
Uchwalono zmiany w  ustawie 
o  transporcie drogowym, w  któ-
rej wprowadzono zupełnie nowy 

zakres podmiotów odpowiedzialnych za 
prawidłowe zlecanie i wykonanie przewozu 
drogowego. O ile przewoźnikom większość 
zmian ułatwi prowadzenie działalności, 

Łukasz Chwalczuk, 
partner Kancelaria Prawna Iuridica

a  ich odpowiedzialność pozostaje na nie-
zmiennie wysokim poziomie, o tyle w przy-
padku nadawców, spedytorów, odbiorców, 
a nawet załadowców w transporcie, może-
my mówić o prawdziwej rewolucji.

Winny nie tylko przewoźnik

Do końca 2011 roku polskie 
prawo praktycznie nie 

przewidywało moż-
liwości kontro-

l ow a n i a , 

a tym bardziej karania nadawców, odbior-
ców, spedytorów lub załadowców za ja-
kiejkolwiek naruszenia dotyczące wyko-
nywanego przewozu towarów, nawet gdy 
okoliczności sprawy jednoznacznie wska-
zywały, że podmiot ten miał wpływ, a mó-
wiąc dosadnie „wymuszał” na przewoźni-
ku naruszanie przepisów. Aby zniwelować 
tego typu sytuacje, w ustawie o transpor-
cie drogowym wprowadzono, niezależną 
od zachowań samego przewoźnika, odpo-
wiedzialność nadawców, odbiorców, spe-
dytorów, a nawet załadowców. 

Skrótowo rzecz ujmując, od 1 stycz-
nia 2012 roku każdy podmiot (firma, a na-
wet osoba fizyczna), który zleca, ładuje lub 
nawet odbiera ładunki przewożone trans-
portem drogowym, może być współod-
powiedzialny za różnego rodzaju naru-
szenia przepisów związanych z  transpor-
tem. Od stycznia 2012 roku wprowadzo-
no m.in. odpowiedzialność tych podmio-
tów za dochowanie rzeczywistej masy cał-
kowitej pojazdów w dopuszczalnych nor-
mach, za przekroczenia wymiarów lub na-
cisków osi pojazdów, a nawet w skrajnych 
przypadkach, odpowiedzialność za prze-
kroczenie czasu pracy kierowcy. Ważnym 
jednak ograniczeniem odpowiedzialno-
ści jest konieczność ustalenia przez In-
spekcję Transportu Drogowego, że pod-
miot ten „miał wpływ lub godził się na po-
wstanie naruszenia”. Dlatego ITD uzyskała  
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Spedytorze, nadawco, 
odbiorco i załadowco 
– Ty też ponosisz odpowiedzialność!
Koniec 2011 roku zaowocował wieloma zmianami prawnymi 
w przepisach dotyczących szeroko rozumianego transportu. 
Jednak mimo iż prace trwały kilka lat, jedynie lobbing 
przewoźników aktywnie wpłynął na uchwalenie zmian 
prawnych. Regulacje prawne, które zostały ostatecznie 
podpisane przez Prezydenta RP, mają na celu przede 
wszystkim „uzdrowić” polski transport, zarówno z nierzetelnych 
przewoźników, jak i ukrócić nieuczciwe zlecanie transportów. 
W pewnym skrócie można by powiedzieć, że każdy podmiot 
który zleca, ładuje lub nawet odbiera ładunki przewożone 
transportem drogowym, może być współodpowiedzialny za 
naruszenia przepisów związanych z transportem.

Do końca 2011 roku winnym naruszenia przepisów zawsze był przewoźnik. Po zmianie 
przepisów żadna firma związana z transportem (spedytor, nadawca, załadowca) nie 
może czuć się bezkarna za swoje zaniedbania lub „wymuszanie” na przewoźniku 
naruszania przepisów. Inspekcja Transportu Drogowego uzyskała uprawnienia do 
kontrolowania tychże firm w ich siedzibach, a w przypadku udowodnienia wpływu lub 
godzenia się na powstanie naruszenia grozi im kara nawet do 40 tys. zł.
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uprawnienia do kontrolowania nie tylko 
przewoźników, ale także nadawców, od-
biorców, spedytorów i załadowców. 

