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Wstęp

Kolejny numer czasopisma „Problemy Transportu i Logistyki”, który z przyjemnością oddajemy 
do rąk Czytelników, dotyczy w całości problematyki prawnej usług w transporcie i turystyce. 
Przygotowane artykuły obejmują szerokie spectrum zagadnień cywilnoprawnych i admini-
stracyjnoprawnych. Artykuły podzielono na trzy grupy dotyczące: umowy przewozu rzeczy 
i infrastruktury transportowej, umowy przewozu osób i związanych z nimi usług turystycznych 
oraz ubezpieczeń transportowych i innych usług związanych z transportem. 

W pierwszej grupie, oprócz zagadnień wynikających z nowych unormowań dotyczących 
infrastruktury lotniskowej i portowej, szczególną uwagę Autorzy poświęcili listowi przewozo-
wemu, ewolucji jego istoty i funkcji. Nacisk na tę problematykę uzasadniony jest digitalizacją 
form przesyłania informacji i innymi zachodzącymi zmianami technologicznymi. 

Także artykuły z drugiej grupy cechuje wysoka aktualność. Stosowanie rozporządzeń unij-
nych wydanych dla poszczególnych gałęzi przewozu osób rodzi szereg problemów na styku prawa 
europejskiego, krajowego i międzynarodowego. Autorzy poszczególnych opracowań podejmują 
tu próby ich rozwiązania. Wskazują też na potrzebę zmian prawa krajowego w zakresie przewozu 
osób. Z kolei nowa dyrektywa dotycząca imprez turystycznych nakazuje wprowadzenie do usta-
wodawstw krajowych szeregu nowych, nieznanych dotąd instytucji prawnych. Ich kształt wyni-
kający z tej dyrektywy, jak i nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych implementującej przepisy dyrektywy jest przedmiotem opracowań zawartych w tej 
części niniejszego numeru „Problemów Transportu i Logistyki”. 

Ostatnia grupa artykułów dotyczy usług związanych z transportem. Dominują tu różne 
aspekty ubezpieczeń transportowych. Obecna jest także, jakże ważna, problematyka spedycji.

Opracowania przygotowane zostały przez przedstawicieli 8 krajowych ośrodków nauko-
wych (Szczecin, Zielona Góra, Warszawa, Toruń, Katowice, Kraków, Bydgoszcz, Kielce). Mają 
walor zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Ograniczona objętość numeru i poszczególnych 
opracowań pozwoliła na omówienie części tylko problemów z obranych obszarów badawczych. 
Wyrażam jednak przekonanie, że zagadnieniom prawnym poświęcone zostaną w przyszłości 
kolejne numery czasopisma „Problemy Transportu i Logistyki”.

Redaktor czasopisma
Elżbieta Załoga





CZęŚć I

UMOWA PRZEWOZU RZECZY  
ORAZ INfRASTRUKTURA TRANSPORTOWA
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„EKOLOGICZNE LOTNISKA” – REGULACjE PRAWNE  
W PRZEdMIOCIE fUNKCjONOWANIA  
PROŚROdOWISKOWEj INfRASTRUKTURY LOTNICZEj
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Katarzyna Biskup

Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 
e-mail: k.biskup@ukw.edu.pl

streszczeNIe W związku z ciągłym rozwojem lotnictwa cywilnego, a co za tym idzie, infrastruktury 
lotniczej zarządzający portami lotniczymi stoją przed wyzwaniem zminimalizowania 
ich negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Istotnym aspektem pracy jest 
wskazanie za pomocą metody formalno-dogmatycznej na pojęcie ekologicznych lotnisk, 
również w kontekście zasady zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo za pomocą metody 
prawno-dogmatycznej wykazano, iż istnieje szereg regulacji, które zapewniają ochronę 
środowiska naturalnego przed działalnością lotniczą. Ponadto, w ramach pracy wykazano, 
iż dodatkowe działania organizacji, w tym między innymi ACI, mogą prowadzić do wy-
pracowania standardów w zakresie dbałości o środowisko naturalne przez porty lotnicze. 

słOWa kLuczOWe lotnisko, środowisko, ekologia

 

WprOWaDzeNIe
Rozwój infrastruktury lotniczej, a co za tym idzie, internacjonalizacja usług świadczonych 
przez przewoźników lotniczych w dłuższej perspektywie mogłyby doprowadzić do degradacji 
środowiska naturalnego. Aby zapobiec tej sytuacji, wprowadza się szereg regulacji, które mają 
w konsekwencji doprowadzić do zabezpieczenia środowiska naturalnego. Są to między innymi 
ograniczenia emisji dwutlenku węgla czy hałasu wytwarzanego przez infrastrukturę lotniczą 
oraz statki powietrzne. 

Przyjąć należy, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrona środowiska jest jednym 
z nadrzędnych zadań wprowadzonych przez ustawę zasadniczą w art. 5 (Konstytucja, 1997). 
Nadto, w związku z internacjonalizacją oraz europeizacją prawa lotniczego, a co za tym idzie, 
problemów związanych z rozwojem tej gałęzi transportu Polska stała się stroną zarówno re-
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gulacji międzynarodowych, jak i europejskich w niniejszym zakresie. Dodatkowo, co istotne, 
problem ochrony środowiska naturalnego przed oddziaływaniem związanym z użytkowaniem 
lotnisk poruszony został między innymi przez międzynarodowe organizacje lotnicze, w tym 
Międzynarodową Radę Portów Lotniczych (ang. ACI – Airport Council International), która 
zainicjowała wprowadzenie programu Airport Carbon Acreditation, dalej: ACA (European 
airports…). 

W pracy wskazano na podstawowe pojęcia związane z zagadnieniem ekologicznych lotnisk 
oraz uwypuklono regulacje odnoszące się stricte do problemów związanych z funkcjonowaniem 
infrastruktury lotniczej w sposób wpływający na środowisko naturalne. Nadto, przedstawiono 
podstawowe założenia programu ACA, który doprowadzić może w dłuższej perspektywie do 
zmniejszenia emisji dwutlenku węgla przez lotniska na całym świecie. Ma to istotne znaczenie 
z punktu widzenia zmian klimatycznych, do których przyczynia się również ta działalność. 

Nie sposób nie zgodzić się z P. Nitą, który wskazuje: „Zagrożenia ekologiczne w obszarze 
lotnisk wynikają z ruchu naziemnego wszelkiego rodzaju pojazdów napędzanych silnikami 
spalinowymi i samolotów przed startem oraz po lądowaniu” (Nita, 2014). Wydaje się, iż pomimo 
działań podejmowanych w celu udoskonalenia technologii wykorzystywanej w ramach działal-
ności lotniczej nie można spodziewać się całkowitego wyeliminowania zagrożeń dla środowiska 
naturalnego. Mając na względzie powyższe, należy wprowadzać również na szczeblu legislacyj-
nym rozwiązania sprzyjające minimalizacji negatywnych skutków omawianej działalności. 

kWestIe termINOLOgIczNe
Na wstępie należy odnieść się do terminologii użytej w tytule niniejszego artykułu, a miano-
wicie sformułowania „ekologiczne lotnisko”. Termin „ekologia” wprowadzony został przez 
niemieckiego biologa i ewolucjonistę E. Haeckela w 1866 roku. Przez ekologię rozumiał on 
„naukę o związkach organizmów z warunkami organicznymi i nieorganicznymi ich otoczenia 
i wzajemnych stosunkach organizmów żyjących w tym samym miejscu”. (Denys, 2015). Słownik 
języka polskiego wskazuje, że ekologia to „nauka zajmująca się badaniem zależności między 
organizmami żywymi a środowiskiem żywym i nieożywionym” (Słownik języka polskiego, 2017). 

Ustawodawca krajowy nie wprowadził do obowiązujących regulacji pojęcia ekologicznego 
lotniska. W literaturze przedmiotu, autorzy używają takich pojęć, jak: ekosystem lotniczy 
(Głowacki, Szczeciński, 2011) czy ecological airport urbanism (Cipriani, 2012). 

Na potrzeby niniejszej pracy można przyjąć, iż ekologiczne lotnisko to takie, które prowadzi 
swoją działalność, zważając na funkcjonowanie wokół niego organizmów żywych poprzez 
stosowanie działań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu na ich funkcjonowanie. 

ekOLOgIczNe LOtNIska a zasaDa zróWNOWażONegO rOzWOju 
Dążenie do utworzenia ekologicznych lotnisk, czyli przyjaznych dla środowiska naturalnego, 
powiązać należy z wynikającą z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą zrównoważonego 
rozwoju oraz pojęciem sprawiedliwości ekologicznej. Powyżej wskazaną zasadę wprowadzono 
do art. 5 ustawy zasadniczej (Konstytucja, 1997), choć samo pojęcie ustawodawca zdefiniował 
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w ustawie z 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska. Przez zrównoważony rozwój 
rozumieć należy „taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania 
działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej 
oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości 
zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współ-
czesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń” (Ustawa, 2001, art. 3, pkt 50). 

Zasada zrównoważonego rozwoju, ujęta w art. 5 Konstytucji, może być rozumiana na dwa 
sposoby. Pierwszy z nich polega na przypisaniu tej zasadzie roli jedynie zasady ochrony środo-
wiska. Natomiast druga koncepcja zakłada przyjęcie, że kierowanie się zasadą zrównoważonego 
rozwoju obejmować będzie wszystkie obowiązki wymienione w art. 5 Konstytucji, tj. stanie na 
straży niepodległości i nienaruszalności terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnienie 
wolności i praw człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwa obywateli, jak i stanie na straży 
dziedzictwa narodowego oraz zapewnienie ochrony środowiska. 

P. Sarnecki wskazuje, iż ochrona środowiska w rozumieniu art. 5 nie powinna odnosić się 
jedynie do zapewnienia obywatelom nieskażonego powietrza czy terenów rekreacyjnych, ale 
powinna również obejmować „ochronę tego konkretnego krajobrazu kraju, ukształtowania 
jego terenu czy sieci rzecznej, indywidualizujących Polskę i stanowiących również czynnik jej 
tożsamości, nie mniej doniosły niż język czy kultura (materialna i duchowa)” (Sarnecki, 2016). 

B. Rakoczy wskazuje, iż niedopuszczalne jest działanie ograniczające zrównoważony rozwój 
stricte do problematyki ochrony środowiska (Rakoczy, 2013). W glosie aprobującej do wyroku 
TK z 6 czerwca 2006 roku B. Rakoczy wskazuje, że Trybunał Konstytucyjny w przedmioto-
wym rozstrzygnięciu podkreślił, iż pojęcie zrównoważonego rozwoju wyraża relację pomiędzy 
ochroną  środowiska a zagospodarowaniem przestrzennym, dodatkowo obejmuje również 
troskę o rozwój społeczny, jak i cywilizacyjny (Rakoczy, 2013). Mając na względzie powyższe, 
podzielić należy pogląd, że zasada zrównoważonego rozwoju odnosi się do wszystkich podsta-
wowych funkcji państwa. Tak głoszą między innymi B. Rakoczy (2013), Z. Bukowski ( 2005) czy 
P. Dembicki (Bojar-Fijałkowski, 2016). 

