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        Konwencja CMR i prawo 
przewozowe 

Prawa i obowiązki przewoźnika  



Przed załadunkiem 

Artykuł 8 Konwencji CMR 

 

1. Przy przyjęciu towaru przewoźnik jest obowiązany sprawdzić: 

a) dokładność danych listu przewozowego dotyczących ilości 

sztuk, jak również ich cech i numerów; 

b) widoczny stan towaru i jego opakowania. 

2. Jeżeli przewoźnik nie ma możności sprawdzenia w wystarczający 

sposób ścisłości danych przewidzianych w ustępie 1a) niniejszego 

artykułu, wpisuje do listu przewozowego zastrzeżenia, które powinny być 

uzasadnione. Powinien on także uzasadnić wszelkie zastrzeżenia, jakie 

uczyni w przedmiocie widocznego stanu towaru i jego opakowania. 

Zastrzeżenia te nie wiążą nadawcy, jeżeli nie przyjął on ich wyraźnie w 

liście przewozowym. 



List przewozowy CMR 



Przed załadunkiem 

Artykuł 9 

 

1. W braku przeciwnego dowodu list przewozowy stanowi dowód zawarcia 

umowy, warunków umowy oraz przyjęcia towaru przez przewoźnika. 

2. W braku uzasadnionych zastrzeżeń przewoźnika, wpisanych do listu 

przewozowego, istnieje domniemanie, że towar i jego opakowanie były 

widocznie w dobrym stanie w chwili przyjęcia przez przewoźnika i że ilość 

sztuk, jak również ich cechy i numery były zgodne z oświadczeniami w 

liście przewozowym. 



Szkoda jawna lub ukryta 



Szkoda jawna lub ukryta 



Szkoda jawna lub ukryta 



Szkoda jawna lub ukryta 

Art. 30 Konwencji CMR 

 

Jeżeli odbiorca przyjął towar, nie sprawdziwszy wraz z przewoźnikiem 

jego stanu albo nie zgłosiwszy przewoźnikowi zastrzeżeń wskazujących 

ogólnie rodzaj braku lub uszkodzenia najpóźniej w chwili dostawy, jeśli 

idzie o widoczne braki lub uszkodzenia albo w siedem dni od daty 

dostawy, nie wliczając niedziel i dni świątecznych, jeśli idzie o braki lub 

uszkodzenia niewidoczne - domniemywa się, jeżeli nie ma dowodu 

przeciwnego, że otrzymał towar w stanie opisanym w liście 

przewozowym.  



Szkoda jawna lub ukryta 

Art. 30 Konwencji CMR 

 

Zastrzeżenia przewidziane wyżej powinny być dokonane na piśmie, jeśli 

idzie o braki lub uszkodzenia niewidoczne 

 



Szkoda jawna lub ukryta 

Art. 30 Konwencji CMR 

 

Jeżeli stan towaru został sprawdzony wspólnie przez odbiorcę i 

przewoźnika, dowód przeciwny wynikowi tego sprawdzenia nie może 

być przeprowadzony, chyba że chodzi o braki lub uszkodzenia 

niewidoczne i jeżeli odbiorca zgłosił przewoźnikowi pisemne zastrzeżenia 

w ciągu siedmiu dni od daty tego sprawdzenia, nie licząc niedziel i dni 

świątecznych. 

 



Szkoda jawna lub ukryta 

Art. 76 ustawy prawo przewozowe 

 

Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje 

wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że: 

1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez 

uprawnionego, 

2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika, 

3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego 

niedbalstwa przewoźnika, 

4) szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po 

przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz 

udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do 

przewozu a jej wydaniem. 

 

 



              

           

        

              

        Procedura reklamacji 
Protokół szkody 

Prawa i obowiązki przewoźnika 



Art. 74 prawa przewozowego 
 
 

Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub 

uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki 

oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności 

także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest 

naruszona. 

 

 

Podstawa prawna 



Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w 

sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego 

reguluje: 

 

1) szczegółowy tryb i sposób ustalania stanu przesyłek; 

2) warunki, jakim powinny odpowiadać reklamacje i wezwania do zapłaty z 

tytułu przewozu osób i przesyłek; 

3) tryb postępowania reklamacyjnego. 

 

 

Podstawa prawna 



Protokół ustalenia stanu przesyłki powinien zawierać m.in.: 

1) pierwotny stan przesyłki i wartość przesyłki wynikającej z zapisów w 

dokumencie przewozowym; 

2) rodzaj naruszeń stanu przesyłki, pojemnika transportowego lub środka 

transportowego; 

3) rozmiar naruszenia, w tym ubytki ilości, masy lub objętości przesyłki; 

4) przypuszczalny czasu i miejsca, w którym nastąpiło naruszenie stanu 

przesyłki; 

5) przypuszczalne przyczyny naruszenia stanu przesyłki; 

6) inne okoliczności, w jakich nastąpiło naruszenie stanu przesyłki 

 

 

Podstawa prawna 



§ 6 ust. 1 rozporządzenia reguluje: 

 

 Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona niezwłocznie, nie później niż 

w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji przez przewoźnika 

 

Podstawa prawna 



Odpowiedź na reklamację powinna zawierać: 

 

1) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika; 

2) informację o uznaniu bądź nieuznaniu reklamacji; 

3) uzasadnienie merytoryczne ze wskazaniem podstawy prawnej nieuznania 

reklamacji (w całości lub części); 

4) w przypadku przyznania odszkodowania -- uznaną kwotę odszkodowania 

oraz informację o terminie i sposobie jej wypłaty; 

5) w przypadku zwrotu należności -- określenie wysokości kwoty oraz 

informację o terminie i sposobie jej wypłaty; 

6) pouczenie o prawie odwołania do właściwego miejscowo sądu; 

7) podpis przewoźnika. 

 

Podstawa prawna 



 

§ 10 

 

 Nieudzielenie przez przewoźnika odpowiedzi na reklamację w wymaganym 

terminie skutkuje uwzględnieniem reklamacji 

 

Podstawa prawna 



» Szkolenie kierowców 

» Pisemna procedura 

» Wdrożenie jednolitych wzorów protokołu 

szkody oraz reklamacji 

Prewencja 



» „ile czasu ma spedycja na 

zgłoszenie szkody” 

» „czy kierowca musi czekać aż 

odbiorca przygotuje protokół” 

» „kto powinien podpisać się na 

protokole” 

» „jakie zastrzeżenia powinien 

wpisać kierowca przy załadunku” 

 

Najczęstsze pytania 



» Czytelny list przewozowy 

» Kompletny protokół szkody 

» Reklamacja pisemna 

» Dopilnowanie terminów 

 

 

Bezpieczeństwo przewoźnika 



              

           

        

              

        

Korzyści 



     Korzyści 

  zawieszenie przedawnienia 

  odwrócenie ciężaru dowodu na przeciwnika 

  zwiększenie szans na wypłatę odszkodowania z OCP 

 



              

           

        

              

        

Dziękuję za uwagę...  
 

www.iuridica.com.pl 


