trzYmaniil, wskutek: ' " 8) 

~j 
1) sprawdzenia przesyłki "stosownie do przepisu art '23 

ust 3, gdy' -stwierdzono' w niej rzeczy, wyłączone z 
\ ' / ' - .. 

przewOZij" . • 
2) wykonywania czynności wymaganych w przepisach. , 

śzcżeg61n ych. 
S) zmiany wńowy przewozu luh-przeszkody w przewozie, 
4) ograniczeń' ' wprowadzonych na podstawie przepisu 

'art. 8. ' .. ,, ' ", 

3. Opóźnienie w dostarczeniu. przesyłki ' bagażowej 
liczy aię' od zgłoszenia żądania . jej wydanta ' pO' upływie 
terminu okrejlońego w ust. 1; z u~glt}dnieniem okresów 
zatrzym.aniąokreś:lonych w ust. 2. 

-' '~ .' -. " 

, Art. 30. 1. Przewoźnik 'V'.vdaie przesyłk.ę- bagażową 
posiada.czowi k-witpbagażowego za jego zwrotem i nif:* ' 
jest obowiązany do spraw,dzenia, czy osoba zgłaszająca 
się %. kwitem ba~żowym iest uprawniona do odbioru 
przesyłki. . " 

, 2, Przewo~nik moie wydać przesyłkę baga~.0wą o!;;'o- ' 
bie, kt.órą: nie może okazać kwitu' bagaż'owego. lecz , udo- ' 
wooni Swoje ' uprawniE!nia _~o DdbiQni; 'w 'razie · wątpU. 

' 'Waści przewoźnik może ' ,żądać : odpowiednieg,o zabezpie-
czen~a. I· ' , ' 

, r 
.', 3., W ' razie QPóźriienia w.. przewozre przesyłki baga
ło~.r ~ptżewoźńfk jest obowfą.2iany. na > żądanie :posiada'cza
Jnfitu 'bagażowegó; odnotował- w ,tynr: d'6kumellde datę 
ł ~ę-- .żą.dani a ' -wycfanfa ~esyn{i, '(f następnie zaWła
domić' g.o o nadejśćiu przesyłki; 

ż.owego, " , ' , -
" , , 

9) warunki korzystania z przewozu w razie , niemożnośCi 
przedstawieni,a przez podró.żnego ważnego biletu- na 
przej~-zd. ' 

2. ,Minister Komunil}acji może ,określać: 
I " 

)) , warunki i tryb odstąpienia od umowy 
' pFzewozów wielokrotnych" -

, , , 
2) szczególne ,warunki wykonywania przewoż,ówzastęp-

czych, 
3) ' szqeg6lne ' ~aI:unki przewQ.zów wykonywanych przez. ' 

kilku p(zewozników na podstawie jednej , , 
relacje takich przewozów. 

Rozdzi:ał ' 3 - ' Pr~wóz przesyłek t owarowych. , 

Art. 35. L Przesyłkę towarową stanowią, rzeczy pr~y- - . 
jęte<ło PIżewozu na ' podsfawie jedilegolisŁu przew(}o ,c ' 
:lowego. 

2. Rodzaje ' przesyłek "w zależności oą , masy 'lub , Obję
tości oraz ze wżgIędu , na termin przewozu ustar~, taryfa. 

, /. 

.... . :r- _ ."-. . . " . " 
AY1~, 3&. l. Z: przewozu są wyłączone rze(!zy:~ 

l)kłórycb plze~óz lest.zabrońiony nil ,podstaWie oo.~ęb-ro-'; , 
nych ,przepisów, 

, , ), 
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"-

2) któr~ z powodu swoich rozmi/uów, masy 'lub innych 2. vi razie deklarowania w~rtości przesyłk'i towa-
właściwości albo ze względu na urządzenia , prze, rowej mają odpowiednie zastusowanre przepisy art. 21 
wożnika lub warunki drogowe danej"Qełęzi transpor- ust. 2 1 3. 
tu nie nadają się do przewozu środkami transpor- - , 
towymi, 

- 3) niebezpieczne ' w rozumieniu odrębnych przepisów, 
chyb,a że zostały dopuszCżone do przewozu na wa

' runkach szczególny~ł;l. 

2, Minister . KOJBunikacji w porozumieniu z zainte
~ resowanymi ministtdmi. w drodzerozporządienia. może 
określać : ' 

l) wykaz rzeczy niebezpiecznych wyłącionych z prze-
"~-o wozu, 

2) szcze,gół'ne warunkJ, przewozu: 
a) inn yeh rzeczy niebezpiecznych. 
bl rz'eczy łatwo psujących się. 

c) zwłok i sz<;zątków zWłok ludzkich. 
d) żywych zwierząt. 

Art .. , 37. 1. Klient poW'inien złożyć przewoźnikowi Żtt
mówienie na przewóz, określając rodzaj i ilość wysyła
nych rzeczy, datę nadania, nazwę oraz adres nadawcy 
t odbiorcy przesyłki, mi~jsce przeznaczenia przesyłki, ą , w 
razie potrzeby dane dotyczące środka ' transportowego 
ł inne dane nie'lbędne ,do wykonan~ zamawianego prze
wozu. 

,2. Przewoźnik ' zawiadamia niezwłocznie klienta o 
przyjęciu zamówienia na przewóz lub ' o odmowie jego 
przyjęcia z podaniem przyćzyn odmowy. Przyjętezamó
wieQ!e stanowi dowóp zawarcia umowy ' przedwstępnej; 

,. 3. , Przewoźnik jest obowiązany', dQstilrczyć pod zała-
dunek. środek transportowy nadający się do danego ro
dzaju przewozu. 

Art. 38. 1. Na przesyłkę towarową nad!lwca składa 
" przewoźnikowi lis't przewozowy. ' 

l) 

2) 

3) 

4) 

2. W liście prżewozowym nadawca zamdeszCZ41 

nazwę i adres nadawcy, jego"-podpis oraz określe~i. 
placówki przewożnika zawieraj!tcej 'umowę, 
miejsce przeznaczenia przesyłki oraz nazwę ł adres 
odbiorcy, 
określenie rzecz~, masy, lic;zbX sztuk przesyłld, spo-
sobu opakowania i oznaczenia. \ 
inne wskazania i oświadczenia. wyma'gane albo do
puszczone zgodnie z- przepisami ze , względu na wa-
runki danej umowy lub sposóh rozliczeń. ' 

Art. 39. 1. Nadawca dołącza do lis(uprzewozowego 
-dokumenty wymagane W przepisach szczególnych, aw. 
lazi~_ niemoźności iCh dołączenia dostarcza je vi odpó
wied!1im czasie w miejscu załatw~a wymaganych czyn
nościi; zamieszczając w liście priewozowym odpowiednill 
wzmiankę o dołączeniud'okumentów luh_ miejscu ich Zło
żenia"-

2. CZy1lnosci wymagane w 'przepisach szczególnych 
jest obowiązany za łatwić: 

~ 
1) nadawca przesyłki - w miejscu nadania, 
2) przewoźnik - w czasie przewozu, 
a) odbiorca - w mie jscu przeznaczenia. 