Dodatkowo przyjąć należy, że wprowadzanie rozwiązań prośrodowiskowych w ramach 
działalności lotniczej wynika z przedmiotowej zasady, która pełni rolę dyrektywy wykładni, po-
dobnej do zasady współżycia społecznego. Potwierdzeniem tego jest wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 25 marca 2009 roku: „W pierwszej kolejności 
do uwzględnienia zasady zrównoważonego rozwoju obowiązany jest ustawodawca w procesie 
stanowienia prawa ale z drugiej zasadę tę powinny mieć na uwadze organy stosujące prawo. 
Niekiedy bowiem stan faktyczny wymaga rozważania i wyważenia rozwiązań korzystniejszych 
stosując zasadę zrównoważonego rozwoju” (Wyrok, 2009). Dotyczy to między innymi podej-
mowania działań związanych z budową nowych lotnisk bądź modernizacją już istniejących czy 
powiązaniem tej infrastruktury z siecią transportową TEN-T (Miłaszewicz, Ostapowicz, 2011). 
Za Z. Bukowskim wskazać należy, iż problematyka zrównoważonego rozwoju w nawiązaniu do 
oddziaływania działalności lotniczej na środowisko pojawiła się na płaszczyźnie międzynarodo-
wej, europejskiej oraz krajowej (Biskup, Bukowski, 2016).
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ekOLOgIczNe LOtNIska jakO przejaW spraWIeDLIWOścI ekOLOgIczNej 
Powiązanie przedmiotowej problematyki z pojęciem sprawiedliwości ekologicznej wydaje się 
zasadne, bowiem na gruncie prawa polskiego przez to pojęcie rozumieć należy działania „głównie 
organów państwa, względem środowiska, w zakresie stanowienia prawa ale jeszcze bardziej jego 
przestrzegania. Jest to idea, która powinna mieć wpływ na podejmowanie decyzji i rozstrzyganie 
sporów dotyczących środowiska, zwłaszcza użytkowania i eksploatacji jego elementów” (Bojar- 
-Fijałkowski, 2016). W związku z powyższym użytkowanie i eksploatacja lotnisk czy realizacja 
założeń dotyczących budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego winna być realizowana na 
bazie sprawiedliwości ekologicznej.

Przyjmuje się, że emisje wytwarzane przez lotnisko uzależnione są od działania sprzętu, to 
jest całej infrastruktury lotniskowej w jego obrębie oraz statków powietrznych korzystających 
z danego lotniska. Do podstawowych zagrożeń, jakie występują w ramach działalności lotnisk, 
zaliczyć należy przede wszystkim promieniowanie elektromagnetyczne, środki chemiczne do 
mycia i odladzania samolotów czy pasów startowych, hałas i spaliny (Głowacki, Szczeciński, 2011). 
Zarządzający lotniskiem, jak i organy administracji publicznej dążą do koegzystencji lotniska 
oraz jego infrastruktury ze środowiskiem. Jednakże specyfika funkcjonowania lotnisk, a zwłasz-
cza ich eksploatacji nie pozostaje w harmonii z otaczającym ją środowiskiem, co w konsekwencji 
prowadzi do nałożenia na zarządzającego lotniskiem obowiązku kontroli, jak i minimalizowania 
skutków oddziaływania lotniska, w tym: w zakresie emisji hałasu lotniczego; zanieczyszczeń 
gruntów oraz wód powierzchniowych, które są następstwem eksploatacji lotniska; emitowania 
fal elektromagnetycznych pochodzących między innymi z urządzeń do nawigacji lotniczej; emisji 
szkodliwych związków chemicznych (Nita, 2008).

pODstaWy praWNe 
Jak wskazano powyżej, przepisy odnoszące się do ochrony środowiska naturalnego w związku 
z działalnością lotnisk regulowane są na szczeblu międzynarodowym, europejskim, jak i krajo-
wym. Do podstawowych regulacji w tym zakresie zaliczyć należy m.in. (ULC, 2017):

1. W ramach regulacji międzynarodowych: (Konwencja, 1944);
2. W ramach regulacji europejskich: (Rozporządzenie, 1193/2011; Rozporządzenie 394/2011; 

Rozporządzenie, 2010; Dyrektywa, 2008; Dyrektywa , 2002/49; Dyrektywa, 2002/30);
3. W ramach regulacji krajowych: 

a) (Ustawa, 2002) – w szczególności wskazać należy na przepisy art. 53, art. 55 ust. 3 pkt 11,  
art. 69, art. 71a ust. 4, art. 71e, art. 75 ust. 4, art. 119 ust. 4 i 5, art. 211 ust. 1 pkt 2a,  
które w swojej treści, odnoszą się  m.in. do obowiązków związanych z dbaniem 
o środowisko naturalne, w tym obligatoryjne pozyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach jako elementu niezbędnego wniosku o założenie lotnisko; 

b) (Ustawa, 2001) – ustawa niniejsza zawiera regulacje odnoszące się stricte do eksplo-
atacji lotnisk, w tym traktujące o ogólnych obowiązkach zarządzającego lotniskiem 
w zakresie ochrony środowiska, jak i obowiązków szczegółowych, takich jak obowią-
zek dokonywania pomiarów (szerzej: Bukowski, 2014).
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c) (Rozporządzenie, 2014) – w poszczególnych postanowieniach tego rozporządzenia 
wskazana jest między innymi możliwość nałożenia opłaty z tytułu ochrony środowi-
ska, w tym w związku z ustaleniem kosztów bezpośrednich stanowiących podstawę 
ustalenia opłaty startowej lub za lądowanie, jeżeli kwestia ochrony środowiska nie 
stanowi elementu dopłaty lub opłaty hałasowej; ponadto, zarządzający lotniskiem 
może modulować wysokość opłat lotniskowych ze względu na interes publiczny lub 
społeczny w tym w szczególności ochronę środowiska przed nadmiernym hałasem;

d) (Rozporządzenie, 2012) – akt wykonawczy wskazuje, iż statki powietrzne winny speł-
niać wymagania w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, jak i emitowanych 
przez silniki statków powietrznych zanieczyszczeń ziemi, wody i powietrza.

Zarządzający lotniskiem winien przestrzegać przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
Nieprzestrzeganie zasad przyjętych w ramach legislacji w przypadku niedopełnienia ciążących 
na podmiocie obowiązków polegających na dopuszczeniu do wykonania lotu z naruszeniem 
wymagań dotyczących ochrony środowiska przed nadmiernym hałasem statków powietrznych 
i zanieczyszczeniami ziemi, wody i powietrza może skutkować nałożeniem grzywny, wymierze-
niem kary ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku (Ustawa, 2002, art. 211 ust. 2). 

pOzapraWNe INIcjatyWy ekOLOgIczNe
We wskazanych powyżej regulacjach nie ma mowy o zobligowaniu zarządzającego lotniskiem 
do pozyskiwania dodatkowych certyfikatów w zakresie wprowadzania ekologicznych, prośrodo-
wiskowych rozwiązań na lotnisku. Wprowadzane przez zarządzających lotniskami rozwiązania 
w zakresie na przykład odnawialnych źródeł energii są inicjatywą wewnętrzną, która sprzyjać ma 
przestrzeganiu przepisów w zakresie ochrony środowiska. Wydaje się, że w przyszłości w związku 
z ciągłym rozwojem tej gałęzi transportu wdrażanie rozwiązań zmniejszających negatywny 
wpływ na środowisko naturalne może okazać się koniecznością. 

Na początku lat 90. wprowadzono systemu wielokryterialnej oceny jakości i wpływu budyn-
ków na środowisko BREEAM. Certyfikat w przedmiotowym zakresie przyznawany jest przez 
Building Research Establishment na podstawie zgromadzonych materiałów oraz raportu, który 
musi zostać przygotowany przez właściwy podmiot, to jest licencjonowanego asesora, który 
prowadzi proces certyfikacji razem z zespołem projektowym (Certyfikacja wielokryterialna, 
2017). Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie ma lotniska z takim certyfikatem (Baza 
budynków certyfikowanych, 2017). W roku 2017 przyznano go lotnisku Oslo Gardermoen, które 
to uruchomiło najbardziej ekologiczny terminal na świecie z certyfikatem BREEAM „Excellent” 
(Oslo Airport, 2017; Najbardziej ekologiczny…, 2017). Rozwiązania przyjęte w ramach koncepcji 
budowy nowego terminala lotniczego predysponują to lotnisko do miana „ekologicznego”. Do 
innowacyjnych rozwiązań, jakie zastosowano w Oslo, zaliczyć należy w szczególności użycie 
w procesie budowlanym materiałów pochodzących z recyklingu. Do podstawowych budulców 
terminala lotniczego wykorzystano materiały z recyklingu oraz drewno, z którego zbudowany 
jest dach obiektu. Dodatkowo proekologicznym rozwiązaniem jest system związany z wykorzy-
stywaniem jako źródeł energii ścieków oraz śniegu. Było to możliwe dzięki uwarunkowaniom 
klimatycznym dla tego regionu (Oslo Airport, 2017).
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Istotne wydaje się wskazanie dążenia instytucji i organizacji lotniczych do poprawy sytuacji 
środowiska naturalnego poprzez między innymi zachęcenie zarządzających lotniskami do 
zdobywania akredytacji w zakresie zmniejszenia emisji CO2. Biorąc pod uwagę fakt, że problem 
emisji dwutlenku węgla jest coraz poważniejszy, w 2009 roku ACI EUROPE zainicjowała pro-
gram akredytacji w zakresie emisji CO2 na lotniskach, zwany Airport Carbon Acreditation. Do 
podstawowych celów tego programu zaliczyć należy umożliwienie wdrożenia na terenie lotniska 
dobrych praktyk w zakresie zarządzania emisją spalin oraz energią, a w konsekwencji pozytyw-
nego wyniku akredytacji – publicznego uznania ich osiągnięć (Achieving Carbon Reduction, 
2017). 

Airport Carbon Acreditation opiera się na czteropoziomowym systemie, w którym akredy-
tacja przyznawana jest na podstawie zdolności operatora do zmniejszenia emisji szkodliwych 
substancji (Bartsch, 2016). Poszczególne poziomy certyfikatów to (4 Levels…, 2017):

1. Mapping – aby osiągnąć ten poziom, lotnisko musi dokonać pomiaru emisji dwutlenku 
węgla, dodatkowo określić źródła emisji, a w konsekwencji zebrane informacje przedsta-
wić w niezależnie zweryfikowanym raporcie. 

2. Reduction – należy spełnić wszystkie wymagania dla poziomu Mapping i wymóg wy-
kazania inspektorom, że w procesie zarządzania lotniskiem wprowadzono procedury 
zarządzania emisjami oraz wykazać zmniejszenie emisji w zakresie dwutlenku węgla.

3. Optimisation – aby otrzymać certyfikat na tym poziomie, należy spełniać wymogi z dwóch 
poprzednich poziomów oraz zmniejszyć emisję stron trzecich działających poza terenem 
lotniska, w tym linii lotniczych. 

4. Neutrality – aby otrzymać certyfikat na tym poziomie należy wypełnić wymagania 
z trzech poprzednich poziomów i uruchomić projekty środowiskowe, które mają polegać 
na wyrównaniu pozostałej emisji dwutlenku węgla. 

Sprawowanie nadzoru przez zarządzającego lotniskiem nad emisją dwutlenku węgla w związ-
ku ze staraniami podejmowanymi w celu pozyskania certyfikatu ACA wydaje się realną szansą 
na możliwość zmniejszenia zanieczyszczeń wyprowadzanych do środowiska przez omawianą 
infrastrukturę. 

pODsumOWaNIe
Brak sformułowania „ekologiczne lotnisko” w ustawodawstwie nie wyklucza nazwania w taki 
sposób lotniska, które w swojej działalności kieruje się dobrem środowiska naturalnego. Przyjąć 
należy, że dbałość o środowisko naturalne wynika wprost z ustawy zasadniczej, a zatem jest 
jednym z priorytetów działalności między innymi organów administracji publicznej. Wyrażona 
w Konstytucji zasada zrównoważonego rozwoju jest potwierdzeniem powyższego twierdzenie 
i odnosi się w zasadzie do wszystkich podstawowych funkcji państwa. 

Głównym źródłem zanieczyszczeń produkowanych w ramach działalności lotnisk jest 
funkcjonowanie infrastruktury wewnątrz obiektu oraz statków powietrznych, które korzystają 
z możliwości wykonywania przewozów lotniczych. Działalność ta może zostać zmodyfikowana 
i zarówno służyć interesom portu lotniczego, jak i wpływać na poprawę  jakości środowiska 
naturalnego. Przykładem tego jest wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii czy realizo-
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wanie inwestycji z myślą o poprawie jakości koegzystencji lotniska ze środowiskiem, jak budowa 
terminalów lotniczych z materiałów pochodzących z recyklingu. 

