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§ 3. Do przewozu w komunikacji kolejowo-żeglu

gowej mogił być nadawane, po uzgodnieniu z żeglugą, 
rzeczy o masie nie przewyższającej wykorzystania ładow
ności środka transportowego żeglugi przy istniejącym 

w dniu ładowania przesyłkt" stanie wody na trasie 'prza
wozu. 

§ 4. Jeżeli nadawca załadował "rzeczy stanowiące 

przesyłkę do kilku wagonów, jest . obowiązany przeka
zać kolei załadowane wagony w zwartej grupie, określo

nej w liście przewozowym. W przeciwnym razi~ klient 
ponosi koszty segregowania wagonów. 

§ 5. ,l. Przewoźnik przyjmujący przesyłkę do prze~ 

wozu jest obowiązany zawiadomić o tym niezwłocznie 

następnego przewoźnika określając: 

l) nadawcę, 

2) masę i nazwę towaru oraz rodzaj opakowania, . , 
3) nazwę i adres odbiorcy, 
4) tniejsce i termin przekazania przesyłki. 

2. PrzekaZilnie przesyłki ' drugiemu przewoźnikowi 

odnotowuje się w liście przewozowym. 
3. Przy przekazywaniu przesyłki kaźdy z przew~źnl

ków możę żądać sprawdzenia jej masy. 

§ 6. Masa' przesyłki określona według zanurzenia 
śródka transportowego , żeglugi służy wyłącznie do obli
q:enia należności. 

. . § 7. Przeładunku przesyłki ze środków transportu 
' kolejowego na środki transportu żeglugowego lub od
wrotnie dokonuje żegluga. ' 

§ 8. 1. Przewoźnik, który przyjął polecenia od na
dawcy lub odbiorcy w zakresie zmiany umowy przewozu 
albo wskazówki co do postępowania z przesyłkll na wy-

padek przeszkody w przewozie lub wydaniu przesyłki, 

jest obowiązany porozumieć się niezwłocznie z drugim 
przewoźnikiem. Odpis oświadczenia zawierającego pole
cenie lub wskazów!<i dołątza się dó listu przewozowego. 

2. , Zmiana umowy przewozu nie może spowodować 
podziału przesyłki. 

3. W razie niem0żności wykonania polecenia lub 
wskazówek, o których mowa wus,t. 1. ' przewoźnik zawia
damia niezwłocznie nadawcą i odbiorcę oraz drugiego 
przewożnika. 

§ 9. 1. Umowę przewozu przesyłki uważa się za 
wykonaną po przewiezieniu przesyłki przez ostatniego 
przewoźnika. wydaniu jej odbiorcy w miejscu przezna
czenia i pokwitowaniu odbioru przez odbiorcę. 

2. Zawiadomienia o nadejśt:iu przesyłki ' do miejsca 
przeznaczenia obowiązany jest ;dokonać ten przewoźnik • 
który przesyłkę wydaje odbiorcy. 

, § 10. W razie podjęcia czynności ustalenia stanu 
przesyłki w c'elu stwierdzeI].ia, że , doznała ona ubytku 
lub uszkodzenia, przewoźnik podejmujący czynnoscl 
sprawdzenia zawiadamia o' ·tym drugiego przewoźniką, 

'który ma prawo do uczestniczenia w tej czynności. 

§ 11. W sprawach ' nie uregulowanych niniejszym 
rozporządzeniem ' mają zastosowanie przepisy wzporzą~ 

dzenia Ministra Koinunikacji z dnia 21 czerwca 1985r. 
w sprawie wykonania przepisów ustawy - 'prawo, prze
wozowe (Dz. U. Nr 29, .poz. 128). 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
lipca 1985 r. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI 

z dnia 21 czerwca 1985 r. 

w sprawie przewozu przesyłek ekseresowycb koleją. 

Na podstawie .art. 56 ust. 2 pkt 4 lit. b) ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 r. - PraWo prze~ozowe (Dz. U. 
Nr 53, poz. 272) zarządza si ę , co następuje: ' 

Rozdział l 
I 

Przepisy ogólne. 

§ L Rozporządzenie reguluje szczególne warunki 
przewozu przesyłek ekspresowych koleją . . '\. 

§ 2. Przesyłkę ekspresową stanowią rzeczy przewo
żone w tefI~inie 24 godzin na każde rozpoczęte 400 km 
odległości taryfowej przewozu. . 

§ 3. 1. Poza rzeczami określonymi wart. 36 ust. 1 
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. -Prawo priewozowe 
(Dz. U. Nr 53. poz, 272) z przewozu przesyłką, ekspre-

" ,sową są w yląc'zone : , . 
. 1) rzeczy mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu. 