Art. 40. 1. - Jeżeli ' wartość przewożonych rzeczy nie 
wynika z rachunku sprzedawćylub dostawcy ani z obO
wiąZUjącego cennika, nada\V.ca moźe zadeklarować idu 
wartość w liście przewozowym. 

Art . . 41. 1. Nadawca jest obowiązany oddać prze
woźnikowi rzeczy w stanie umożliwiającym ich prawidło
wy przewóz i wydanie bez ubytku i usZkodzenia. 

2. Rzeczy. które ze względu na ich właściwośCI wy. 
magają opakowa~ia, nadawca jest obowiązany oddać prze':. 

'wożnikowi w opakowaniu , określonym w prżepisach Q nOf
maIizacji, , a w razie braku przepisów ' w tym zakreśie ~ 
w sposób określony przez Ministra Komunikacji. 

Art. 42. 1. Przewoźnik może odmówiĆ , przyjęcła do, 
przewozu rzeczy, których stan, jest wadliwy lub , opa'ko.
wanie niedostateczne albo, uiemających wYlJlaganego 
opakowania. 

, 2. Przewo.fnik może u~leżnić przyjęci~ do przewozu 
rzeczy, któ'rych opakowanie nie t odpłlwiada warunkom 
ok.reslonym wart. 41 lub ze śladami uszkodzenia. Od 
JBmieśzczenia przez nadawcę w liście przewozowym od-
powiedniego oswiadczenia _ o stanie przesyłki. _ 

, 
Art. ~3. Jeżeli umowa lub przepis sz,zególny ni., 

stanowią inaczej, czynności ładunkowe naleź" odpo
wiednio do obowiązków nadawcy l~b odbiorcy. 

'-Art~ 44. Nadawca ł odbiorca . są obowiązani dopro-
wadzić do czystości 1 porZądku teren .oraz środek trans
portowy przewoźnika zaniec'Zyszczony w związku z czyn

'nościami p<!!Jnkowymł. Taki sam obow~ązek ciąży na prze
woźniku, jeżeli dokonuje on czynności ładunkowych na 
terenie nadawcy lub odbiorcy przesyłki. 

, Art. ,45. 1. Na ządanie nadawcy pr~ewoźnik określa 
'masę przesyłki ładowanej w jego punkci!3 odprawy, chyba 
ze nie posiada on odpowiednich do tego urządzeń wago
wych lub innych urządzeń pomiarowych. 

, ' . 
2. Przewoźnik- ustala liczbę 'sztuk prźesyłld, Jeżeli 

do niego należy wykonanie c~ynJości ładunk.owych. " 

_ 3. W innych ~ypadkach niż ~kreślońewcist. ' 1 ł 2 
, przewoźnik , określa mąsę przesyłki ~ liczbę sztuk. jeżeU 
pozwalają na to warunki eksploatacyjne . 

Art •• 46. 1. Drogę przewozu ' przesyłki ustaJa prze
woznik. uwzględniając w miarę , mo;i;liwo~ci żądania Od

dawcy. 

2. Przewoźne. oblicza się we~ , odległości najkrótszej 
dostępnej drogi przewozu, a Jeżeli uwzględniono żądanie 
nadawcy co do drogi dłuższej albo zaszłakoniecznoś4 
przewozu drogą dłuższą ze wWlędu na właściwości prze
syłki - ' według rzeczywistej drogi, przeWOZili 

Art. 47~ 1. Umowę przewó~u uważa się za zawartą 
z chwilą. gdy przewoźqik przyjął do przewozu rzeczy' 
i list przewozowy. Przyjęcie rzeczy stwierdza się w, liście 
przewozowym. 

2. Osobę. która ' oddaje przewoźnikowi przesyłkę do 
przewozu, uważa się za upoważnionfl ' przez nadawtę ' do 
wykonywania wsz,elkich czynnościzwiąz~nych z ząwar

ciem umowy przewozu. 
~ 

3. Dowodem, zawarcia umowy. przewozu jest ostem-
plowany lub ' podpisany przez przewoźnika list przewó

, "!-owy. którego wtórnik. otrzymuje nadawca. 

/ 

" 

l ' 

\ 
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'. ~ MiniltwKomunikacji, w dro.dze rozpo.rządzenia, 
mo*e określatwypadki, wktór.ych umo.wę przewo.zuza
wi.ra lię tylko przez pisemne oświadczenie zgodnej wo.li 
1lU0IL ,/ 

Art. 48. t. Przewofnik może sprawdzić, czy przesyłka 
od.powiada "'wiadczeniom .-nadawcy , zawartym w liście 
przewezo.wym oraz czy zacho.walle', zostały przepisy do.
tYal\ce rzecz)' do.puszczo.nych do. przewozu na warunkach 
~ólnych. ' 

lo Spr,wdzenJ.a dokonuje się w obecno.ści nadawcy, 
, • J.:leli wezwanie go nie jest możliwe albo gdy nie zgło.si 
Ił. w wyznaaonym. terminie, przewo.źnik do.ko.nujespraw
dHDia w obechoścl esób zaproszo.nych przez siebie de 
taj aynnośd. 

3. Wynik Iprawdzenia zamieszcza się w liście prze
W'ÓSOwym albo. dełączonym do niego. pro.teko.le. ' . , 

:t. W rasie It'Vierdzenia niezgodności o.,świadczeń za
wartych w liści. przewozo.wym ze stanem rzeczywistym 
przesył)d, koszty spr,awdzenia obci,żają przesyłkę. / 

5. W ra:&l. ujawnieni~ , rzeczy wyłqczo.nych a prze
woau albo. ni.zachowania przepisów \ dotyczących rzeczy 
dopuszczonych de przewezu na warunkach szczególnych, 

, slOłłUJ. si. odpowiednie przepisy art. Sfi. 

Art. 49. 1. PrŻ6wo.fnik jest o.bo.wiązany przewieźĆ 

przesyłkę w oznaczenym terminie. , 
l. Jeżelt Dł. zacho.dzi wina przewożnika, termin prze

wozu przesyłJdprzedłuźa sią c o.kres jej zatrzymania 
• powodu: - , - . ... .. 

,I) sprawdzenia, w którego. wyniku stwierdzone niezgod
ność z ' danymi z . listu prz.ewo.zo.wego, Albo. niezacho
wania przepisów detyczących rzeczy dopuszczo.nych 
do przewozu na , warunkach szczególnych, .. ' ' . 

2} wyko.nywania czynno.śct wymaganych w ' prz'episach 
szczególnych" 

~) zmiany · umo.wy przewozu albo. pr'zeszko.dy w prze-
wo.zie lub , w wydaniu przesY,łki, ' 

" ") przeł~dowania lub konieczności poprawienia załado-
wania, 

, " 
'. 

I 

Poz. ,~2n 

\ 

1) żawiadomlł o.dbiorcę o nadejściu' przesyłki. która . ma 
być wydana w punkcie odprawy, i przygotował ją do 
odbio.ru bąct :l-- tylko przygotował ją do odbioru, ' jeżeli 
nie był obówiązany do zawiadomienia, ' " , 

2) postawij do rozporządzenia odbiorcy pr:~esyłkę, która 
ma byc wydana poza punktem odprawy. 