Regulacje prawne odnoszące się do ochrony środowiska w związku z działalnością lotniczą 
wymagają ciągłych modyfikacji zwłaszcza w aspekcie wykorzystywania ekologicznych rozwiązań 
w ramach eksploatacji, budowy czy rozbudowy lotnisk. Wydaje się, iż mobilizacja zarządzających 
lotniskami do działalności proekologicznej przez tworzenie programów sprzyjających ochronie 
środowiska naturalnego może przyczynić się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla przez 
lotniska czy wdrożenia dobrych praktyk w omawianym w pracy zakresie. Pomimo szeregu 
uregulowań prawnych w zakresie emisji dwutlenku węgla w ramach infrastruktury lotniczej 
problem ten w związku z rozwojem lotnictwa może się nasilać, dlatego też uznać należy, iż podjęte 
działania przez ACI są uzasadnione. 
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„ECOLOGICAL AIRPORT” – LEGAL REGULATIONS IN THE fIELd  
Of PRO-ENVIRONMENTAL AIRPORT INfRASTRUCTURE

aBstract Due to continuous development of civil aviation and, what follows, the construction of suitable infra-
structure, airport managers have to face the challenge of decreasing the negative impact of their actions 
on the environment.
In this article, the author use the two methods of research - formal dogmatic and legal dogmatic. 
Thanks to the first method, it was possible to introduce the idea of ecological airports, being strongly 
related also to the regulation of sustainable development. Additionally, by following the concept of 
legal-dogmatic method, author was capable to demonstrate that a number of regulations sill provides 
the environmental protection against influence of aviation –related actions. Furthermore, author has 
presented that supplementary activities of the organization, including ACI, may lead to the detailed 
drafting of standards for environmental care by airports. 

keyWOrDs airport, environment, ecology
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streszczeNIe W międzynarodowym transporcie kolejowym towarów (konwencja CIM) przez wiele lat 
przyjęcie przez przewoźnika towaru oraz listu przewozowego było przesłanką zawarcia 
umowy przewozu. Mówiono wówczas o konstytutywnej funkcji listu. Celem niniejszego 
artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy istnienie funkcji konstytutywnej w konwencji 
CIM wpłynęło na kształt regulacji konwencji lotniczych dotyczących przewozu oraz kon-
wencji CMR. Zidentyfikowano także przypadki, w których list przewozowy nadal w pew-
nym zakresie pełni funkcję konstytutywną. Wskazano przyczyny przyznania mu takiej 
funkcji oraz oceniono zasadność przyjętych rozwiązań.

słOWa kLuczOWe list przewozowy, umowa przewozu rzeczy, konwencja CMR, konwencja CIM, przewóz rzeczy

 

WprOWaDzeNIe
List przewozowy jest podstawowym dokumentem przewozowym stosowanym w towarowym trans-
porcie drogowym, kolejowym i lotniczym. W literaturze wskazuje się zwykle na cztery jego funkcje: 
dowodową, legitymacyjną, instrukcyjną oraz informacyjną (Górski, 1959, s. 69 i n.; Wesołowski, 2013, 
s. 168 i n.). W przeszłości list przewozowy pełnił nierzadko także funkcję konstytutywną – umowa 
przewozu dochodziła do skutku z chwilą przyjęcia przez przewoźnika rzeczy do przewozu oraz listu 
przewozowego. Obecnie żadna z konwencji międzynarodowych dotyczących wymienionych wyżej 
gałęzi transportu1 nie przyznaje listowi przewozowemu takiej funkcji. Przeciwnie, w każdej z nich 
znaleźć można postanowienie potwierdzające, że brak listu przewozowego bądź jego nieprawidłowo-
ści nie wpływają na ważność umowy, która mimo to podlega reżimowi danej konwencji. 

1 Chodzi o następujące konwencje, których stroną jest Polska: (Konwencja, 1956, zwana dalej CMR; Konwencja, 
1980; Konwencja, 1929, zwana dalej konwencją warszawską; Konwencja, 1999, zwana dalej konwencją montrealską).
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kONstytutyWNa fuNkcja LIstu przeWOzOWegO W jegO rOzWOju hIstOryczNym
Źródeł listu przewozowego upatruje się w zwykłym liście, który wysyłający pisał do odbiorcy, 
informując tego ostatniego o przedmiocie przesyłki i warunkach przewozu (Górski, 1959, s. 30). 
Reminiscencją takiej genezy listu przewozowego jest ujmowanie go zazwyczaj jako dokumentu 
pochodzącego od nadawcy, ewentualnie od obu stron umowy przewozu, a nie od przewoźnika2. 
List przewozowy rozwijał się prawdopodobnie w praktyce już od kilku wieków, kiedy to po raz 
pierwszy znalazł swoją regulację w kodeksie handlowym Napoleona z 1807 roku (Górski, 1959, 
s. 33). Przepis art. 101 fr. k.h. pierwotnie stanowił: „List przewozowy tworzy umowę między 
nadawcą a przewoźnikiem lub między nadawcą, spedytorem i przewoźnikiem”. Wbrew dosłow-
nemu brzmieniu tego przepisu w ówczesnej literaturze nie było wątpliwości co do tego, że list nie 
pełni konstytutywnej. Wskazywano, że słowo „tworzy” (fr. „forme”) nie może być rozumiane 
dosłownie, a umowa zostaje zawarta jeszcze przed wystawieniem listu przewozowego. List ten 
jedynie potwierdza zawarcie umowy (Locré, 1829, s. 305–306; Duverdy, 1874, s. 7–8)3.

Wiek XIX, w którym uchwalono wspomniany francuski kodeks handlowy, to okres dy-
namicznego rozwoju kolei. Pierwotnie przy przewozie towarów kolejami nie stosowano listu 
przewozowego, ale pokwitowanie lub wyciąg z ksiąg przewoźnika (Duverdy, 1874, s. 8). Taka 
praktyka, potwierdzona następnie przepisami krajowymi, długo utrzymywała się w przewozach 
krajowych na przykład we Francji (Demange, 1902, s. 24–25). 

Stopniowo jednak także w przewozie kolejowym rozpowszechnił się list przewozowy. Początkowo 
wydawany był na żądanie nadawcy, później także z inicjatywy samego przewoźnika (Duverdy, 1874, 
s. 9; Macnamara, 1888, s. 139; Disney, 1905, s. 50). Z pewnością w czasie prac nad konwencją berneń-
ską musiał być już stosowany powszechnie (przynajmniej w przewozach międzynarodowych). W tej 
pierwszej multilateralnej konwencji dotyczącej przewozów4 list przewozowy nie tylko został uznany 
za podstawowy dokument przewozu, ale uzyskał funkcję konstytutywną. Przepis art. 8 ust. 1 CIM 
1890 miał następujące brzmienie: „Umowę o przewóz uważa się za zawartą z chwilą, kiedy stacja 
nadawcza przyjęła do przewozu przesyłkę wraz z listem przewozowym”. Zgodnie z konwencją ber-
neńską każdy międzynarodowy przewóz koleją wymagał zatem wystawienia listu przewozowego. 
Co więcej, niezbędne było korzystanie ze specjalnego wzoru blankietu zamieszczonego w przepi-
sach wykonawczych do konwencji. Imperatywny charakter postanowień konwencji oraz jej skrajny 
formalizm był trudny do zaakceptowania dla niektórych ówczesnych prawników przywiązanych 
do formalnego aspektu autonomii woli, rozumianej jako zupełna wolność kształtowania stosunków 
prawnych, która powinna być gwarantowana przez prawo (por. Demange, 1902, s. 29–32).

W pierwszych wersjach konwencji CIM list przewozowy był zatem dokumentem obligatoryj-
nym i sformalizowanym. Opatrzony stemplem przewoźnika, stanowił dowód umowy przewozu 

2 Inaczej niż w przypadku konosamentu będącego dokumentem pochodzącym od przewoźnika. Por. np. (Aikens, 
Lord, Bools, 2006, s. 1).

3 Omawiany przepis ma podobne brzmienie do dnia dzisiejszego (jako pierwsze zdanie art. L 132-8 fr k.h.). 
Aktualnie również nie ma wątpliwości co do tego, że nie przyznaje on listowi przewozowemu funkcji konstytutywnej. 
Por. (BonGarcin, 2010, s. 405).

4 Konwencja berneńska z 1890 r. o przewozie towarów kolejami (zwana dalej CIM 1890). Polska przystąpiła do 
konwencji 24 lutego 1922 r. Por. oświadczenie rządowe z 4 kwietnia 1922 r. do międzynarodowej konwencji berneńskiej 
o przewozie towarów kolejami żelaznemi. Dz.U., nr 76, poz. 685. Konwencja była wówczas zmieniona Porozumieniem 
dodatkowym z 16 lipca 1895 r. oraz konwencjami dodatkowymi z 16 czerwca 1898 r. i 19 września 1906 r. Zmiany 
w niewielkim stopniu dotyczyły listu przewozowego.
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(art. 8 ust. 3 CIM 1890). Zgodnie z art. 6 ust. 3 CIM 1890 zabronione było zastępowanie listu 
przewozowego jakimkolwiek innymi dokumentami. Umowa przewozu wymagała przyjęcia 
przesyłki oraz listu przewozowego. Została zatem uregulowana jako umowa realna5. Wszelkie 
oświadczenia woli złożone przed przyjęciem przesyłki i listu przewozowego nie miały znaczenia 
dla istnienia tej umowy oraz nie wpływały na jej treść. 

Katalog wzmianek zamieszczanych w liście przewozowym określono w art. 6 ust. 1 CIM 1890. 
Katalog ten miał charakter zamknięty i nie było dopuszczalne umieszczanie w liście jakichkolwiek 
innych oświadczeń (art. 6 ust. 3 CIM 1890). Jako że list przewozowy był jedynym dokumentem 
potwierdzającym warunki umowne, musiały w nim znaleźć się wszystkie postanowienia istotne 
z punktu widzenia nadawcy. Oprócz typowych informacji dotyczących przewożonej przesyłki 
nadawca zamieszczał w liście postanowienia dotyczące pobrania zaliczenia (art. 6 ust. 1 lit. k CIM 
1890), jak również deklarację sumy ubezpieczenia dostawy (art. 6 ust. 1 lit. f CIM 1890). List prze-
wozowy pełnił też już wówczas funkcję konstytutywną przy przewozach sukcesywnych. Zgodnie 
bowiem z art. 27 ust. 2 CIM 1890: „Każda kolej następna, przyjmując przesyłkę wraz z pierwotnym 
listem przewozowym, uczestniczy tem samem w umowie o przewóz stosownie do brzmienia listu 
przewozowego i bierze na siebie zobowiązanie załatwienia przewozu na podstawie tego listu”.

Konstytutywna funkcja listu przewozowego przetrwała w międzynarodowym prawie kole-
jowym przez ponad 100 lat do czasu podpisania tak zwanego protokołu wileńskiego z 3 czerwca 
1999 roku6. Istnienie jej przez tak długi czas może budzić zdziwienie. Konwencja CIM była w XX 
wieku wielokrotnie modyfikowana (kilkukrotnie dokonano ponownej redakcji całej konwencji)7. 
Było więc wiele okazji, by odstąpić od zasady realności umowy przewozu w przewozach kole-
jowych i konstytutywnej funkcji listu przewozowego. W innych umowach międzynarodowych 
dotyczących przewozów towarów funkcji tej nigdy nie wprowadzono8. W 1929 roku przyjęto 
konwencję warszawską dotycząca przewozów lotniczych. Przewidziano w niej obowiązek wysta-
wiania przez przewoźnika, na żądanie nadawcy, przewozowego listu lotniczego, jednak konwencja 
wyraźnie rozstrzygnęła, że „brak, nieprawidłowość lub zagubienie tego dokumentu nie naruszają 
ani istnienia, ani ważności umowy o przewóz” (art. 5 ust. 2 konwencji warszawskiej)9. Podobne 
postanowienie znalazło się w konwencji CMR z 1956 roku. Na gruncie tych konwencji (podobnie 
jak w znacznie późniejszej konwencji montrealskiej) umowa przewozu ma więc charakter kon-
sensualny, a list przewozowy – mimo że w zasadzie obligatoryjny – jest dokumentem jedynie 
potwierdzającym warunki umowy i fakt przyjęcia przesyłki przez przewoźnika oraz jej stan.