2) zwłoki i szczą'tki zwłok ludzkiCh. 
3j pieniądze, papiery warto,ściowe, kosztowności, rzeczy 

szczególnie cenne oraz przedryIioty mające wartość 

naukową lub artystyczną. 
4) r2jeczy. których przeWÓ7Jest dopuszczony ' na warun

kach szczegółnyc? - bez ' zachowania tych warun
kówL 

5) rzeczy, które z powodu ~wych właściWOŚCi m ogłyby 
uszkodzić lub zanieczyści ć inne przesyłki al bo spo
wodować potrzebę odkażenia wagonu bagażowego. 

próźńe opakowania, nowe meble oraz inne przedmio
ty, których załadowanie jest uciążliwe i może spo
wodować opóźnienie pociągu. Wyjątek stanowią : 

a) rzeczy, dla których przewidziane są normy masy 
określone w taryffe, ,-

b) sprzęt balonów wolnych w opakowaniu brezento
wym, nadany do przewozu po odbyciu lotów. 
pod warunkiem że czynności ładunkowe (również 
przeładunek na stacjach pośrednich) wykonywane 
będą przez nadawcę lub odbiorcę , 

c) próżne opakowania po przesyłkach eksp.-esowych 
filmów. krwi i plazmy, nasienia zwierzęcego, go

, łębi pocztowych. owoców świeżych, pieczywa 
świeżego, ryb, ' mleka i jego przetworów, 

d) rzeczy, których warunki przewozu zostały odręb
nie uzgodnione z przewoźnikiem, 

2. Spośród rzeczy niebezpiecznych do przewozu 
, przesyłką ' ekspresową dopuszczone sątylkq takie, których 
. przewóz pociągami przeznaczonymi do , przewozu osób jest 
' wyraźnie dozwolony na podstawieOQrębntch przepisów~ 
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ł ... ~.Masa ogóhia jednej przesyłkleksprelowej 
n~e; moźeprzewyższać 500 kg; masa . poszczególnycą IZtuk 
W przesyłce nie może przewyZszać 50 kg. 

2. Kolej może prżyjąć do przewozu pos~czeg6lne 
sztuki. lub przesyłki , o masie przewyższającel n0I1Il:Y 
określone w ust. 1~pod warunkiem wykonania czynności 
ładunkowych ,. przez' nadawcę lub odbiorcę. 

3. Na podstawie umów o organizacji przewozów 
moze być dokonywany stały przewóz mleka, jego' prze-

, tworów i pieczywa jako przesyłki o masie do 500 kg lub 
jako prześyłki wagonowej. ' 

, § ' 5. 1. :Nadawca, po , uzgodnieniu z ko~ją, . moż~ 
określić przewid.ziany w ·tozkładzie jazdy pociąg, którym 
przesyłka ekspresowa powinna być przewieziona. 

2. W razie nieprzybycia przesyłki określonym po, 
ciągiem, kolej na źądanie odbiorcy poświadczą jego zgło
szenie się po odbiór przesyłki, z zaznaczeniem daty i go
dziny zgłoszenia oraz rodzaju oczekiwanej przesyłki. 
O późniejszym przybyciu przesyłki kolej jest pbowiązana 
zawiadomić na swój koszt odbiorcę. 

, . 
§ 6. Zwierzęta . żywe przyjmuje się, do przewozu 

przesyłką ekspresową pod warunkiem doblczenia do listu 
przewozowego ekspresowego świadeCtwa szczepienia 
zwierząt. 

§' 7. Jeżeli przepisy ro~porządzenla nie stanowią 
inaczej: . ' n przesyłkj ekspresowe przyjmuje się do przewozu 

tylko od i do 'oznaczonych punktów '.odprawy, 
" 2) przewóz przesyłkI ekspresowej nie ' wymagą zamó-' 

wienia. 

. § 8. 1. Na każdą przesyłkę ekspresową nadawca 
powinien równocześnie ' z przesyłką złożyć listptzewozo
wy ekspresowi' lub szczególny· dokument przewozowy 
przewidziany w rozporządzeniu. 

. 2. Li~t przewozoWy ekspresowy · powinien · zawlerać 
. 1łastępują~e dane: 

l) oznaczenie nadawcy, odbiorcy, s~acji nadania, Itacji 
przeznaczenia oraz c;lrogi przewozu, 

2) liczbę sztuk, rodzaj opakowania,' zawartość 1 masę. 
przesyłki, • ' 

' . 3) .odległość /taryfową przewozu, 
4) na"leźność, . 
5) datę i i!nazwę miejsca nadania. 

3. Jako dowód nadania przesyłkieksyesowej .' na
dawcy wydaje się ~tórnik listu przewozowego ekspre
sowego. , 

Rozdział, 2 

Przepisy szczególne. 