8. Minister Komunikacji, w dro.dze ro.zporządzenia: 

1) określa terminy przewiJZu ' p1zesyłek towarowych w 
poszczególnych gałęziach transportu, ' , < 

2) może wprowadzać t~rminy dodatkowe dla ' przesyłek 
wwaro.wych nadawanych lub wydawanych poza 
.punktami odprawy lub przewożonych przez kilku ko
lejnych przewoźników na po.dstawie jednej Ilmowy 
oraz w razie przeszkód eksploatacyjnych lub tech
nicznych w określonych relafjach. 

, 

An. 50. 1. O nadejściu pr:z;esyłki do miejsca prze-
- '. . . 

znaczenia przewoźnik jest o.bowiązany niezwłocznie za-
wiadomić odbiorcę (awizacja), c~yba żę przesyłkę do.star
czył do lokalu . o.dbiorcy lub na jego bocznicę bądź od .. 
biorca zrzekł się na -ptśmiezawiadomienia. W zawiado
mieniu o.kreśla się datę i godzinę przygotowania prze- ' 
Iylki do odbioru. '. ,'I 

. I 
' 2. Na żądanie odbiorcy przewoźnik może dol\~nać 

wstępnegozawia,domienia o spodziewanym terminie do
Btarczenia przewlki (przedawizacja). 

~3. Minister Komunikacji określa wypadki, w których 
przedawizacja jest obowiązko.wa. 

Art. si. 1. Przez przyjęcie przesyłki i listu przewo
zowego odbio.rca zobowiązuje się do zapłaty należno.ści 
(iążącychna przesyłce. i 

2. Za równotnaczne z wydaniem przesyłki odbiorcy 
uważa: się oddanie jej organowi pal1stwowemu dokonu
jącemu , zajęcia lub konfiskaty na podstawie o.dpowied
niego tytułu prawnego; . organ ten uiszcza należności 
obciąża jące przesyłkę. 

Art. 52. Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca 
przeznaczenia wskazanego w liście przewoz,Owym w ciągu 
30 dni od upływu terminu przewozu, uważa się za utra· 

5) wykonywania ' szczególnych 
przesyłki, 

dotyczących , coną· 

6) ograniczeń wprowadzonych na podstawie art. 8. 

3. Je'żeli przewo.źnik nie wykonuje przewo.zów w dni 
w olne 'o.d pra.cy, bieg terminu pr:z;ewo.zu zawiesza się na 
te dni. " , . ,-- , , 

4. Przyczynę i czas przedłużenia oraz zawieszenia 
biegu . terminu przewet'u przewoźnik, jest obowiązany 

wskazać w liście przewo.zowym. 

5. Jeżeli termin przewozu upływa w godzinach, w 
których punkt odprawy przewoźnika nie jest o.twarty dla 
czynno.ści ekspedycyjnych, . zakończenie terminu następuje' 
po upływie dwóch 'godzin od najbliższego o.twarcia punk
tu dla tych czynno.ści. ' 

G. Jeżelf termin przewozu upływa w dniu ustawo.wo 
wolnym od pracy, zakoilczenie terminu następuje o tej 
lamej godzinie najbliżśzego dnia ro.bo.czego, chyba że 

przewoźnik doko.nuje czynno,ś ci ekspedycyjnych również 

w dniu ustawow,o wolnym od pracy. 
i 

7; Termin przewozu przesyłki jest zachowany" jeżeli 
przed Jego upływem przewoźnik: 

/ 

Art. 53. 1 . . Nadawca może odstąpić od umowy prze
wozu lub wprowadzić do , niej zmiany źądając, aby pr ze
woźnik :' 

' l) zwrócił mu przesyłkę w miejscu nadania, 
2) , wydałyrzesyłkę w innym miej~cu niż miejsce wska

zane w liście prtewozo.wym, 
3) wydał przesyłkę innej osobie niż odbiorca wska7any 

w liście przewozowym. 

;2. Odbiorca jest uprawn~oDy do. rozp'orządzania p. rze
sy!k(ą w sposób ' określony w ust. 1 pkt 2 i 3, jeżeli na
dawca nie zastrzegł inaczej w (liście przewozowym. Zmia
nę okr!;)śloną w ust. 1 pkt 2 odbiorca może wprowadziĆ 
tylko przed nadejściem przesyłki do miejsca przeznacze-
nia wskazanego. w liście przewozowym. ' 

3. Nad?wca lub odbiorca rozpo.rządzają przesyłką po 
przedstawieniu wtórnika listu przewozowego, składając 
odpowiednie oświadczenie pisemne. 

4. ' Uprawnienie nadawcy do rozporządzania przesyłkq 
wygasa, gdy od)Jiorca wprowadził zm(iinę ' umowy prze. 
wozu, przyjął , list przewozowy ,· albo odeb!ał przesyłkę. 
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'Art. 54. 1. Przewoźnik jest obowiązany do wykonania 
polec~adawcy albo ,odbiorcy w zakresie zmiany umowy 
p~ewozu, chyba że: 

. f 
1) polecenie 'jest niewykonalne, 
2) wykonanie polecenia spowodowałoby zakłócenia w 

eks pl oatac ji. 
3) wykonanie pQlecenia narusza loby obowiązujące prze-

pisy, .,. 

' 4) nie zachowano szczególnych warunków obowiązują

.cych w tym zakresie. 

2. O iliemożności wykonania polecenia przewoźnik 
~est obowiązany niezwłocznie zawiadomić uprawnionego. 

3. Należności wynikłe ,wskutek zmiany umowy prze~ 
:wozy ponosi odpowiednio nadawca. łub odbiorca zależnie 

- pd tego, który z nich wprowadza zmiany. 

, 

Art. 55. t. Nadawca może zamieścić w liście prze
wozowym. wska~ówki co do postępowania z przesyłką na 
~ypadek: -

. J) przeszkody w przewozie powodującej niemożnoŚć wy
konania umowy .zgodnie z warunkami I określonymi w 

" liście przewozowym, 
2) przeszkÓ<iy w wydaniu powodujllcej niemożność wy

dania przesyłki w miejscu przeznaczenia odbiorcy 
określonemu w liście przewózo~ym. . 

)eżeli w liście przewozowym brak takich wskazówek, 
przewożnik zwraca się o nie do nadawcy. ' / . 

2. W razie zmiany ,drogi przewozu przewoźnik może 
pobrać przewożne za rzecżywistą drogę przewozu i obo
wi-ązuje go odpowiadający tej drodze termin przewozu, 
chyba że przeszkody w przewozie są zawinione prze!, 

. przewoźnika. 

3. W razie usunięcia przeszkody przed otrzymaniem 
wskazówek od nadawcy, przewoźnik kieruje przesyłkę do 
miejsca ' przezn.p-cz~nia lub wydaje ją odbiorcy, zawiad.a~ 
miając ? tym nadawcę. J 

4. Przepis art. 54 ust. 3 stosuje się odpowiednio, 
chyba ze przeszkqdy w przewozie lub wydaniu przesyłld , 
Dastąpijy z winy przewoźnika. 