5 Por. przegląd stanowisk w tym zakresie dokonany przez (Demange, 1902, s. 83–85).
6 Protokołem tym wprowadzono zmiany do konwencji z 9 maja 1980 r. o międzynarodowym przewozie kolejami 

(COTIF). Aktualnie obowiązujący tekst konwencji CIM stanowi załącznik B do tej konwencji i został opublikowany 
w Dz.U. z 2007 r., nr 100, poz. 674 (załącznik B zwany jest dalej CIM).

7 Wspomniano już wyżej zmiany z 1895, 1898 oraz 1906 r. Następne zmiany były dokonywane w latach 1924, 1933, 
1952, 1961, 1970, 1980, 1990 i 1992.

8 Trzeba jednak wspomnieć o Konwencji z 25 sierpnia 1924 r. o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących 
konosamentów. Dz.U. 1937, nr 33, poz. 258, z późn. zm., która znajduje zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do umowy 
o przewóz „stwierdzonej przez konosament, lub przez wszelki podobny dokument, stanowiący tytuł do przewozu 
towarów morzem” (art. 1 lit. b tej konwencji).

9 Podobne brzmienie ma art. 9 konwencji montrealskiej. Wspomnieć trzeba jednak, że zgodnie z art. 9 konwencji 
warszawskiej w jej pierwotnym brzmieniu brak listu przewozowego lub niektóre jego nieprawidłowości wyłączały prawo 
przewoźnika do powoływania się na postanowienia konwencji wyłączające lub ograniczające jego odpowiedzialność. 
Można było więc mówić o konstytutywnej funkcji listu w tym zakresie. 
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zakres reguLacjI kONWeNcjI przeWOzOWych a kONstytutyWNy charakter 
LIstu przeWOzOWegO Na gruNcIe WcześNIejszych reDakcjI kONWeNcjI cIm
Jak wspomniano powyżej, na gruncie konwencji CIM 1890 i jej późniejszych redakcji (do 1999 r.)  
umowa przewozu „zaczynała się” z chwilą przyjęcia listu przewozowego przez przewoźnika. 
Wszystkie działania stron podejmowane przed tą czynnością pozostawały poza zakresem zain-
teresowania konwencji kolejowej. W konwencji warszawskiej i konwencji CMR, dla których CIM 
w różnych redakcjach stanowił pewien wzorzec (Wesołowski, 2013, s. 163–164)10, okres przed 
wystawieniem listu przewozowego również nie został uregulowany. Konsensualny charakter 
umowy przewozu przyjęty w tych konwencjach powoduje natomiast, że może ona zostać zawar-
ta przed przyjęciem przesyłki i wystawieniem listu przewozowego (w przewozach drogowych 
i lotniczych jest to nawet regułą). W literaturze wyrażono pogląd, że odrzucenie konstytutywnej 
funkcji listu przewozowego w konwencjach warszawskiej i CMR oraz jednoczesne nieuregu-
lowanie sytuacji prawnej stron przed wystawieniem listu przewozowego jest przejawem braku 
konsekwencji ich twórców (Wesołowski, 2013, s. 164). Z jednej strony przyjęli oni bowiem roz-
wiązanie odmienne od zastosowanego w konwencji CIM (dotyczące funkcji listu przewozowego), 
z drugiej zaś bezkrytycznie brali z niej wzorce, nie uwzględniając tego, że konstrukcja konwencji 
i treść jej postanowień są w dużej mierze rezultatem formalnego i realnego charakteru umowy 
międzynarodowego przewozu kolejowego (Wesołowski, 2013, s. 164). Z tezą tą trudno się zgodzić. 
Nieuregulowanie sytuacji prawnej stron przed wystawieniem listu przewozowego jest raczej 
działaniem świadomym twórców konwencji. Co i w jaki sposób można by bowiem uregulować? 
Zbędna jest regulacja dotycząca sposobu zawarcia umowy przewozu czy też formy takiej umowy 
milczenie konwencji oznacza przecież, że forma ta jest dowolna (tak m.in. Wesołowski, 2013,  
s. 165). Pośrednio zresztą w konwencjach określono stosunek między różnymi dokumentami 
związanymi z przewozem (dokument umowy, zlecenie, list przewozowy). Dokonano tego poprzez 
nadanie listowi przewozowemu charakteru dowodu prima facie11. Regulację taką należy ocenić 
jako przemyślaną. Jej źródłem jest przewidywanie możliwości wystąpienia konfliktu między 
treścią listu przewozowego a treścią innego dokumentu sporządzonego przez strony w związku 
z zawarciem umowy. Twórcy konwencji warszawskiej i CMR nie tylko więc odrzucili konstytu-
tywną funkcję listu przewozowego, ale konsekwentnie zmodyfikowali przepisy dotyczące jego 
funkcji dowodowej. Trudno też uznać trafność zarzutu braku uregulowania odpowiedzialności 
za niepodjęcie przesyłki przez przewoźnika po zawarciu umowy12. Określenie odpowiedzialności 
przewoźnika za tego typu zdarzenie na gruncie prawa krajowego nie nastręcza zwykle większej 
trudności. Nie ma potrzeby, by w takich wypadkach ograniczać odpowiedzialność przewoźnika 
czy też określać odmiennie zasady jego odpowiedzialności. Ogólne reguły odpowiedzialności 
kontraktowej są w tym zakresie wystarczające. Dodać przy tym należy, że spór na tle niepodjęcia 
przesyłki toczy się zwykle między podmiotami pochodzącymi z tego samego państwa. Tym 
bardziej zatem uregulowanie tej kwestii nie było potrzebne. 

10 W przypadku konwencji CMR czerpanie z CIM jest znacznie bardziej wyraźne i przejawia się zarówno w kon-
strukcji konwencji, jak i w brzmieniu poszczególnych postanowień. Wzorcem dla konwencji CMR była redakcja CIM 
z 1952 r. – Konwencja międzynarodowa o przewozie towarów kolejami sporządzona w Bernie 25 października 1952 r. 
Dz.U. 1956, nr 57, poz. 259 z uzup., zwana dalej CIM 1952.

11 Por. postanowienia art. 11 ust. 1 konwencji warszawskiej, art. 9 ust. 1 CMR, art. 12 § 1 CIM.
12 Taki zarzut stawia K. Wesołowski (2013, s. 164, s. 317–318).
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W konwencjach przewozowych, które nie pozostawały pod tak silnym wpływem konwencji 
CIM, sytuacja prawna stron przed wystawieniem dokumentu przewozowego również nie została 
unormowana w sposób bardziej rozbudowany niż w konwencji warszawskiej czy CMR. Dotyczy 
to na przykład konwencji dotyczącej przewozów multimodalnych13 czy też konwencji CMNI14. 
Nie zawierają one odrębnych postanowień dotyczących odpowiedzialności przewoźnika za 
nieodebranie towaru, nie regulują w sposób szczególny relacji między dokumentami wysta-
wianymi w związku z przewozem. Konwencja CMNI w art. 16 ust. 2 odnosi się wprawdzie do 
odpowiedzialności przewoźnika za szkody związane z utratą bądź uszkodzeniem przesyłki przed 
załadowaniem jej na statek lub po rozładunku, jednak wskazuje, że do odpowiedzialności tej znaj-
duje zastosowanie prawo krajowe właściwe dla danej umowy przewozu (które i tak znajdowałoby 
zastosowanie, skoro konwencja tej odpowiedzialności nie reguluje). Również w przypadku tych 
konwencji ich twórcy nie widzieli zatem potrzeby ujednolicania reguł dotyczących okresu sprzed 
wystawienia dokumentu przewozowego.

fuNkcja kONstytutyWNa LIstu przeWOzOWegO W kONWeNcjI cmr I cIm OBecNIe
Z dniem wejścia w życie protokołu wileńskiego z 1999 roku do konwencji CIM umowa przewozu 
w transporcie kolejowym stała się umową konsensualną. List przewozowy także i w tej gałęzi 
transportu nie pełni już funkcji konstytutywnej, w tym sensie że ważność umowy przewozu nie 
jest uzależniona od przyjęcia go przez przewoźnika. 

W literaturze nadal jednak wyrażane są poglądy o konstytutywnej funkcji listu przewozowe-
go, jaką pełni on w odniesieniu do pewnych instytucji. Dotyczy to głównie konwencji CIM i CMR. 
Oceniając zasadność wyróżnienia funkcji konstytutywnej na gruncie obecnie obowiązujących 
konwencji, trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy i w jaki sposób można zdefiniować tę funkcję 
oraz jak odróżnić ją od innych funkcji listu przewozowego, zwłaszcza dowodowej. 

Pojęcie „konstytutywny” znaczy tyle, co „ustanawiający coś”, „tworzący”15. List przewozowy 
dawniej „tworzył” umowę przewozu. Na gruncie obecnie obowiązujących konwencji trafne jest 
natomiast wskazywanie na funkcję konstytutywną listu w sytuacjach, w których wzmianka w nim 
bądź samo przyjęcie listu przez określony podmiot są elementem koniecznym dla powstania pew-
nych uprawnień i obowiązków uczestników procesu przewozowego (tak: Teutsch, 2013, s. 206). 
Istnieją sytuacje, w których uzgodnienia stron dotyczące określonych kwestii, nieujęte w liście 
przewozowym nie wywołują skutków prawnych. Jest to odstępstwo od zasady, zgodnie z którą list 
ma jedynie znaczenie dowodowe, a jego brak, nieprawidłowość lub utrata nie wpływają na ważność 
umowy przewozu (art. 4 CMR, art. 6 § 2 CIM). Braki dotyczące niektórych wzmianek nie powodują 
oczywiście nieważności umowy przewozu, ale uniemożliwiają skorzystanie z pewnych instytucji. 

13 Konwencji Narodów Zjednoczonych z 24 maja 1980 r. o międzynarodowym multimodalnym przewozie to-
warów. Konwencja nigdy nie weszła w życie. Por. w szczególności przepisy art. 5 konwencji dotyczącego wystawiania 
multimodalnego dokumentu transportowego oraz art. 14 określającego okres odpowiedzialności operatora transportu 
multimodalnego (od przyjęcia przesyłki do przewozu do jej wydania).

14 Konwencja budapeszteńska w sprawie umowy przewozu ładunków żeglugą śródlądową (CMNI) sporządzona 
w Budapeszcie 22 czerwca 2001 r. Polska nie jest stroną tej konwencji. Por. art. 11 ust. 1 dotyczący wystawiania doku-
mentu przewozowego oraz art. 16 dotyczący okresu odpowiedzialności.

15 Por. definicję zawartą w Słowniku: „konstytutywny 1. «będący głównym składnikiem czegoś», 2. «o decyzji, akcie 
prawnym itp.: ustanawiający coś»”. Pobrane z https://sjp.pwn.pl/sjp/konstytutywny;2564422.html (1.09.2017).
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W odniesieniu do tych przypadków można mówić o konstytutywnej funkcji listu. Wydaje się przy 
tym, że nie ma przeszkód, by stosować pojęcie „funkcji konstytutywnej” także w węższym znaczeniu, 
w odniesieniu do tych przypadków, w których zamieszczenie odpowiedniej wzmianki w liście lub 
jego przyjęcie prowadzi do powstania uprawnień i obowiązków. Wystarczające jest doprecyzowanie, 
że chodzi tu o konstytutywność w ograniczonym zakresie, odnoszącą się do określonej instytucji. 
Trudno byłoby bowiem znaleźć lepsze określenie ujmujące istotę takiej funkcji listu przewozowego.