' StqJy przewóz mLeka, jego przetworów 
, . . pieczywa, 

, § 9. L Umowa o organizacji stałego przewozu mle
ka, jeg.o przetworów i pieczywa powinna w szczególności 
określać: rodzaj , i masę przesyłek ?(do 500 kg lub prze-. 
syłka , wagonowa). sposób lub rod7;aj opakowania. terminy 
i miejsca nada,:w ąnia (dla prz.esyłek wagonowych termi
ny imiejsc;a podstawiani iI wagonu , albo terminy uprzed
niego zawiadamiania o nadaniu 'lub' podstawieniu wago
nu). relacje pr7pwoiu. nazwę nad awcy i odbiorcy (odbioI- ' 
ców). ',· ' • 

'2. Na przewoz , przesyłęk zaladowanychdo jelw ego 
wagonu nadawraskładapn;ewoinikowl' · jeden' · 'Wspólny 

. , ' . ' '.' .' , dokument ~prze wozowy; zW an Yi, wyk azem przesyłkowym". 

Poz.: l30 

§ 10. 1. Dla przesyłek wagonowycb mleka. jego 
przetworów J pieczywiiustala się następujące . termip.y 
wykonania czynności ładunkowych: 
1) dla przesyłek przewożonych , w wagonach cysternach: 

a) w okr~sie od l listopadił do 
końca lutego 

b) w okresie od 1 marca do 
31 p~żiernika ' . 

2) dla pozostałych przesyłek 

12 godz., 

10 ,godz., 
4. godz. 

2. Termin na załadowanie biegni:eod określonego w 
umowie czasu p"Odstawienia wagonu. a jeżeli wa90nu 
.nie podstawiono w tym czasie - od chwili jego faktycz
nego podstawienia, o czym kolej jest obowiązana zawia~ 
domiŚ nadawcę. 

3. Termin na wyładowanie biegqie od chwili przygo" 
towania przesyłki do odbionl. Odbiorcy nie zawiadamia 
lIię o, przybyci)l przesyłki. ,,-

§ 11. Nadawca jest obowiązany nałożyć na wagony 
' załadowane własne pJomby, których wzór został uzgod- · 
niony z koleją. Kolej może nałożyć również swoje plomby~ 

§12. Przewóz w wagonach nie należących do kolei 
odbywa się według odrębnych przepisów'. 

Przewóz drożdży 

§ 13. 1..: Przesyłki drożdży przewożone są tylko po
ciągami kursującymi bezpośrednio w danej relacji, bez 
przeładowania w drodze. • 

2. Przesyłki drożdży przewożone są . woomówionycn 
uprzednio wagonach chłodniach. ' 

3. Kolej może przyjąć <;lo prZewozu przesyłki drożdży; 
w nie przystosowanych pod względem warunków termicz

. ńych wagonach bagażowych lub przedziałach kierowni
ków pociągów; ryzyko zepsucia drożdży ' ciąży na ntl~-

dawcy. ' 
, 4. Kolej nie magazynuje przesyłek drożdży przezna
czonych do przewozu w wagoIlach bagażowych lub w 
przedziałach kierowników pociągów. Przesyłki takie na
dawca 'dostarcza do. przewo.zu odpowiednio schłbdzone 
i ' opakówane nie wcześniej nii na godzinę przed odjaz
dem pociągu, którym mają być przewiezione. 

. Przewóz gołębi pocztowych 

ł 14. Gołębie pocztowe przewozi Się wyłącznie,JN 
klatkach o maksymalnych wymiarach: 150 cni X 75 cm X 
X 45, cm i opatrzonych w tablIczki z' oznaczeniem wymia
rów i masy klatki. · 

§ 15. Na zamówienie . 'Polskiego . Związku Gołębi 
Pocztowych kqlej może zorganizov rać pr1:ewóz wielu 
przesyłek gołęBi w jednej relacji w jednym bezpośred- . 
nim wagonie. 

, § 16. Przesyłki gołębi pocztowych przewożone są w. 
pierwszej kolejności 'przed innymi przesyłkami ekspIesQ~ 
wymi. 

§ 17. l. W ra~ie wyznaczenia dozorcy, nadawca za" 
mieszcza w liście ·,. przewozowy:IIl ekspresowym odpowied
nie oświądczenie, w którym określa w szczególności 
nazwisko. dozorcy oraz numer i serię jego dowodu osI?-
,bisteqo . . , -' . , , - , 

'2. Na podstawie oświadczenia, o którYm ',mowa w 
ust. t. k,olejwydaie d.ozorcy ;ząświadcz€nie określ:ające 
je~ouprawnien;ia do. : dostępu i ,przebywania 'w , wagonię 
razem z przesyłkami • 

.f 
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§ 18. 1. Nadawca może w liście . p~zewozowym eks-
,presowym lub' oddzielnym oświadczeniu, stanowiącym 

z4łącznik do listu przewozowego ekspresowego, zamieścić 
wskazówkę; . aby gołębie przewożone bez dozorcy plo, 
przybyciu na stację przeznaczenia zostały tam wy
puszczone. 