~ 'Art. 56. 1. Minister Komunikacji, w drodze rozpo
. /nądzenia , określa: 

l) tryb składania przyjmowania zamOWlen na prze-
wozy przesyłek towarowych oraz wyjątki od obo.. 
wiązku skł~dania:zamówień, . 

------2) zasady i sposób ,opłacania należności przewozowych~ 
3) tryb sprawdzania przesyłki, 
.) warunki lozpor,ządzania przesyłką przez uprawnionego 

(art. 53) l postępowanie w razie przeszkód w prze
wozie lub wydaniu (art.5S). . ' , 

·2. Minister Komunikacji, w drodze rozporządzel)ia~ 
może określać: 

1) wypadki, w których przewoźnik wykonuje czynnoscl 
ładl,lnkowe, terminy"':' wykonania czynności ładunko

wych przez klientów oraz sposób obliczania tych ~er
minów, 

2) przesyłki wymagające 90zorowania przez klienta w 
czasie przewozu oraz szczególne _warunki takiego prze-
wozu, 

.S) sposób opakowania przesyłek z ' deklarowaną war
tością, 

4) s~czególne warunki przewozu: , 

a) przez wyin~czonego przewoźnika/posługują'cego 
się podwykonawcami ' (art. 5) lub przez kilku prze· 
wożników .(art. 6), ustalając m.in. pąnkty przeła

dowania, rodzaje i wielkości rzeczy dopuszczonych 
do przewozu, oraz sposób ich przyg otow~lllia, , 

b) szybKiego w poszczególnych gałęziach transportu 
(przesyłki ek,.spresowe) , 

c) środków ,transportowych ciągnionych lub pchanych , 
bezpośrednio po drodze, 

d) rzeczy, których przewóz' powoduje szczególn. _ 
trudności, między Innymi z.e ' względu na kształt, 
rozmiary lub masę, drogę p,zewozu; . sposób wyko
nania czynności ładunkowych albo ' użyte środId, 

e) rzeczy ładowanych l~b , wyładowywanych poza ' 
punktami odprawy w punktach, w których ' nie za
wiera się ).1mów przewozu, 

f) rzeczy ładowanych w jednostkach ładunkowych 
(kontenerach, paletach itp.), 

g) ładunków zwartych grup środków transportowych. 

Rozdział " 

labezpleczenłe rC'lzczeó ł likwidacja przesyłek. 

Art. 57. 1. Przewoźnikowi przysługuje praw!) zasta
Wu na przesyłce w celu zabezpieczenia· 'roszczeń wyni
kaJących z umowy przewozu, z wyjątkiem przesyłek orga

'nów władzy i administracji państwowej oraz organów wy
, miaru sprawiedliwości i ścigania. 

2. Prawo zastawu moźe być wykonywane, dopóld 
przesyłka zna.jduje -Się u przewoźnika , lub u osoby, która 
,j(l dzierży w jego imieniu, al])o dopóki może nią rozpo
rządzać na podstawie dokumentÓw. -3. Mihister Ko~unikacji, w drodze rozporządzenia. 
określa wypadki, w których prżewoźnik ma prawo żądd 
szczególnego zabezpieczenia swoich roszczeń, oraz spo
soby takiego zabezpieczenia. 

Art: 58. 1. Przewoźnik likwiduje przesyłkę wrazlei . 

1) braku wykonalnych wskazówek · do usunięcia prz .. 
szkody w przewozie lub wydaniu przesyłki, 

2) zaginięcia dokumentów przewozowych i braKU, możU
wości ustalenia osoby uprawnionej do rozpor,ządzani. 

przesyłką· 
..-

2. Likwidacji przesyłki dokopuje się w drodze: 

1) sprzedaży, 

2) nieodpłatnego prźekazania właściwej jednostce orga .. 
nizacyjnej, 

3) zniszczenia. 

3. Przewożnik przystępuje do -likwidacji: 

1) niezwłocznie po , upływie terminu odbioru żywych 
zwierząt, rzeczy '1liebezpiecznych lub i łatwo u~egajll-' 

cyc h zepsuciu, 

2) w pozostałych wypadkach - . po upływie 30 dni od 
, terminu odbioru przesyłki, nie wcześniej jednak niż ' 
po upływie 10 dni od d~ia zawia10mienia uprawnio.
nego ' Q zamierzonej likwi'dacji przesyłki.-

~ " 
-'" I 
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4. Jeżeli nie ma moż~iwości przecl1owanj;crprzesyłki ' 
albo przechowanie pociąga za sobą. koszty zbyt wysokie 
w stosunku do wartości, przesyłki. przewożnik może przy
.tąpićdo likwidacji l przesyłki przed ~pływem terminów 
określonych Vi ust. ~ . pkt 2. ' . 

.--' , \ " . 
' 5. Jeżeli przesyłkę sprzedano, uzyskaną kwotę' odda-

l. się tiprawnion~mu . P? pouq€eniu należności przewoź
nika. Jeżeli należności przewoźnika: ,wzewyższają' kwotę 
uz:yskaną. róźnicę, pokrywa uptawniony. przy obHczaniu 
różnicy nie uwzględnia się nraleinościpowstalych z przy
czyn njęzależnyct1 od upLwwtlio.nego. 

tł. Sposób m:widacl1 t wartość p'rLeSyłki tlsta}a ko
misJa powołana przez przewoźnika, w którejs1t1ad wcho
dzi przedstaWtcie-I terenowego organu administracji pań~ 
.tWOWElj stopnia podstI!łwowego. JeźeU nie ust~lono ceny ' 
błldź gdy przesyłka Z"WleTa" rzeczy niepełnowa·rtościow&, 

komisja ustala wartość likw~dow!łnej pizesyłld w sposób 
IUcunkoWy, Vi ra~e p;ofneb>,. pI~y 1iKłziale rzeczoznawcy. 

'. f 

. 1. Do Ukwidacjiprzesyłek mają ddpó~~dntQ zasto
.o~anie przepisy o rzecźacn znalezionych. 

Rozdział ., 

Karl' pieniężne. 

· 1 ( 

.' Art. 59. Przewoźnik ~ jest 9bowillZany do zapłacenia 
~llep.!owi kary pieni~nej w .raziel 

.1l niewykonaJlia. lub nienćł'letytego wykonaJlla zobowIII" 
, zań wynika }ących z zatwierd'zooego p-łanu przewozów, 
umów o organizacji przewozów, umów ,grupgWego 
przewozu osób hab przyjętego .zamówienia na prze-
wóz.. " ', 

I) zwlokf w przygotowaniuprzesyłkf di>· odbiorii ,. 

.!l.. zwłoki w dostarczeniu przesyłki-, gdy ~ l}'ie 1.. ; ~ ·owod· 
Diono s,zkody. . , \ 

") zwłoki w podstawieniu zamó~fQnego środka Lanspor
t owego, 

5) podstawienia środka transportowego nie I?-adającego 
się do. danego . rodzaju przewozu. 