W literaturze16 wskazuje się na następujące przypadki, w których list przewozowy miałby 
pełnić funkcję konstytutywną17:

a) wynik sprawdzenia wagi brutto, inaczej wyrażonej ilości towaru lub zawartości sztuk 
przesyłki musi być wpisany do listu przewozowego (art. 8 ust. 3 CMR);

b) w liście przewozowym powinny być wpisane zastrzeżenia dotyczące widocznego stanu 
towaru lub jego opakowania bądź wzmianka o braku możliwości sprawdzenia danych listu 
przewozowego lub stanu towaru i jego opakowania (art. 8 ust. 2 CMR, art. 9 ust. 2 CMR);

c) prawo rozporządzania towarem zależy od posiadania listu przewozowego (art. 12 ust. 5 
lit. a) CMR);

d) odbiorca jest zobowiązany do zapłaty kwoty należności wynikającej z listu przewozowego 
(art. 13 ust. 2 CMR);

e) w liście przewozowym powinny zostać zawarte informacje o niebezpieczeństwie, jakie 
przedstawiają powierzone do przewozu towary niebezpieczne (art. 22 ust. 1 CMR);

f) tylko w liście przewozowym możliwa jest deklaracja wartości towaru (art. 24 CMR) oraz 
ustalenie kwoty specjalnego interesu w dostawie (tak: Teutsch, 2013, s. 206; Jesser-Huß, 
2009, s. 1085 i 1098; Thume, Rieme, 2013, s. 688 i 710);

g) uzgodnienie użycia pojazdu otwartego i nieprzykrytego opończą powinno być ujawnione 
w liście przewozowym (art. 17 ust. 4 lit. a CMR) (tak: Jesser-Huß, 2009, s. 858);

h) przyjęcie listu przewozowego jest elementem koniecznym dla zaistnienia przewozu 
sukcesywnego18.

Oceniając, czy list przewozowy rzeczywiście pełni funkcję konstytutywną w wymienionych 
sytuacjach, odrzucić trzeba wszystkie te, gdy wzmianki w liście mają tylko i wyłącznie znacze-
nie dowodowe. Dotyczy to z pewnością przypadków wskazanych wyżej w punktach a, b, e i f.  
Przytoczone w nich przepisy konwencji CMR19 przewidują wprawdzie dokonanie wzmianek 
w liście przewozowym, jednak wzmianki te nie konstytuują żadnych uprawnień ani obowiązków. 
Najwyraźniej widać to w przypadku przytoczonym w pkt 5 przewidującym konieczność umiesz-
czenia w liście wzmianki o towarach niebezpiecznych. Nie sposób wzmiance takiej przyznać 
funkcji konstytutywnej, skoro art. 22 ust. 2 CMR przewiduje, że w razie jej niezamieszczenia 

16 Poglądy w tym zakresie wyrażane są na gruncie konwencji CMR. Ze względu na podobieństwo postanowień 
obydwu konwencji poglądy te można zwykle jednak odnosić także do konwencji CIM.

17 Na pierwsze sześć punktów wskazuje (Teutsch, 2013, s. 206).
18 Tak np. (Jesser-Huß, 2009, s. 1202; Koller, 2013, s. 1196; Wesołowski, 2013, s. 738–739). Podobnie autorzy 

angielscy (Messent, Glass, 1995, s. 267–268; Donald, 1981, s. 44–46), którzy jednak nie stosują wyrażenia „funkcja 
konstytutywna”. Mniej zdecydowanie wypowiada się na ten temat M.A. Clarke (2009, s. 171–172), pozytywnie odnosząc 
się do orzecznictwa sądów belgijskich, które dość liberalnie traktują przesłankę przyjęcia listu przewozowego.

19 Odpowiedniki przywoływanych w tych punktach przepisów art. 8 ust. 3, art. 8 ust. 2 i art. 9 ust. 2, art. 17 
ust. 4 lit. a i art. 22 ust. 1 CMR znajdują się także w konwencji CIM, choć istnieją pewne różnice w sformułowaniach 
odpowiednich postanowień.
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„do nadawcy lub do odbiorcy należy przeprowadzenie wszelkimi innymi sposobami dowodu, że 
przewoźnik wiedział, jakie niebezpieczeństwo przedstawiał przewóz wymienionych towarów”.

Nieco mniej klarowne jest przyznanie listowi przewozowemu funkcji konstytutywnej w od-
niesieniu do prawa rozporządzania towarem (art. 12 ust. 5 lit. a CMR, art. 19 § 1 CIM). Jeśli list 
przewozowy został wystawiony, rzeczywiście konieczne jest jego przedstawienie, by wykonać 
uprawnienie do rozporządzania towarem. Jest to jednak przejaw legitymacyjnej funkcji listu, 
a nie funkcji konstytutywnej (por. np. Wesołowski, 2013, s. 210). Według przeważającego poglądu 
natomiast, jeśli listu przewozowego nie wystawiono, nadawca jest uprawniony do rozporządzania 
towarem bez jego przedstawienia (por. Wesołowski, 2013, s. 252–255 oraz cytowana tam literatura 
i orzecznictwo). Uznanie trafności tego stanowiska prowadzi zatem do wniosku, że prawo do 
rozporządzania towarem nie jest uzależnione od wystawienia listu przewozowego, a zatem w tym 
zakresie list przewozowy nie pełni funkcji konstytutywnej.

Trafne natomiast jest uznanie funkcji konstytutywnej w odniesieniu do powstania po stronie 
odbiorcy obowiązku zapłaty należności na rzecz przewoźnika. Na gruncie konwencji CMR i CIM 
odbiorca nie jest uważany za stronę umowy przewozu. W razie skorzystania z przysługujących 
mu praw jest jednak zobowiązany do zapłaty należności. Rozwiązania przyjęte w obydwu kon-
wencjach są podobne. Zgodnie z art. 13 ust. 2 zd. 1 CMR: „Odbiorca, który korzysta z praw, jakie 
mu przysługują w myśl ustępu 1 niniejszego artykułu, obowiązany jest zapłacić kwotę należności 
wynikającą z listu przewozowego”. W konwencji CIM przepis art. 17 § 1 ma natomiast następują-
ce brzmienie: „Przewoźnik jest zobowiązany wydać odbiorcy list przewozowy i dostarczyć towar 
w uzgodnionym miejscu za pokwitowaniem i po opłaceniu należności, wynikających z listu 
przewozowego”. Wzmianki dotyczące kosztów związanych z przewozem (należności przewo-
zowych) pełnią zatem w stosunku do odbiorcy funkcję konstytutywną. Brak takich wzmianek 
powoduje, że odbiorca nie jest zobowiązany do dokonania płatności na rzecz przewoźnika. 
Można mieć natomiast wątpliwości, jak szczegółowe muszą być te wzmianki. Zgodnie z art. 7 
§ 1 lit. o CIM list przewozowy powinien zawierać „należności przewozowe (przewoźne, opłaty 
dodatkowe, należności celne i inne, powstałe począwszy od zawarcia umowy aż do wydania), 
jeżeli podlegają zapłacie przez odbiorcę lub jakąkolwiek wskazówkę stwierdzającą, że należności 
opłaca odbiorca”. Trzeba zatem przyjąć, że na gruncie CIM wystarczająca jest wzmianka w liście 
przewozowym, by odbiorca stał się odpowiedzialny za zapłatę należności względem przewoź-
nika. Przed odbiorem listu i towaru odbiorca powinien zatem zapoznać się z nim, by uzyskać 
informację o tym, czy będzie zobowiązany do zapłaty. Na gruncie CMR przyjmuje się zwykle, 
że kwota, do zapłaty której zobowiązany jest odbiorca, powinna wynikać z listu przewozowego 
(tak m.in.: Clarke, 2009, s. 109–110; Koller, 2013, s. 1012; Teutsch, 2013, s. 206; Wesołowski, 2013, 
s. 276–277). Ponadto odbiorca nie odpowiada, jeśli z listu przewozowego wynika, że należność 
została opłacona lub że jej zapłata należy do nadawcy (Wesołowski, 2013, s. 276)20.

W omawianym zakresie funkcję konstytutywną można także przypisać listowi przewozo-
wemu wystawianemu na gruncie konwencji warszawskiej. Zgodnie bowiem z art. 13 ust. 1 tej 
konwencji: „Odbiorca ma prawo, z wyjątkiem wypadków wskazanych w artykule poprzednim, 
żądać od przewożącego, z chwilą nadejścia towaru na miejsce przeznaczenia, wydania mu prze-
wozowego listu lotniczego i dostarczenia towaru za zwrotem wierzytelności i po wykonaniu 

20 Nie dotyczy to sytuacji, w której odbiorca jest stroną umowy przewozu.
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warunków przewozu, wskazanych w przewozowym liście lotniczym”. Inaczej natomiast kwestia 
została uregulowana w konwencji montrealskiej21.

Podobnie nie powinno budzić wątpliwości przyznanie listowi przewozowemu funkcji kon-
stytutywnej przy przewozach sukcesywnych. Funkcja ta przejawia się w tym przypadku w nieco 
inny sposób. Powstanie uprawnień i obowiązków nie jest bowiem związane z zamieszczeniem 
określonej wzmianki w liście przewozowym, ale z przejęciem przez kolejnego przewoźnika 
listu przewozowego22. Zgodnie z art. 34 CMR: „Jeżeli przewóz jest wykonywany na podstawie 
jednej umowy przez kilku kolejnych przewoźników drogowych, każdy z nich przyjmuje na 
siebie odpowiedzialność za wykonanie całego przewozu, przy czym drugi przewoźnik i każdy 
z następnych przewoźników staje się przez przyjęcie towaru i listu przewozowego [podkr. D.D.] 
stroną umowy na warunkach określonych w liście przewozowym”. Podobne brzmienie ma art. 26 
CIM23. Przyznanie funkcji konstytutywnej listowi przewozowemu w tej sytuacji jest zrozumiałe, 
gdyż kolejny przewoźnik musi wiedzieć, na jakich warunkach przystępuje do przewozu. Zwykle 
nie uczestniczy natomiast w zawieraniu umowy, nie negocjuje jej, nie zna ustaleń dokonanych 
między nadawcą a pierwszym przewoźnikiem. Odwołanie się do treści listu przewozowego daje 
kolejnemu przewoźnikowi gwarancję, że jest związany tylko tymi ustaleniami, które zostały 
ujawnione w liście przewozowym. Funkcja konstytutywna współgra tu z funkcją ochronną listu 
przewozowego, podobnie zresztą w jak w omówionym wyżej wypadku nałożenia na odbiorcę 
obowiązku zapłaty należności24.

Najwięcej wątpliwości budzi natomiast przyznanie listowi przewozowemu funkcji konstytu-
tywnej w odniesieniu do deklaracji wartości towaru oraz ustalenia kwoty specjalnego interesu 
w dostawie. Zgodnie z art. 24 ust. 1 CMR: „Nadawca może zadeklarować w liście przewozowym 
za umówioną dodatkową opłatą wartość towaru przekraczającą granicę wymienioną w ust. 3 
artykułu 23 i w tym przypadku kwota zadeklarowana zastępuje tę granicę”. Postanowienie art. 26  
ust. 1 CMR przewiduje natomiast, że „[n]adawca może ustalić wpisując do listu przewozowego 
za umówioną dodatkową opłatą kwotę specjalnego interesu w dostawie przesyłki na wypadek 
jej zaginięcia lub uszkodzenia, a także w razie przekroczenia umówionego terminu dostawy”25. 
Oba te przepisy budzą w doktrynie i orzecznictwie wiele wątpliwości (por. szerzej: Messent, 
Glass, 1995, s. 198–202; Clarke, 2009, s. 310–313; Wesołowski, 2013, s. 561–570; Koller, 2013,  
s. 1121–1123 i 1128–1129; Thume, Rimer, 2013, s. 685–690 i 707–713). W tym miejscu ograniczyć 
się trzeba jedynie do pytania o charakter wpisu deklaracji do listu przewozowego. Czy od takiego 
wpisu uzależniona jest skuteczność deklaracji, czy też można się na nią powoływać, w razie gdy 
została uzgodniona między stronami w inny sposób i nie została wpisana do listu przewozowego? 

21 Por. art. 13 ust. 1 konwencji montrealskiej: „Z wyjątkiem przypadków, gdy nadawca wykonał prawo przysłu-
gujące mu według artykułu 12, odbiorca ma prawo, z chwilą nadejścia towaru do miejsca przeznaczenia, żądać od 
przewoźnika wydania mu towaru po zapłaceniu należnych kwot i wypełnieniu warunków przewozu”.

22 Na marginesie można zauważyć, że w konwencjach lotniczych przewóz sukcesywny został uregulowany w ode-
rwaniu od listu przewozowego. Por. art. 30 ust. 1 konwencji warszawskiej oraz art. 36 ust. 1 konwencji montrealskiej.