Przepis ten obejmuje bardzo szeroki 
zakres naruszeń, które w  pewnych przy-
padkach mogą być bardzo trudne do wy-
kazania. O  ile przekroczenie dopuszczal-
nych wymiarów pojazdów lub RMC jest 
stosunkowo proste do sprawdzenia przez 
np. załadowcę, o  tyle odpowiedzialność 
np. za przeciążenia osi lub przekroczenie 
czasu pracy kierowców, może przysparzać 
wielu kłopotów. Przykładowo można po-
wiedzieć, że nadawca przy załadunku jest 
w stanie w łatwy sposób stwierdzić (nawet 
wzrokowo), iż załadowany ładunek powo-
duje przekroczenie np. dopuszczalnej dłu-
gości lub szerokości pojazdu, natomiast 
sprawą niezmiernie ocenną jest stwierdze-
nie, czy załadowca miał wpływ na naru-
szenie np. dopuszczalnego nacisku osi.

Koniec z bezkarnością

Niezależnie od wątpliwości interpretacyj-
nych obowiązujących przepisów jest pew-
ne, że od stycznia 2012 roku żadna firma 
związana z  transportem nie może czuć 
się bezkarna za swoje zachowanie lub za-
niedbanie. Aby zobrazować wprowadzo-
ne przepisy, można posłużyć się przykła-
dem transportów nienormatywnych, czy-
li takich, w  których wymiary ładunku, 
masa całkowita lub naciski osi przekra-
czają dopuszczalne normy. O  ile dotych-
czasowe regulacje prawne nie przewidy-
wały możliwości nałożenia na nadawców, 
spedytorów, załadowców jakiejkolwiek  

odpowiedzialności za np. zlecanie trans-
portów nienormatywnych przewoźnikom, 
którzy nie posiadają stosownych zezwo-
leń, o  tyle po wprowadzonych zmianach, 
są oni współodpowiedzialni za tego typu 
naruszenia. Uzasadnienia projektów ustaw 
wskazywały wprost, że w  celu zapewnie-
nia wykonywania transportów ponadga-
barytowych w oparciu o odpowiednie ze-
zwolenia administracyjne, niezbędna jest 
współodpowiedzialność „stron przewozu” 
za ewentualne naruszenia (np. rzeczywi-
sta masa ładunku okazała się większa niż 
podana w zleceniu transportowym lub li-
ście przewozowym). Do końca 2011 roku 
przewoźnik nie był w stanie „wybronić” się 

z  odpowiedzialności za takie nieuczciwe 
praktyki, a  zleceniodawca takiego trans-
portu był praktycznie bezkarny.

Lekkie niedopracowania

O ile na pierwszy rzut oka wydaje się, że 
wprowadzone zmiany mają uzasadnie-
nie zarówno sprawiedliwości jak i  celo-
wości, o tyle w kilku przypadkach doszło 
do przysłowiowego „wylania dziecka z ką-
pielą”. Wystarczy przytoczyć trzy przykła-
dy zmian, jakie dodano do ustawy pra-
wo przewozowe, w  których zakazuje się 
nadawcy (a także załadowcy, zleceniodaw-
cy, spedytorowi lub odbiorcy):
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Od początku 2012 roku każdy podmiot (firma, a nawet osoba fizyczna), który zleca, 
ładuje lub nawet odbiera ładunki przewożone transportem drogowym, może być 
współodpowiedzialny za różnego rodzaju naruszenia przepisów związanych z transportem 
– np. przekroczenie dopuszczalnej masy lub wymiarów pojazdu z ładunkiem.
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1. Zlecenia transportów kabotażowych 
przewoźnikom, którzy nie posiadają 
niezbędnych zezwoleń lub wykonują 
je niezgodnie z treścią tychże zezwoleń. 
Już na wstępie ten zakaz staje się wątpli-
wy, ponieważ wiążące przepisy unijne 
wprost regulują, że każdy przewoźnik 
posiadający siedzibę w  jednym z  kra-
jów unijnych ma prawo do wykona-
nia trzech transportów kabotażowych 
w ciągu 7 dni od ostatniego rozładun-
ku w  transporcie międzynarodowym. 
Skoro zatem polskie prawo wymaga 
od przewoźników „zezwoleń” stanowić 
to może naruszenie przepisów prawa 
unijnego. Kara za naruszenie tego prze-
pisu wynosi 10 000 zł.

2. Zlecania transportów nienormatyw-
nych przewoźnikom nieposiadającym 
odpowiednich zezwoleń – zakaz ten 
jest o  tyle niefortunnie sformułowa-
ny, iż uniemożliwia „zlecenie trans-
portu” – a zatem zawarcie samej umo-
wy przewozu z przewoźnikiem. Jest to 
o  tyle absurdalne, iż literalne stoso-
wanie tego przepisu doprowadziłoby 
do sytuacji, w której przewoźnik naj-
pierw musi złożyć wniosek o wydanie 
zezwolenia do odpowiedniego organu 
administracji publicznej, opłacić sto-
sowną (bezzwrotną) opłatę za zezwo-
lenie, a dopiero później starać się o za-
warcie umowy z nadawcą. Częściowo 
ten problem złagodzą zezwolenia sta-
łe (nawet 2-letnie), która zaczną obo-
wiązywać od października 2012 roku, 
ale w przypadku największych ładun-
ków (podlegających pod kategorię 
VII zezwoleń) problem nadal pozo-
stanie. Kara za naruszenie tego prze-
pisu wnosi 8000 zł.