ArŁ 60. Klient 'JeSt o.bowiązany do zapłacenia prze
woźnikowi kary pieniężnej Vi [~zje: 

l) niewyi()n~nia lu~ nienałeżytego wykonania zo.bowią
zali wynikających Z' zatwierdzonego planu przewozów" 

. umów , o. organizacji przewozów lub umów grbpowego 
przewozu o.sób,- ' 

" 2) naruszenIa przepisów Q przewozie ..rzeczy wyłączonycbj 
z przewozu lub 'przyjmowanych do przewo.zu na wa~ 
runkach szczególnychr . 

3) zamieszczenia w liście przewozowym danychi doly,.; 
czą.cych nazwy rzeczy, masy j liczby sztuk niezgodnie 
z I rzeczywisto.ścią, . 

.) przetrzymania środka transportowego po.nacl termin 
ustalony' zgOdnie z przepisami wydanymi 'na po.dsta
wie art. ' 56· ust. 2 pkt 1, 

5) nied6pełnienia obowiązku zapfaty należm~ .. ścf p~ze
wozowych ' z J tytułu' przewozu osób, naruszema prze
pisów p-zabieraniu ze sobą do środka transport9wft9o 
zwierząt ł rzeczy oraz' spowodowania zatrzymania 
trodka - t~ansportQwego bez uzasadnio~ej ,przy€zyny. 

I 

Art. M. 1. Kary . !')łemęzne stosuje' się n~ez(lIeżnie ' 
-od należn.ości i odszkodm('i'ań ciążących nastronaeh z ty- . 
tulu zawartej umowy, chyba że ustawa .Stanowi inacZ'Et}. · 

\ ....... , , . . -
2. Do .kar pieniężnych niesto.suJe się przepisów Ko-

d'eksu cywifnego o karach umownych. . . I . . 

3, M~nister K~muni'kaCji, w dr~~e rozporządze:nia. 
okr~śla wysokość kar pieniężnych Vi poszczególnych. g~ 
łęziach transportu. . . 

' j 

Rozdział 6 
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.' Art. 63. t. Za rxeczy, które podróżny prz~wnziże ..".)~~ 
sohl\pod własnym nadzorem. prz.ewoźnik. pońosiodP.owie~, . f:/:j~'~ 
dzialność, jeżeli szkoda . po.ws~ała z jego wiily. . \ }~ 

2. Przewo~nik odpowiada za zabrane przez pOdróżne."', ·~'!?:1 
go rzeCzy lai za przesył1.cę, jeżeli podróżny umieści je .'~" 
bez możliwości sprawowania nad ·nimi staiego ,nadzoru. - . ·,. l~;~ 
w IDleJscu wskazanym pnez ' przewoźnika )ub . na ten cel . ...,' 
przęz niego. przeznaczo.nym. ~>~ 

3. Odpowiedzialność określoną w ust. 2 ponosi przed- .. '~; 
t"ębiorstwo eksploatujące środki tl'anspo.rtowe z ,pomiesz- < /,,>X~ 
c~nl",ini pEZ~znaczonymi do spił,nla za rzeczy zazwyczaj " , t.·~ 
wnoszo.ne dO. taklclt pomieszczeń: o.dpowiedzialno.ść ' .za . . 
inne rzeczy regulują prz.episy Kodeksu cywilnego.. 

I 

4. Ods'lM:odowanie: za.. utratę, ub'yte~' lub uszkodzenie.· 
'w wypadkach określquychw ust. 1-3 nie może .prz.e
wyźszać zwykłej wartości Ązeczy lub jEfj części; 

5. Do odszkodowania za utraco.ne lub uszkodzone 
pieniądze, papiery wartościowe, kos~townóści oraz przE!d
mioty mające wartość naukową lub' artystyczną stosuje 
się przepisy Ko.deksu cywifnego ' D odpowiedzialności 
utrzymujących hotele i podobne zakłady . . 

. . . ' I ir.::.; 
Art. 64. W grupowych pr;ze'fozach osób ł>Tzewo.źnik . "';,,; 

ponosi odpowiedzjaln:ość wo.bec' ucze~ttlików . na zasadach '.- . /f:~ 
określońycb wart. 63, a wobec ,organizatora - na zasa- . ,,<:"!~ 
dach określonych wart. 62. , ~ '":~] 

i~~ 
Ro.zdział 1 . 

odpowiedzłalD9Ść przewoŹlilka ' z tytułu niewykonania 'Iub 
nieDależytego wykonania umowy przewozu przesyłek.: 

//~.ł··: i 
/'" .';,., 

'<':~ 
~ h 

.;; . .f 

,,~: 
Art. 65. L Przewoźnik ponosi 'odpowiedzialność za , r"., l 

utratę, upytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przy- l ' i':"~ 
jęcia jej do przewąz\l aż. do. jej wydania oraz za opóźnie-- '.'/.~ 
nie w przewozie przesyłki, '<-~i . h, 
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2. ' Przewoźnik nfe Iilonosi ' ocfpawi,ed'4aJn.ości. określo
neJ W' ust L jeżefi uttaf'a , ubyteEi lub 1l.S~lŁodzenie. albo 

" ', .opóźnienie w prZewozie przesyt1ti' powstały z przyczyn 
" występujących po stronie. nadawcy lub., QdbiOJ;cy, nie wy
, wołanych winą przewo~nika, z wkiścfwoś'ct towaru albo 

,'r wskutek siły wyższej. powód, że szkoda lub przekrocze7 
Jlie terminu przewozu przesyłki wynikło z jednej z ·wy
mienionycn okoHczno~c~, ciąży na prz.ewoźniku. 

3. Przewoźnik jest zwolnibńy od odpowiedzialności 
" ' .określonej w ust. 1, jeżeli utrata, ubytek Lub, uszkodzenie 

przesyłki p0WStMy co najmniej, z jednej, z następujących 

' . 1) ' nadania pod nazwą niezg:odną z rzetzywisto§cią, nie-
, ścisłą iub ' nied~śtateczną rzeczy: wyłączonych z prze-

wQzu,~ lub prz.yimo~'anych, do prz.ewozu na warunkach ' 
, szczególnych albQ nieza.chowania przez nadawcę tych 
warunków, . 

~ 2} braku, niedostateczn'ościlub wadliwości opakowan ia 
-. . IZe-CZY, narażQnyc,h w tych' warunkach na szkodę 

. wskutek ith naturalnych: :właściwości, 

. 3) szczegÓlnej ' pbdatności r~ciy na- sżkodę wskutek wad 
lub naturalnych właściwości, 

.tl , ładowania,rozmies~czenia lub wyładowywania rzeczy ,' 
puez ' nadawcę lub odbiorcę, 

'S) prtewozu prz.eiYte~które z,godnie z przepis.ami lub 
.umowq. powinny być , dozor<Ąw'61le, jeżeli sżkocl.a wy

. ' ńikła z przyczyno; którym miał zapobiec dozorca. 