23 Art. 26 CIM: „Jeżeli przewóz jest przedmiotem jednej umowy przewozu i wykonywany jest przez kilku kolejnych 
przewoźników, każdy przewoźnik przez samo przyjęcie towaru wraz z listem przewozowym, uczestniczy w umowie 
przewozu stosownie do warunków określonych w tym dokumencie i przyjmuje wynikające z niej obowiązki”.

24 Na temat funkcji ochronnej por. np. (Wesołowski, 2013, s. 212).
25 Zgodnie z art. 26 ust. 2 CMR: „Jeżeli miała miejsce deklaracja specjalnego interesu w dostawie, można żądać 

niezależnie od odszkodowania przewidzianego w artykułach 23, 24 i 25 odszkodowania równego dodatkowej szkodzie, 
która została udowodniona, aż do wysokości zadeklarowanej kwoty”.
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Większa część przedstawicieli doktryny uważa, że konieczne jest zamieszczenie odpowiedniej 
wzmianki w liście przewozowym i że list pełni (w tym zakresie) funkcję konstytutywną26. Poza 
wykładnią językową (której nie sposób pominąć) trudno jednak znaleźć uzasadnienie dla takiego 
stanowiska. Przyjęcie na gruncie konwencji CMR konsensualnego i nieformalnego charakteru 
umowy powoduje, że strony mogą dokonywać wszelkich ustaleń poza listem przewozowym, 
w dowolny sposób i dowolnej formie. Skoro nieprawidłowość listu nie wpływa na istnienie ani 
na ważność umowy przewozu (art. 4 zd. 2 CMR), to nie powinna także wpływać na istnienie 
i ważność uzgodnień dokonanych między stronami poza listem. List przewozowy jest jedynie 
dowodem prima facie. Strony mogą natomiast wykazywać wszelkimi dowodami, że dokonano 
określonych uzgodnień poza listem. Ujawnienie deklaracji w liście przewozowym nie pełni też 
funkcji ochronnej względem osób trzecich z wyjątkiem sytuacji przewozu sukcesywnego27.

Jak jednak wyżej wspomniano, nie można przejść obojętnie wobec dość jednoznacznego 
brzmienia omawianych wyżej przepisów28. Z jednej strony wydaje się, że jest ono wynikiem 
mechanicznego przeniesienia rozwiązania przyjętego w konwencji CIM 1952, przewidującego 
dopuszczalność deklaracji wartości dostawy „przez wpisanie jej do listu przewozowego” (art. 20 
§ 1 CIM 1952). Z drugiej strony jednak podobną regulację przyjęto prawie pięćdziesiąt lat później 
w nowej konwencji CIM, po protokole wileńskim. Zgodnie z art. 34 CIM: „Nadawca i przewoźnik 
mogą uzgodnić, że nadawca w liście przewozowym zadeklaruje wartość towaru przewyższającą 
górną granicę, o której mowa w art. 30 § 2. W tym wypadku deklarowana wartość zastępuje 
górną granicę”. Postanowienie art. 35 CIM ma natomiast następujące brzmienie: „Nadawca 
i przewoźnik mogą uzgodnić, że nadawca wpisze do listu przewozowego kwotę przedstawiającą 
szczególną wartość dostawy w wypadku zaginięcia, uszkodzenia, lub przekroczenia terminu 
dostawy”. Postanowienia te zostały sformułowane bardziej precyzyjnie niż ich odpowiedniki 
w CMR, gdyż wyraźnie wskazano w nich na umowny charakter deklaracji. Jednocześnie jednak 
ta umówiona deklaracja musi zostać wpisana do listu przewozowego. Wydaje się, że ten wpis ma 
na gruncie CIM charakter konstytutywny – po co bowiem twórcy konwencji wskazywaliby na 
konieczność wpisywania deklaracji do listu, skoro wcześniej mowa o jej uzgodnieniu? Spojrzenie 
na art. 24 i 26 CMR przez pryzmat zacytowanych art. 34 i 35 CIM prowadził do podobnej oceny 
rozwiązania zawartego w konwencji CMR. 

pODsumOWaNIe
Powyższe uwagi pozwalają na sformułowanie kilku wniosków.

Po pierwsze, zbyt daleko idąca jest teza, zgodnie z którą istniejąca na gruncie konwencji 
kolejowych konstytutywna funkcja listu przewozowego wpłynęła na zakres regulacji konwencji 

26 Por. (Teutsch, 2013, s. 206; Jesser-Huß, 2009, s. 1085 i 1098; Thume, Rieme, 2013, s. 688 i 710). Pogląd o koniecz-
ności zamieszczenia wzmianki w liście przewozowym (choć bez akcentowania funkcji konstytutywnej) wyrażają także 
m.in. (Messent, Glass, 1995, s. 199; Clarke, 2009, s. 311; Ambrożuk, 2015, s. 331).

27 Trafnie zwraca na to uwagę K. Wesołowski (2013, s. 569).
28 Na marginesie można tylko wskazać, że oba przepisy zostały sformułowane niefortunnie. Ich językowa wykład-

nia sugerowałaby bowiem, że deklaracja wartości towaru oraz kwoty specjalnego interesu w dostawie stanowią jedno-
stronną czynność nadawcy. Tak oczywiście nie jest. Strony muszą dokonać uzgodnienia w tym zakresie. Stanowisko 
doktryny jest tu jednolite. Por. np. (Clarke, 2009, s. 310; Messent, Glass, 2000, s. 199; Thume, Rieme, 2013, s. 686, 
Wesołowski, 2013, s. 563–564).
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normujących umowę przewozu. Umowa przewozu zawierana jest obecnie zwykle przed przy-
jęciem towaru i listu przewozowego, jednak nie ma potrzeby regulacji okresu poprzedzającego 
te zdarzenia. Wystarczające jest przyjęte przez twórców konwencji warszawskiej rozwiązanie, 
zgodnie z którym list przewozowy jest jedynie dowodem warunków przewozu „do chwili dania 
dowodu przeciwnego”. Rozwiązanie to zostało trafnie przeniesione do konwencji CMR i kolejnej 
redakcji konwencji CIM29.

Po drugie, mimo odrzucenia w aktualnie obowiązujących konwencjach konstytutywnej 
funkcji listu przewozowego w dawnym rozumieniu (tzn. jako warunku ważności umowy) 
wskazać można na pewne sytuacje, w których wzmianki w liście przewozowym konstytuują 
uprawnienia bądź obowiązki uczestników przewozu. Można więc mówić o ograniczonej funkcji 
konstytutywnej listu przewozowego. Najistotniejsze znaczenie ma konieczność zamieszczania 
w liście deklaracji wartości towaru i kwoty specjalnego interesu w dostawie. O funkcji konsty-
tutywnej listu można mówić także w relacji między przewoźnikiem a odbiorcą. Wpisy w liście 
dotyczące kosztów związanych z przewozem konstytuują bowiem obowiązek odbiorcy dotyczący 
uiszczenia tych kosztów.

Po trzecie, funkcja konstytutywna listu przewozowego przejawia się także przy przewozach 
sukcesywnych. Jego przekazanie kolejnemu przewoźnikowi prowadzi do powstania stosunku 
przewozu sukcesywnego. Rozwiązanie takie należy ocenić pozytywnie, gdyż chroni ono interes 
kolejnych przewoźników.
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EVOLUTION Of THE CONSTITUTIVE fUNCTION Of THE CONSIGNMENT NOTE

aBstract In the international rail transport of goods (CIM Convention) for many years, the acceptance by the 
carrier of the goods for carriage together with the consignment note was a prerequisite of contracting. 
The consignment note had a constitutive function then. At present, this function does not exist. The 
purpose of this article is to answer the question whether the existence of a constitutive function in the 
CIM Convention influenced the regulation of air transport conventions and CMR convention. The cases 
where the consignment note still has a constitutive function (to some extent) has been identified as well. 
The reasons for granting this function were pointed out and the accuracy of the regulation was assessed.

keyWOrDs consignment note, contract for carriage of goods, CMR convention, CIM convention, transport of goods
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streszczeNIe W artykule omówiono problematykę funkcji dowodowej listu przewozowego na gruncie prawa 
krajowego, konwencji CMR i konwencji CIM. Autor przedstawia różnice pomiędzy uregulo-
waniami zawartymi w poszczególnych aktach, dochodząc do wniosku, że najbardziej klarowne 
i zrównoważone są regulacje zawarte w konwencji CMR. Wynika to z faktu, że akt ten jasno 
określa rolę dowodową listu przewozowego oraz jego relacje wobec innych dowodów, zacho-
wując jednak niezbędną elastyczność. W przypadku konwencji CIM wątpliwości może budzić 
daleko idące uprzywilejowanie przewoźnika, które stawia go w pozycji zdecydowanie korzyst-
niejszej niż nadawcę, co prowadzi do naruszenia równowagi pomiędzy stronami umowy prze-
wozu. W odniesieniu natomiast do regulacji zawartych w prawie krajowym wartość dowodowa 
listu przewozowego nie jest precyzyjnie określona, w szczególności nie sposób ocenić jego relacji 
do innych dowodów, co uzasadnia potrzebę nowelizacji Prawa przewozowego w tym zakresie.

słOWa kLuczOWe prawo przewozowe, konwencja CMR, konwencja CIM, list przewozowy

 

WprOWaDzeNIe
Konieczność sporządzania dokumentów przewozowych łączy się nierozerwalnie ze specyfiką 
umowy przewozu jako umowy na rzecz osoby trzeciej. Z perspektywy historycznej impulsem 
dla ukształtowania się praktyki ich sporządzania był niewątpliwie rozwój produkcji towarowej 
i wzrost zapotrzebowania na przemieszczanie towarów na rozległym geograficznie obszarze. 
Rodowód listu przewozowego jako najważniejszego z dokumentów przewozowych wywodzi się 
ze zwykłego listu, który nadawca przesyłki adresował do odbiorcy. Dokument ten towarzyszył 
przesyłce w formie opisowej, przedstawiając informacje o towarze i warunkach przewozu 
(Górski, 1959, s. 30). W tym kontekście na pierwszy plan wysuwała się informacyjna funkcja 
listu przewozowego. Na tym etapie praktyka sporządzania listu przewozowego stanowiła jednak 
wyłącznie odpowiedź na zapotrzebowanie obrotu gospodarczego i nie była ograniczona żadnymi 
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ramami prawnymi, co skutkowało dużą dowolnością co do treści dokumentu. Otwarta forma 
listu przewozowego zaczęła jednak spełniać także inną funkcję. Zamieszczone w liście przewo-
zowym informacje dotyczące warunków przewozu i stanu przesyłki oraz fakt przyjęcia jej wraz 
z listem przewozowym stwarzały bowiem domniemanie, że treść listu przewozowego odpowiada 
rzeczywistemu stanowi rzeczy, co stanowiło przejaw ukształtowania się funkcji dowodowej.

Należy przy tym zwrócić uwagę na zróżnicowanie znaczenia listu przewozowego w zależności 
od charakteru, jaki przypisywano umowie przewozu. Początkowo umowa przewozu traktowana 
była jako umowa formalna, dla której zawarcia wystawienie listu przewozowego było obowiąz-
kowe (por. Sośniak, 1974, s. 63 i n). Z drugiej strony ewolucja umowy przewozu i uznanie jej 
w niemal wszystkich gałęziach transportu za umowę nieposiadającą charakteru formalnego 
skutkowało pozbawieniem listu przewozowego charakteru konstytutywnego. Pomimo daleko 
idącego odformalizowania wymogów dotyczących umowy list przewozowy nie utracił jednak 
na znaczeniu, a zmienił się jedynie charakter tego dokumentu. Współcześnie wyróżnia się jego 
cztery podstawowe funkcje: dowodową, legitymacyjną, instrukcyjną i informacyjną (Górski, 
1959, s. 69; por. jednak: Wesołowski, 2013, s. 210). Uregulowania przyjęte w poszczególnych 
aktach są zróżnicowane i w zależności od przyjętych rozwiązań prowadzą do wyeksponowania 
różnych funkcji, niemniej w każdym przypadku wyraźnie zarysowana jest funkcja dowodowa. 

Celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie analizy funkcji dowodowej listu przewo-
zowego w kontekście uregulowań obowiązujących w polskim prawie wewnętrznym, a także 
w konwencjach międzynarodowych regulujących transport drogowy i kolejowy. Ponadto 
w podjęto próbę oceny wartości dowodowej listu przewozowego w świetle poszczególnych ak-
tów oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie o potrzebę wprowadzenia zmian w obowiązujących 
regulacjach krajowych.

WartOść DOWODOWa LIstu przeWOzOWegO W śWIetLe praWa krajOWegO
Rozpatrując kwestie związane z listem przewozowym na gruncie prawa krajowego, należy odwołać 
się do ustawy Prawo przewozowe (Ustawa, 1984), a ze względu na odesłanie zawarte w art. 90 tego 
aktu, także do Kodeksu cywilnego (Ustawa, 1964). Artykuł 780 § 1 Kodeksu cywilnego przewiduje 
obowiązek wystawienia przez wysyłającego na żądanie przewoźnika listu przewozowego zawiera-
jącego dane wymienione w art. 779 oraz wszelkie inne istotne postanowienia umowy. Regulacja 
ta sugeruje, po pierwsze, że list przewozowy pochodzi od nadawcy, co stanowi reminiscencję 
historycznego ukształtowania tej instytucji. Po drugie, uzasadnia pogląd, że list przewozowy 
nie tylko nie stanowi dokumentu konstytutywnego, ale nie jest on także dokumentem obliga-
toryjnym, skoro jego wystawienie następuje dopiero na żądanie przewoźnika (por. Stec, 2005,  
s. 144). Potwierdza to także art. 38 ust. 1 Prawa przewozowego, wprost dopuszczający w niektórych 
sytuacjach możliwość dostarczenia informacji w inny sposób niż za pomocą listu przewozowego.

Funkcja dowodowa listu przewozowego ma znaczenie przede wszystkim w dwóch płaszczyznach: 
stanowi on dowód zawarcia umowy i jej warunków, ale także dowód przyjęcia przesyłki i jej stanu (Stec, 
2005, s. 150). Pierwsza sfera jest naturalną konsekwencją typowej sekwencji wydarzeń, obejmującej 
zawarcie umowy przewozu, a następnie wydanie towaru wraz z listem przewozowym (Dąbrowski w: 
Ambrożuk, Dąbrowski, Wesołowski, 2014, s. 161; Kolarski, 2002, s. 72). W dokumencie tym znajdują 
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odzwierciedlenie warunki przewozu ustalone przez strony i uzewnętrznione pierwotnie w treści umo-
wy. Nie można jednak z góry wykluczyć sytuacji, w której list przewozowy jest sporządzony jeszcze 
przed zawarciem umowy, na przykład kiedy strony ustaliły czas oraz miejsce odbioru i przeznaczenia, 
ale nie uzgodniono należnego wynagrodzenia, stanowiącego essentialia negotii umowy. W każdym 
przypadku istotnego znaczenia nabiera ostatecznie funkcja dowodowa, wyartykułowana w art. 47 
ust. 3 Prawa przewozowego, zgodnie z którym list przewozowy potwierdzony przez przewoźnika 
jest dowodem zawarcia umowy przewozu. Wobec braku ustawowego wymogu zachowania formy 
szczególnej dla umowy przewozu (Dąbrowski w: Ambrożuk i in., 2014, s. 161) list przewozowy stanowi 
często główny dokument, na podstawie którego następuje odtworzenie informacji o warunkach 
przewozu, a niekiedy jest on nawet jedynym materialnym przejawem zawarcia umowy. Należy 
jednak zastrzec, że jego przydatność dla ustalenia treści umowy może być częściowo ograniczona 
lub wręcz wyłączona choćby z tego względu, że w praktyce nie wszystkie jej elementy znajdują w nim 
odzwierciedlenie, a co więcej, może on w ogóle nie powstać w ramach konkretnego przewozu. 

W razie sporządzenia listu przewozowego możliwe jest powstanie rozbieżności pomiędzy 
treścią umowy a treścią listu przewozowego. Jeśli znajdą się w nim wzmianki sprzeczne z treścią 
umowy, należy ocenić charakter rozbieżności, w tym w szczególności rozstrzygnąć, czy były one 
zamierzone, a jeśli tak, to czy prowadzą do zmiany umowy. Trudno w tym przypadku wyprowa-
dzić wnioski natury ogólnej, niemniej można przyjąć, że jeśli list przewozowy został sporządzany 
przez osoby uprawnione do reprezentacji stron umowy, odmienna treść listu przewozowego, 
wystawianego już po zawarciu umowy, powinna świadczyć o zmianie jej treści, o ile ma ona cha-
rakter intencjonalny. Można wówczas bronić poglądu, że pomimo pierwotnego zawarcia umowy 
strony dokonują jej zmiany, jednocześnie uzewnętrzniając swoją wolę w treści listu przewozowe-
go. Dla ostatecznego rozstrzygnięcia tej kwestii konieczne będzie jednak każdorazowe ustalenie 
uprawnienia danej osoby do reprezentacji strony umowy, ale przede wszystkim jej zamiaru  
(por. jednak: Wesołowski, 2013, s. 172). Pomimo ewentualnego dokonania takiej zmiany list 
przewozowy nie traci jednak wartości dowodowej, bowiem w dalszym ciągu umożliwia ustalenie 
treści umowy przewozu, choć przy uwzględnieniu wprowadzonych modyfikacji1.

Kwestię listu przewozowego jako dowodu przyjęcia przesyłki i jej stanu należy rozpatrywać 
odmiennie. O ile poprzednio omawiane wzmianki odnosiły się do zagadnień prawnych, o tyle te 
związane z przesyłką dotyczą ściśle stanu faktycznego. Co istotne, w tym przypadku wzmianki 
zawarte w liście przewozowym, a pochodzące od nadawcy, mogą zostać w łatwy sposób zakwestio-
nowane przez przewoźnika, któremu art. 48 ust. 1 Prawa przewozowego wprost przyznaje między 
innymi prawo do sprawdzenia stanu przesyłki i umieszczenia w liście przewozowym wyników tego 
sprawdzenia. Niewątpliwie osłabia to wartość listu przewozowego, chyba że dojdzie do powstania 
domniemania z art. 781 § 2 k.c., zgodnie z którym w razie przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń 
domniemywa się, iż znajdowała się w należytym stanie. Charakter prawny tego domniemania nie 
jest jednak postrzegany jednolicie. Z jednej strony twierdzi się bowiem, że jest to domniemanie 
faktyczne (Górski, 1959, s. 79), choć pogląd ten wyrażono pierwotnie jeszcze na gruncie rozporzą-
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 czerwca 1934 roku – Kodeks handlowy, który nie zawierał 
przepisu analogicznego do art. 781 § 2 k.c. Stanowisko takie było jednak prezentowane także po 

1 Innym istotnym zagadnieniem jest kwestia charakteru wzmianek zawartych w liście przewozowym i roz-
strzygnięcie, czy mają one charakter oświadczeń woli czy oświadczeń wiedzy, jednak ograniczone ramy artykułu nie 
pozwalają na przeprowadzenie analizy tej problematyki.
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wejściu w życie Kodeksu cywilnego (Górski, 1972, s. 209). W jeszcze późniejszym okresie wyra-
żono z kolei pogląd, że jest to domniemanie prawne (np. Stec, 2005, s. 144). To drugie stanowisko 
jest niewątpliwie w pełni uzasadnione. Domniemanie faktyczne jest bowiem w istocie środkiem 
przewidzianym w art. 231 k.p.c., pozwalającym ustalić określony element stanu faktycznego, kon-
struowanym z uwzględnieniem reguł z art. 233 § 1 k.p.c. (Wyrok, 2015, por także: Postanowienie, 
1973; Wyrok, 1977; Postanowienie 2001). Istotą domniemania faktycznego jest przyjęcie wniosku 
o istnieniu danego faktu na podstawie wiedzy o istnieniu innego faktu (Radwański, Zieliński w: 
Safjan, 2012, s. 463). Kategorię tę odróżnia się od domniemań prawnych, które wynikają z prze-
pisów prawa, a na skutek ich obowiązywania dochodzi do zmiany w rozkładzie ciężaru dowodu 
(Postanowienie, 2014). Mając zatem na uwadze, że przedmiotowe domniemanie dotyczące należy-
tego stanu przesyłki wynika obecnie wprost z ustawy, należy mu przyznać charakter domniemania 
prawnego, które można jednak obalić przez przeprowadzenie dowodu przeciwnego.

Niezależnie od dwóch powyższych aspektów list przewozowy może być także potrakto-
wany jako dowód wykonania umowy. Nie wynika to wprawdzie z żadnego przepisu, niemniej 
jednak dopuszczalność pełnienia takiej roli nie powinna budzić wątpliwości (Górski, 1959,  
s. 76; Szanciło, 2013, s. 88). Dotyczy to przede wszystkim potwierdzenia dostarczenia przesyłki 
zgodnie z umową i jej przyjęcia przez odbiorcę, ale może także odnosić się do użytego środka 
transportu lub przyjęcia określonej ilości towaru do przewozu. W tym ujęciu wartość dowodowa 
listu przewozowego nie różni się od jakiegokolwiek innego dokumentu, skoro opisane powyżej 
okoliczności nie mieszczą się w zakresie żadnego z domniemań prawnych związanych z listem 
przewozowym (por. Stec, 2005, s. 144), choć z drugiej strony mogą być podstawą do sformułowania 
domniemania faktycznego. Sytuacja ta nie powinna być jednak oceniana negatywnie, ponieważ 
nie ma podstaw, aby list przewozowy traktować w tym przypadku odmiennie niż inne dokumenty.

Odrębną kwestią są relacje występujące między listem przewozowym a pozostałymi dokumen-
tami powstającymi w związku z zawarciem i wykonaniem umowy przewozu. Regulacje ustawowe 
odnoszą się tylko do tego pierwszego dokumentu, co stanowi pozostałość po jego konstytutywnej 
funkcji. Obecne brzmienie Prawa przewozowego stanowi efekt zmian wprowadzonych w związku 
ze wspomnianym już przyznaniem umowie przewozu charakteru umowy konsensualnej. Jej realny 
i formalny charakter wynikał z uchylonego 21 stycznia 1995 roku przepisu art. 47 ust. 1, zgodnie 
z którym sporządzenie listu miało znaczenie konstytutywne (por. szerzej: Dąbrowski w: Ambrożuk 
i in., 2014, s. 188). Wraz z pozbawieniem umowy takiego charakteru zmianie uległy również 
funkcje listu przewozowego, który dotychczas stanowił niejako podstawę zawarcia umowy, a po 
nowelizacji przekształcił się jedynie w jej dowód, choć bez doprecyzowania wartości tego dowodu 
i relacji wobec innych dowodów. Tym samym wszelkie inne dokumenty sporządzone w ramach 
przewozu również będą mogły stanowić dowód w takim samym zakresie, jak list przewozowy. 
Pomimo zatem wyeksponowania przez ustawodawcę funkcji dowodowej listu przewozowego, 
poza zakresem objętym domniemaniem wynikającym z art. 781 § 2 k.c., w przypadku zachowa-
nia formy pisemnej lub elektronicznej stanowi on wyłącznie dokument prywatny w rozumieniu  
art. 245 k.p.c., potwierdzający fakt złożenia oświadczenia o określonej treści (Jaworski, 2012, s. 86). 