3. Umieszczania w  liście przewozowym 
i  innych dokumentach, danych i  in-
formacji niezgodnych ze stanem fak-
tycznym – jest to kolejny przykład re-
gulacji prawnej, która w swoim założe-
niu jest jak najbardziej słuszna (ma na 
celu zminimalizować ilość niepraw-
dziwych danych w  listach przewozo-
wych), ale niestety forma, w jakiej zo-
stała ostatecznie ustalona, jest zbyt ra-
dykalna. Brak „marginesu błędu” lub 
chociażby ograniczenia zakresu nie-
zgodności tychże danych np. do sy-
tuacji, gdy powoduje ona przekrocze-
nia innych norm (np. DMC pojazdu, 
wymiarów pojazdu lub nacisków osi), 
może prowadzić do wypaczeń, w któ-
rych zwykły błąd ludzki, nawet oczy-
wisty lub nie powodujący naruszenia 
innych przepisów (np. postawienie 
przecinka w  nieodpowiednim miej-
scu, wpisanie wagi netto zamiast brut-
to, niewpisanie „jednego zera” w  wa-
dze towaru) może spowodować nało-
żenie kary w wysokości 10 000 zł.

ITD z kontrolą nie tylko u przewoźnika

Niestety, sama podstawa odpowiedzialności 
nadawców, odbiorców, załadowców i  spe-
dytorów, to jeszcze nie wszystko. Inspekcja 
Transportu Drogowego uzyskała uprawnie-
nia do kontrolowania tychże firm w ich sie-
dzibie. O  ile od nowego roku maksymalna 
kara nałożona na większość firm transpor-
towych (które w ostatnich 6 miesiącach za-
trudniały mniej niż 50 kierowców) w trak-
cie jednej kontroli w firmie nie może prze-
kroczyć 15 lub 20 tysięcy złotych (co stanowi 
zmniejszenie odpowiedzialności przewoźni-
ków o ½ lub ⅓ dotychczasowego wymiaru),  

o tyle na nadawców ITD może nałożyć karę 
maksymalnie do wysokości 40 000 zł. Na-
wet największe firmy przewozowe, które 
zatrudniają powyżej 250 kierowców, mogą 
być zobowiązane do zapłaty maksymalnie 
30  000  zł (tak więc ich odpowiedzialność 
pozostała na niezmienionych poziomie), 
zrozumiałe jest zatem zdumienie nadawców, 
w  których przypadku kara może wynosić 
nawet 40 000 zł. Podkreślenia wymaga także, 
iż nie ma znaczenie wielkość firmy ani wyso-
kość zatrudnienia u  nadawcy. Teoretycznie 
nawet nadawca-mikroprzedsiębiorca, jako 
samozatrudniony, może ponosić wyższą od-
powiedzialność kwotową (40 000 zł) za na-
ruszenia transportowe, niż najwięksi prze-
woźnicy w Polsce (30 000 zł). Z tego powo-
du w interesie nadawców, odbiorców, spedy-
torów i załadowców powinno być przeszko-
lenie swoich pracowników w zakresie nowo 
obowiązujących przepisów, albowiem kara 
za ich naruszenie może wynosić jednorazo-
wo nawet 40 000 zł.

Reasumując, zmiany, które wprowa-
dzono w  celu uzdrowienia zasad odpowie-
dzialności za naruszenia przepisów trans-
portowych napawają optymizmem, aczkol-
wiek w kilku przypadkach sama treść regu-
lacji prawnych jest chybiona lub nie nadaje 
się do praktycznego wprowadzenia w życie. 
W wielu przypadkach praktyka transporto-
wa, wywołana nie tyle niechęcią przestrzega-
nia norm prawnych czy też czynnikiem ludz-
kim, co realiami związanymi z branżą i wa-
runkami w  niej panującymi, jest zupełnie 
rozbieżna z obowiązującym prawem. <

Łukasz Chwalczuk, 
partner w Kancelarii Prawnej Iuridica,  

specjalista w dziedzinie 
prawa transportowego, spedycyjnego 

i odszkodowawczego.
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