2. W wypadkach określonych w ,ust. cIo listu 
przewozowego -ekspresowego nadawca dołącza wypełnio

ny listprzewDzowy ekspresowy na zwrotny przewóz kla
~ek po gołębiach. 

§ 19. Wypuszczenie gołębi zarządza zawiadowca 
stacji przeznaczenia przesyłki w obe~ności dwóch świad
ków, o czym zamieszcza w liście przewozowym ekspre
sowym odpowiednią wzmiankę. 

Przewóz ubitej dzikiej zwierzyny 

§20. Przesyfek ubitej dzikiej zwierzyny kolej nie 
magazynuje i przewozi je pod warunkiem, że: 

l) .są dostarczone do przewozu nie wcześniej nIZ na 
godzinę prz~d odjazdem pociągu, którym mają być 

przewi€zione. 

2) t~sza zwierzęcia jest wystudzona i nie krwawi, a łeb 
jest szczełnie opakowany, 

3) można je przewieżć bez przeładowania w drodze w 
relacjach. w których kursują bezpośrednie pociągi 

przeznaczone do przewozu .osób •. w składzie których 
znajdują się wagony bagażowe. 

§ . 21.Wyda~ieprzesyłki następuje bezpośrednl~ 
z pociągu po przybyciu do miejsca przeznaczeilia. Odbior
cy nie zawiadamia się o przybyci)! przesyłki. 

Przewóz czasopism, br.3szur, książek i plakatów 

§ 22. - Przewóz czasopfsm, broszur, .\(siążek i plakatów 
odbywa się na podstawie listów przewozowych ek$pre
lowych lub w sposób uproszczony. na podstaWie uzgod-
ni<>nych zk0leją wykazów nadawczych. • 

§ 23. I 1. Nadawane na podstawie wykazów nadaw
czych przesyłki nadawcą opakowuje w sposób uzgod
niony z koleją. Na opakowaniu . nadawca zamieszcza na

' .pis (nadruk), zawierający dokładny i czytelny adres od
biorcy, numer przesyłki, nazwę stacji nadania i przezna-

czenia oraz . określenie zawartości przesyłki, np. "czaso
pisma", "broszury" lub . "książki". 

2. Przesyłki nadawane na podstawie wykazów na-' 
dawczych , mogą być przewożone od i dopunktó-w odpra
wy nie oznaczonych ella przyjmowania i wygawania 
przesyłek . ekspresowych, pod warunkiem że. 

1) nadawca dostarezy przesyłkę bezpośrednio do wago-
• nunajpóżniej na pół godziny przed odjazdem poci,ągu. 

którym ma być przewieziona, 

2) odbiorca odbierze przesyłkę , bezpośrednio z wagonu 
niezwłocznie po przybyciu pociągu. 

3. W .razie nieodebrania przesyłki, w sposób okreś
lony w ust. 2 pkt 2, przesyłkę przewozi się do najbliż

siego odpowiedniego punktu odprawy, a należności 

przewozowe oblicza się za wykonany przewóz. 

§ 24. Odbiorców nie zawiadamia się o przybyciu 
przesyłek przyjętych do prźewozu na podstawie wykazów 
nadawczych. 

§ 25. Zwroty czasopism, broszur, książek i plakatów 
przewozi się tylko na podstawie listów przewozowych 
ekspresowych. 

Rozdział 3 

Przepisy ~ńcowe. 

§ 26. Z wyjątkiem przesyłek: 

l) mleka, jego ' przetworów t pieczywa, przewozonych 
na podstawie wykazów przesyłkowych (§ 9), 

2) , drożdży o masie przekraczającej 200 kg (§ 13).-
3) gołębi pocztowych wypuszczanych przez kolej na 

stacji przeznaczenia (§ 18), ' 
4) ubitej dzikiej zwierzyny (§. 20), 

5) czasopism, broszur, książek i plakatów przewożonych 
na podstawie wykazów nadawczych (§ 22) 

czynności ładunkowe należą do obowiązków kolei. 

§ 21~ W sprawach nie, uregulowanych nmiejszym 
rozporządzeniem mają ' .zastosowanie . przepisy -rozporzą
dzenia Ministra Komunikacji z dnia II czerwca 1985 r. 
w sprawie wykonania przepisów ustawy -,- Prawo prze
wozowe (Dz. U. Nr 29, poz. 128). 

§28. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
l lipca 1985r. 

Minister Komunikacji: J. KamIński 
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