.t. ,Jeż_eli przewoźnik na podstawie ' oko!icZl1Vści da
, <,n ego wypacl.,ku wykaie, ża utrala, ubytek lub uszk.odżenie 
mogły powstać wskutek co · najmniej jednej: z · przyczyn 

; IOkreślonyc~ , w , ust. 3, domniemywa się, że szkoda z nich 
. wynikła. ' 

, Art . .. 66. 1. Przewoźnik nie odpowiada. za , ub,ytek 
I'rzesyłld, któ.tej masy i liczby sztuk nies,prawdzfł przy 

, na~aniu. jeżeli dostarczy tli )jez śladów naruszenia, II . W
Ia,zie prz,ewozu w z.ainkniętym środk.u transporta,wym -

' również z nie naruszonymi plombami, ' chyba ' że ' osoba 
uprawniona udowodni., że moda powsta'Ia w CZasie ·oc]j 
pr~yittci. przesyłki . do przewOzu do jej wydani,a. 

2. Jeż:eU przesyłk'a nadeszła' do miejs.ca przezri..a6.eIlia 
w kontenerze". nie nMuszonym, zamkniętym prźez nadawc" -
,1 z nie ńaruszori.:ylnr- założonymi prze:z niego plombami. 
domniemywa się, że ' szkoda nie nastąpiła w .czasie pr ze-· 

',: ,wozu, ... 

Art. 69. 1.. Na żądanie' uprawnionego pue.w0.ŹIi.l1l:. 
stwierdza w ' liście , przew6zow~m ni.emoin0ŚĆ wydania. 
przesyłki po upŁywie terminu. obeślonegp wart. 52, 
ch.yba że · wcześniej stwierdzono niecidvl1;,acalny I i::harllkter 
utr<!ty. 

2. Jeżeli przesyłka zostanie odnaleziona w ciągu rokli , 
od' wypłaty, od>szkodowąma, przewożnik pp;winien nie
zwl'Oczniel z'awiadomic O' tym upr~wnionego., . 

' 3. ·W terminie 30 dńi od dnia otrzymania ,za\Viado
mienia, o którym mowa w ust. 2" uprawniony może ż.ądać, 
aby wydano mu odnalezioną, pizesyłkę, w ,lednym % 'punk.
tów odprawy przesyłek za zwrotem btr:cymanegp od prze
woźnika odszkodowania. W takim wypadku uprawniony 
zacho.wuje rosz€:zenia ' z tytułu zwł9ki w przewozie. 

4'. Jeżeli oouifleziehie Il'Cl'stąprro po upływie roku 4Ipo 
uprawniony ,nie zgłosił się w termi:n~e ókreślonym _ WI. 
us-t. 3, prżesyłka ulega' likwi'tlacji. , . ... , ' .' . 

, Art. :;0. Pr;ewoźnik ponosi odpow:ied-m.alność za I!zko
dywynikłe wskutek ' niewykop.ania lub nienależytego wy- ' 
konania' "pole~enia zmiany umowy przewozu, chyba ' , że za

' chodzą okolicznośCi wyinie~fone wart. 54 ust. 'l i 2 . 

Rozdział 8 

. OdpoM'I,edzialnośq z Inny{:h ' tytułów. 

Art. 71. Przewożnik odp'owiada za szkodę wynikłą 
Kutraty, niewykorzystania lub nienależytego wykorzysta
nia dokumentów' wynuenionych w liście" przewozowym 
i do! tego listu dołączonych albo złoiionych u przewoźruk~ 
chyba że nie ponosi Winy. . ,." 

Art. t2~ Nadawcą ponosi odpowiedzialność z~ ' szkodC[ 
:WXniklą. 7.: 

1) ,podania w 'liście przewózowym bIl> · w innej formi. 
wskazań , i oświadczeń nie~godnyc:h ,zrzeczywisiości~ 
1 nieścisłych, niedostatecznych lub wpisanych w nie

,właściwym miejscu, a także ia br.ak, niekompletnoś~ 
lub nieprawidłowość ' dokuinentów wymaganych, W' : 

, przepisach szczeg.ólnych, . . ' 

. , 2J-. wadliwego ' stanu priesyłki, braku rUb niewłaściwego 
opakowania atlJo ,ruenafeiytego ' wykonanY.!' czynności 
ł.adunkowych. 

Art. 73. Za· uszkodzenie mienia' ,przewoźnika §powo
dowane q;ylmościami ładunkowym-i p:Qmo,siodpQ~iedzlal~ 
ność odpowi,ednfo> nadawca 'IlI>a.: odM.oFca. 

'Rozd'ział g. 
Art. ,'67. 1. ' Przy przesyłkach, k.tÓre z powoou swoich 

, "'ła~ciwQ&..ci tracll na masie,. , pEzewo'żnik odpowiada tylko 
Ka tę, ~ŚĆlłbytkU. która.. pr.zewy,ższ.a nor.my , ubytkÓw 

:" 'Ustalone zgodnie z obowiązującymi p'rz'episami Lub zwy- , Ustalenie. stanu p[ze~yŁl{i" d~chodzen1e roszczen. 
, c:zajowo przyjęte, chyba że ' szkoda~ nie wynikła z przy- , ,.. / _ . 

,: czYIl-- uzasad,I'Iialą~y[h zasti.@sowanie nQ~m depuszczalnegą ' Art. 74. , '1,. Jezeli przed ~ydanieII! przesyłki okaże 
ubttku. " siEf, że doznara Qna uoytku lub tlszłh>dzenia. przewoźnik ' 

ustala nięzwłocznie protokolarnie stan' przesyłki oraz oko
l. Minister. · Komunikacji" w RorQ~umieniu :e. wldśd- ' liczności powstania szk.od-~.'Prze:WGźn.ik. w~konute te cz.~n-

. , ,,!ymL ministrami, może określać riormy _ uhytków, o któ- , ' noś,fi:i takż.e ,' na żąda.!iie upr,!w.nioneg;O\, ieŻ2~twiexdzi on~ 
" rycl;t m.owa w ust. 1, dla, poszczególnych gałęzi tr.ansportu. że lIrzesylka. lesi naruszona. ' . 

Art. 68. Jeżeli szkóda powstała tylko- częściowo 
wskut-ek Okoliczności'. za które .prze.woźnik oopowiada:. 

. odpoWtedziafność jego ogranicza srę d'o zaltresu~ ', w ja·kim 
'okol,iczności tellrzyczy~iły~ię do powstania szkody. 

\ ' 

. ~ 

. ·2. Ustalenia protpkolarnepQw-inny ' być dokcmme , w 
obecności, :uprawnionego, ' a j,eżeli 'wezwap,iego nie jest: 
możliwe' albo nie, żglosI się:, on w' ,w~znaczonym ,terminie, 
przewoinik dOKonuje ustaI:eń w ' al'reGności osób, zaDrą-
IZQnych przez siebie dQ tej czynn,Qści'. -

. ; 

\ ' 

, . 

I . . 

....... , 

j 
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~ennlk Ustaw Nr .5l 

.3. Jeżel1po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub 
'Uaz.k.odzenie nie dające się z zewnąlrz zauważyć przy od
bioIZ&, przewoźnik ustala stan przesyłk(-na ządanie . upraw
nionegozgłoszone . ( niezv.:łocznie po ujawnieniu' szkody, 
nie p6źniej jednak niż w ciągu 7 dni .. od dnia ooQioru 
przesyłki. . . 

. .( Protokół podpisują osoby uczestniqące w usta
leniu stanu przesyłki. Jeżeli uprawniony ni~ zgadza ~iEł ' 
z tresc1ą protokołu, może zamIeścić w nim zastrzeżenie 
• uzasadńieniemi w razie odmowy podpisania protókołu 
przez uprawnionego przewoźnik stwierdza w nim' fakt 
i przyczyny .odmowy. ' Uprawniony otrzymuje bezpłatnie 
egzemplarz protokołu. 

5. ' 'Jeżeli . ustalenia prot'okolarne, ' podjęte ,na żądanie 
uprawnionegp, nie wykażą szkody w przesyłce albo wy
każą jeciynie szkodę stwierdzoną już uprzednio przez prze
woźnika, . .uprawniony ponosi opłaty określone w . taryffe. 

6. ,W razie trudności w ustaleniu danych dotyczą

cych czasu, . rodzaju, roZJlłiiarów lub- przyczyny szkody, 
dane te określa rzeczoznawca powołany , pr~ez przewoźnika 
~ porozm:nieniu z uprawnionym.. -

Art. 75. 1. Dochodzenieroszczeu' w postępowaniu są
dow~ lub arbitrażowym na podstawie ustawy lub prze
pisów wydanych w jej ' wykonaniu przysługuje . upraw- . 
nionemu 'po bezskutecznym wyczerpa}liu drogi reklamacji, 
przewoźnikowI zaś - po bezskutecznyrrn~rzwaniu zob()io 
wiązp.nego do zapłaty. . .' , . 

2. Reklama2je lub wezwanie ' do zapłaty uważa się 
za bezskuteczne, jeżeli . dłużnik nie zapladł dochodzonych 
naleiności w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia re-
klamacji lub wezwania do zapłaty~. -.. ' 

3. Roszczenia przeciwko pr~ewoźnikowi prZy'sługująl 

l}z tytułu umowy przewozu osób, zabieranych przez inle 
.,rzeczy oraz z tytułu umowy przewozu przesył~k ba
gażowych - ', podrpżnemu, a przy przewozie grupo
wYIl1- organizatorowi. I uczestnikom, z tym że:. 

a) org~mizator jest uprawniony do .dochodzeni·a rosz
c~ń 'z ' tytułu ,niewykonania lub nienależytego Wy~ 

' konania umowy przewózu grupowego, umowy o ' 
przewÓz przesyłki bagażowej · (art. 32), jak rów
nieżroszczeń , . o różnicę należności; z wyjątkiem 

roszcz~ń, . przysługujących uczestnikowi (lit. b), 
, , 

,;; ... ····t 

? . 

" :, 

Poz. 272 

Art. 70. Przyjęcie przesyłki przez up~awnionego. bez 
zastrzeżeń powoduje wygaśnitlcie ., roszczeń z tytułu ubytku 
lub uszkodzenia; chyba· żel ' 

' 1) szkodę stwierdzono· protokolarnie prze~ przyjęciem 
przesyłki przez uprawnionego; . 

2) zaniecłiano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,. '· 

3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub 
rażącego. niedbalstwa przewożnika, . . . 

4) szkodę nie , dającą się z zewnątr.z zauwaiyć upraw,
niony: sfwierdził po p'rzyjęciu przesyłki i w terminie 

" 7 {fni zażądał ustalenia 'jejstanuoraz udowodnił. że 
szkoda powstała w czasie między ' przyjęciem .prze- " 
syłki do przewozu a. jej wydaniem . . 

, . 
Art. 77. 1. ZzastrzeżenieIIi ust. 2 oraz .att. .78 . roSz.

. czenia dochodzone na podstawie ustawy lub przepisów 
wydanych w jej wykonaniu przedawniają się z upływein ' ,~ 
roku. 

2. Roszczenia z tytułu zwłoki, w przewozie, która nie 
spowodowała ubytku lub . uszkodzenia przesyłki, przedaw: 
niają ' się z upływem 2 miesięcy od dnia wydania 'prze-
syłki. . 

3.' Przedawnienie biegnię dlarQszczeń z tytuł~lI 

l) utraty przesyłki .;.... od dnia, w którym - upraw9iony., 
mógł uznać przesyłkę za ~traconą, ;', 

:I) ubytku, uszkodzenia . lub zwła'ki w dostarczeniu - od ' . " 
dnia wydania przesyłki, 

3) szkód nie da.ią~ych się z zewnątrz zauważyć - od 
dnia Protokolarnego ustal enia szkody, 

4) zapłaty lub zwrotu należności ,- od dnia zapłaty, 
'a gdy jej nie było - od dnia, w którYm powinna 

. była nastąpić, 

5) niedoboru luq, nadwyżki przy likwidacji przesyłek - , 
-pd 'dniadoko,ilania likwidacji, 

. 6) innych- zdarzeń prawnych - og dnia, w którym wsz-. 
czenie stało ~ię wymagalne. 

4. Bieg przeda'",inienia zawiesza się na okres ,od dnia ' 
wn:iesienia reklamacji lub wezwania do zapłaty do dnia 
udzielenia odpoWiedzi na reklamację lub wezwania do 

. ~apłaty i zwrócenia ~ałączonych dokumentów, najwyj:ej 
jednak na okres 'przewidziany do ' załatwienia reklamacji 

· lub . wezwania do zapłaty. b) uczestnik jest uprawniony do dochodzenia roszczęń 
z tytułu· 'szkód, różnicy należności IW związku z 
przewozem . ,zabranych przez siebie rzeczy oraz 
indywidualnie zawartej umowy przewozu przesyłki 
bagażowej, ' 

Art. 78. L Roszczenia przysługujące przewożniko~i . 
przeciwko -innym przewożnikom Lart. 5 i..u) przedawniają 
się z upływem 6 miesięcy od dnia, VI którym przewoźnik _ 

. .. naprawił szkodę, albo od dnia ; w którym wytoczono prze-
ciwko niemu powód'ztw.-ó, . 2) z t ytuł,u , umowy tlrzew.0zu przesyłek towarowych: ' 

~ , 

o zwrot naieżnbści lub J'ej części ...:. Il'lidawcy' lub ' . . 2. Do roszczęń określonych- w ust. 1 przepisu art. 75 
od.biorcy zależnie od tego, który z nich dokonał ust. 1 nie .stosuje się. . 
zapłaty, 

b) o rnne ro_szczenia ztytulu :umowy '~rzew'ozu ---.: na
daw.cy hlb · odbiorcy za.leżnieęd tego, kt9remt1 
z nich. przysi uguje · prawo ., Iozporzącnania" prze-
syłką, . . 

~) z" tytułu .innych , stosunkó* I,>Ićlwnychokreślonych w 
ustaw'ie lub przepisach 'wydanycti w jej 'w:ykonaplu-"; 
podmi otowi takie~o stosunku. .. 

Art. 79. Minister Komunikacji, w droQze rozporzą
Clzenia, określa: 

1) szczegółowy tryb i ,sposób ustalania stanu przesyłek, 

2) ~,arunki, jakim powinny Q<lpowiadać reklama9.je i w,e- - ( . 
zwania do zapłaty,oraz szc~egółowy tryb załatwiania , ' 
reklamacji. ' ' 

. \ 
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. Rozdział 10 

Odszkodowania. 

I 
Art. 80. 1. Wysokość odszkodowania za utratę lub 

ubytek przesyłki nie może przewyżSzać wartości. którą 
usta\.a- się na podstawie i w następującej kolejności: 

1) ceny wskazanej w rachunku dostawcy lu·b ·sprże. 
dawcy a.lbo 

2) ceny wynikającej z cęllOika obowiązującego ' w dniu 
nadania przesyłki do pfzew~u bądź 

3) wartości rzeczy tego samego rodzaju i gatunku ~ 
miejscu j (:zasie ich nadania. 

2. W razie niemożności ustalenia wysokości ods.zko
dowania w sposób określony w ust. 1. wysokość tę ustala 
rzeczoznawca. 

3. W razie utraty przesyłki z deklarowaną wartościł\ 
naJeży się odszkodowanie .;. wysokości ' deklarowanej, 
a w razie ubytKU - w odpowiedniej części. chyba żet 
przewoźnik udowodni. że wartośt deklarowana przewyż
sza wartość usta oną w sposób określony w ust. ł. 

(1: I I • 

"\ I Art. 81. 1. W razie uszkodzenia przesyłki odszk.odG-
~:) ... wanie ustala się w wyso.kości odpowiadającej pracento-
""" wemu zmniejszeniu> się wartości. . 

c· 

\" , .. 
'} . 
r"l 

r~' 

i 

\ . r-
" , 
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.' 

2. Wysokość odszkodowania. o którym mowa w ust. 1, . 
nie może jednak przewyższać kwoty . odszkodowania przy
sługującego za:· 

l) utratę całel przesyłki. jeżeli ,doznała ona obniżenia 

wartości . wskutek uszkodzenia. 

2) ' ubytek tej części przes yłki. która doznała -obniżenia 
wartości wsk~tek u'szkodzenia. . I 

..... \ .. . 
Art. 82. Oprócz odszkodowa'ń określonych;} wart. .fIO 

1 81 przewożnik je'st obowiązany zwrócićprzewożne i inne' 
koszty związane z przewozem przesyłki: .' 

1) w razie utraty -/W pełne'j wysokości. 

2~ w razie ubytkJ.l - w odpowiedniej częśCi. 
\' , 

3) 'w razie uszkodzenia . - w wysokości odpowiadającej 
procentowi obniżenia ' warto:lci przesyłki wskutek 
uszkodzenia. 

. Art. 8~. 1. Jeżeli wskutek zwłoki w przewozie po~ 
,wstała szkoda inna 'nit w przesyłce. przewoźnik jest· obo
wiążany do zapłacenia odszkodowania do wys O"k ości po
dwó jnej kwoty przewożnego. 

\ 

2: Jeżeli wskutek zwłoki w przewozie powstała rów-
ni·eż szkoda w przesyłce, odszkodowaa,ie, ustalone według 
przepi·sów art. 81 przysługuje niezałeżnie od odszkodo

. wania określonego , w .list. 1. 

Art: 84. Ods~f!:odowanfe 'Pl szkody spowodowane nie
wykonaniem lub nienał~żytym wykonaniem polecenia 
zmiany umowy przewozu nie może przewyższać wyso
kości odszkodowania przysługującego w razie utraty 
przesyłki (art. 80). 

i Art. 85. Odszkodowanie -za szkody · spowodowane 
utratą, niewykorzy:stani,em lub niepależytym wykorzysta
niem przez przewoźnika dokum.ent6w odd.anych mu przez 
nadawcę nie może przewyższać wysokości poniesionych 

·tetrat. .... \ 

--------------------------~------------

Art. 86. PrzeMdziane w ustawie ograniczenia . wy
sokości odszkoqowania nie mają zastosowania, jeżeli 

szkoda wynikła z winy umyślnei lub rażącego n-iedbalstwa 
przewoźnika. . \ ' 

Ait. 87. 1. Kwoty przysługujące z tytułu odszkodo
wania. kar pieniężnych i wyrównania różnic ; należności 

pod1egają oprocentowaniu. w wysokoŚ'Ci 'ustawowej • . 

2. Odsetki oblicza się od dnia wni'esienia reklamacji. 
161>. doręczenia wezwania' do zapłaly. 

Rozdzia' ł 11 

Zmiany w przepisach obowlązującvch oraz przepisy' . 
szczególne, przejściowe i Jtoiloowe. . 

,- i 

Art. 88. 1. Wust~wie ' z dnia 27 listopada 1961 r~ 
o transpowie drogówym i spedycji krajowej ' (Dz. U. 
Nr 53. poz. 297) art . .5 i 40 skreśla się. 

2. W ustawie z dnia 31 maja_'1962 r. - Prawo iotni
tze (Dz. U. Nr 32. poz. 153): art. 66-70; w dziaJeVII 
'IOz4zi-a,ł 2 . zatytu'lowany Odpowiedzialność przewoźnika 
lotniczego, obejmujący art. 74-87; art. 89. a także art. 90 
ust. 2. 4, Si 6 - skreś.ła się. 

3. Do czasu uregulowania spraw dotyczących najmu 
pojazdów, usłUg spedycyjnych o-raz ,czynności ' ładunko· 
wych. . nie dłużej Jednak ni* do dn~ 31 gr·,mInia 1985 r., . 

. Minister Komunikacji moze utrzymać W · mocy niektóre 
przepisy rozporządzeń wydanych lub utrzymanych w mo-- · 

, ey na podstawie upoważnień zawartych w przepisach~ 
o których mowa w ust. l .i 2 . . 

Art. 89. Ustawę stosuje się odpowiednio d.oprzewo
zów wykonywanych w ramach próżnych przebiegów przez 
pOSIadaczy pojazdów samochodowych nie będących prze· 
wożui-kami, z wyjątkiem przepisów rozdziału 5. ' 

I 

Art. 90. W sprawach nie ' unormowanych' w ustawie 
oraz w przepisach wydanych V{ jej_ wykonatiiu i w prze

'pisach szcze.gólnych . stosuje się przepisy ' Kodeksu cywil .. 
.nego. ! 

Art. .91,. Do przewozów ' międzynarodowych w żeglu
dze śródlądowej. do konosamentu, awarii wspólnej oraz 
czarteru na czas stosuje się odpowiednio przepisy Ką
deksu morskiego.. 

Art. 92. Do umów czarteru lotniciego stosuje ~ię po
stanowienia umów międzynarodowych. 

Art. 93. Do stosunków prawnych powstałych przed 
dniem wejŚcia w życie ustawy stosuje się przepisy dt),
tychczasoWl:!. . 

, ' 

Art. p4. Traci moc dekret z dnia 24 grudnia 1952 r. 
o przewo!zie przesyłek i osób kolejami (Dz. U. z 1953 r, 
Nr 4. poz. 7). 

Art. 95-. Ustawa wchodzi w życie z dniem· iipcll 
1985 r. 

PUE:l,wodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński 
Sekretarz Rady Państwa: J. Szymanek 
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