Powstaje jednak pytanie o zasadność utrzymywania aktualnego rozwiązania. Charakter dowodu 
potwierdzającego zawarcie umowy przewozu, jej wykonanie oraz stan przesyłki posiadałby on prze-
cież nawet w przypadku braku przywołanego przepisu. Nie będą miały tu praktycznego znaczenia 
wymogi dotyczące obowiązkowych elementów listu przewozowego (art. 38 ust. 2 Prawa przewozo-
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wego), ponieważ nawet przy akceptacji poglądu, że ich niespełnienie będzie skutkowało brakiem 
możliwości uznania dokumentu za list przewozowy (Dąbrowski w: Ambrożuk i in., 2014, s. 166; 
Górski, 1959, s. 30) w dalszym ciągu dokument ten może zostać uznany za inny dokument prywatny 
zgodnie z przywołanym art. 245 k.p.c. Wątpliwości te potęguje także okoliczność, że w myśl art. 47 
ust. 3 Prawa przewozowego za dowód zawarcia umowy przewozu uważa się tylko list przewozowy 
potwierdzony przez przewoźnika. Nie jest natomiast jasne, jaką wartość miałby dokument przez 
niego niepotwierdzony, przy czym również w tym przypadku nie sposób odmówić mu waloru 
dokumentu prywatnego, choć w płaszczyźnie czysto dowodowej jego moc będzie zupełnie inna. 
W kontekście braku jakiegokolwiek zróżnicowania wartości listu przewozowego w odniesieniu do 
pozostałych dowodów (np. przez objęcie go jakiegoś rodzaju domniemaniem albo wręcz przeciwnie 
– przez osłabienie jego roli dowodowej) regulacje te nie zmieniają w żaden sposób istniejącego stanu 
rzeczy, a mogą wprowadzać w błąd co do relacji pomiędzy listem przewozowym a innymi dowodami.

WartOść DOWODOWa LIstu przeWOzOWegO W śWIetLe kONWeNcjI cmr
Podobnie jak na gruncie Prawa przewozowego, także w międzynarodowym przewozie dro-
gowym list przewozowy nie ma charakteru konstytutywnego, co wiąże się z konsensualnym 
charakterem umowy (Dąbrowski w: Ambrożuk, Dąbrowski, Wesołowski, 2015, s. 161; Szanciło, 
2013, s. 90; Wesołowski, 2013, s. 164; w orzecznictwie wyrażono jednak pogląd odmienny: 
Wyrok, 2010). Kwestię wartości dowodowej rozstrzyga art. 9 ust. 1 CMR (Konwencja, 1956; zwana 
dalej konwencją CMR lub CMR) przewidujący, że w przypadku braku przeciwnego dowodu list 
przewozowy stanowi dowód zawarcia umowy, warunków umowy oraz przyjęcia towaru przez 
przewoźnika. W angielskiej wersji językowej mowa jest przy tym o dowodzie prima facie (prima 
facie evidence), co wskazuje na uznanie go tylko za jeden ze środków udokumentowania umowy 
(Hill, Messent, Glass, 2000, s. 65), w odróżnieniu np. od sporządzanego w transporcie morskim 
konosamentu, inkorporującego prawo do rozporządzania towarem (Aikens, Lord, Bools, 2006, 
s. 106 i n.). Rozwiązanie przyjęte w art. 9 ust. 1 CMR jest niewątpliwie odmienne od konstrukcji 
wprowadzonej na gruncie Prawa przewozowego. Konwencja CMR nakazuje bowiem traktowanie 
listu przewozowego jako dowodu tworzącego hipotezę, która musi zostać następnie zweryfiko-
wana w toku dalszych czynności dowodowych (Wesołowski, 2013, s. 194), przy czym możliwe 
jest również udowodnienie którejś z hipotez konkurencyjnych2.

Przedstawiona powyżej cecha wyklucza możliwość przyjęcia, że art. 9 ust. 1 CMR wpro-
wadza formę domniemania prawnego, bowiem w takim przypadku dochodziłoby do zmiany 
rozkładu ciężaru dowodu, a dopiero wykazanie okoliczności przeciwnych wobec wynikających 
z domniemania skutkowałoby jego obaleniem. Na gruncie art. 9 ust. 1 CMR list przewozowy 
niewątpliwie nie jest objęty takim domniemaniem, a mając na uwadze charakter dowodu prima 
facie, przy odtwarzaniu treści umowy konieczne jest dokonywanie analizy szerszej, wykra-
czającej poza treść listu przewozowego, w celu ustalenia rzeczywistej więzi prawnej istniejącej 
pomiędzy stronami (Hill i in., 2000, s. 67). Należy jednak pamiętać, że pojęcie dowodu prima 
facie nie funkcjonuje w polskim języku prawnym i stanowi instytucję zaczerpniętą z systemów 

2 Tytułem przykładu należy wskazać, że Sąd Najwyższy dopuszcza traktowanie jako dowodu przeciwnego tzw. 
zlecenia przewozowego (Wyrok, 2003).
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zagranicznych. Charakter tego dowodu nie jest postrzegany jednolicie, niemniej jednak dominuje 
pogląd, że stanowi on rodzaj domniemania faktycznego w rozumieniu art. 231 k.p.c., które swoim 
bardzo pojemnym zakresem obejmuje między innymi wszelkie przypadki dowodów prima facie 
(Radwański, Zieliński w: Safjan, 2012, s. 467). Akceptacja tego stanowiska w odniesieniu do 
listu przewozowego dodatkowo potwierdza możliwość przeprowadzenia przeciwdowodów, ale 
jednocześnie w przypadku ich braku przemawiałaby za tym, że nie jest konieczne jakiekolwiek 
potwierdzenie okoliczności wynikających z niezakwestionowanego dowodu prima facie. 

Przy uwzględnieniu szerokiego katalogu danych umieszczanych w liście przewozowym sto-
sownie do art. 6 CMR oraz jego obligatoryjnego charakteru wynikającego pośrednio z art. 4 CMR 
przydatność dowodowa listu przewozowego powinna być znaczna, choć jest ona ograniczona 
przez praktykę polegającą na umieszczaniu w liście przewozowym węższego zakresu informacji. 
W tej sytuacji pojawia się pytanie o wartość dokumentu, co do którego zakres danych został ogra-
niczony do takiego stopnia, że nie zawiera nawet minimalnych elementów, w związku z czym nie 
może być uznany za list przewozowy. Należałoby wówczas przyjąć, że nie znajduje zastosowania 
art. 9 ust. 1 CMR, a wszelkie dokumenty sporządzane w związku z przewozem mają równo-
rzędną wartość dowodową, bez uznawania któregokolwiek za dowód prima facie. Rozwiązanie 
takie wydaje się racjonalne, ponieważ stanowiłoby dla stron umowy czynnik mobilizujący do 
odpowiedniego udokumentowania przewozu na wstępnym etapie, pod rygorem pozbawienia 
możliwości skorzystania z ułatwień dowodowych przewidzianych w konwencji CMR.

Należy także zwrócić uwagę, że art. 9 ust. 2 CMR wprowadza rozwiązanie częściowo zbliżone 
do tego wynikającego z art. 47 ust. 3 Prawa przewozowego w zw. z art. 781 § 2 k.c. Przewiduje 
mianowicie, iż w przypadku braku uzasadnionych zastrzeżeń przewoźnika wpisanych do listu 
przewozowego istnieje domniemanie, że towar i jego opakowanie były w dobrym stanie w chwili 
przyjęcia, a ilość, cechy i numery były zgodne z oświadczeniami zawartymi w liście przewozo-
wym. Przywołana regulacja powinna być analizowana łącznie z art. 8 ust. 2 CMR, nakazującym 
przewoźnikowi wpisanie i uzasadnienie w liście przewozowym wszelkich zastrzeżeń co do stanu 
towaru i jego opakowania, przy czym zastrzeżenia te nie będą wiążące dla nadawcy, jeśli wyraźnie 
ich nie przyjmie. Zestawienie art. 9 ust. 2 i art. 8 ust. 2 CMR rodzi wątpliwość co do tego, czy dla 
zapobiegnięcia powstaniu domniemania z art. 9 ust. 2 konieczna jest akceptacja zastrzeżeń przez 
nadawcę stosownie do art. 8 ust. 2. Kwestia ta nie jest postrzegana jednolicie, niemniej jednak 
dominuje pogląd o braku takiej konieczności (Hill i in., 2000, s. 77; Loewe, 1975, s. 347; Theunis, 
1987, s. 53). Podkreśla się bowiem, że skutkiem braku potwierdzenia zastrzeżeń jest jedynie to, 
że nie są one wiążące dla nadawcy, co pozostaje bez wpływu na istnienie albo brak domnie-
mania z art. 9 ust. 2. Stanowisko to jest niewątpliwie słuszne, przy czym w przekonaniu autora 
artykułu konsekwencją wpisania zastrzeżeń nieprzyjętych przez nadawcę, poza wskazanym 
powyżej skutkiem z art. 8 ust. 2, jest także to, że nie dochodzi w ogóle do powstania domniemania  
z art. 9 ust. 2, o ile zastrzeżenia są uzasadnione (por. także: Wesołowski, 2013, s. 205). 

Porównanie całokształtu rozwiązań zawartych w Prawie przewozowym i konwencji CMR 
wskazuje, że znaczenie dowodowe listu przewozowego na gruncie tych aktów jest zupełnie inne. 
W prawie krajowym list przewozowy stanowi bowiem „zwykły” dowód zawarcia umowy, który 
nie cechuje się żadną specyficzną wartością dowodową3. Jak wynika natomiast z powyższych 

3 Podobny wniosek można pośrednio wyprowadzić z uzasadnienia (Wyrok, 2006).
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uwag dotyczących konwencji CMR, moc dowodowa listu przewozowego w przewozie między-
narodowym została zróżnicowana w stosunku do pozostałych dowodów. Artykuł 9 ust. 1 nie 
wprowadza wprawdzie domniemania prawnego, a list przewozowy stanowi dowód tylko w razie 
braku dowodów przeciwnych, ale z drugiej strony nie będą miały do niego zastosowania ogra-
niczenia w zakresie dowodu przeciwko lub ponad osnowę dokumentu. Wynika to ze sposobu 
sformułowania art. 9 ust. 1 CMR, który w aspekcie procesowym sugeruje odwołanie się do innych 
dowodów, uznając ustalenie treści umowy na podstawie listu przewozowego za ostateczność. Nie 
oznacza to jednak, że rola listu przewozowego jako dowodu jest niewielka. Wręcz przeciwnie, 
pełni on bardzo istotną funkcję w procesie odtwarzania warunków umowy oraz przebiegu 
jej wykonania i choć praktyka obrotu gospodarczego pokazuje, że umowa przewozu często 
zawierana jest w formie pisemnej lub dokumentowej, to nie osłabia to funkcji dowodowej listu 
przewozowego. W dalszym ciągu ma on znaczenie, ponieważ umożliwia potwierdzenie treści 
samej umowy, a ponadto zawiera niejednokrotnie informacje związane z przebiegiem przewozu 
i stanem przesyłki, które nie znajdują ze swej istoty odzwierciedlenia w umowie.

WartOść DOWODOWa LIstu przeWOzOWegO W śWIetLe kONWeNcjI cIm
Regulacje zawarte w konwencji CIM (Konwencja, 1985, załącznik B; zwana dalej konwencją CIM 
lub CIM), mającej zastosowanie do międzynarodowego przewozu towarów drogą kolejową są 
w wielu aspektach zbliżone do regulacji konwencji CMR, a wzajemne oddziaływanie na siebie 
obydwu tych aktów jest wyraźnie zauważalne (por. Clarke, 2009, s. 4). Funkcja dowodowa listu 
przewozowego na gruncie konwencji CIM została jednak ukształtowana w sposób częściowo 
odmienny niż w przypadku przewozów drogowych. Wprawdzie art. 12 § 1 CIM wprowadza 
ogólną zasadę, zgodnie z którą aż do wskazania dowodu przeciwnego list przewozowy stanowi 
dowód zawarcia i warunków umowy przewozu oraz przyjęcia towarów przez przewoźnika, 
niemniej jednak odmiennie niż na gruncie konwencji CMR kolejne jednostki redakcyjne róż-
nicują znaczenie dowodowe tego dokumentu w zależności od tego, czy załadunku dokonywał 
przewoźnik (§ 2) czy nadawca (§ 3).

W tym pierwszym przypadku list przewozowy stanowi dowód stanu towarów i opakowania 
lub w razie braku informacji w tym zakresie – dobrego stanu zewnętrznego w chwili przyjęcia 
towarów przez przewoźnika, a także dokładności innych informacji zawartych w liście przewo-
zowym. W przypadku dokonania załadunku przez nadawcę list przewozowy stanowi dowód 
prima facie w odniesieniu do powyższych okoliczności tylko wówczas, gdy przewoźnik dokonał 
sprawdzenia towaru i potwierdził zgodność danych w liście przewozowym. Powyższe rozróż-
nienie stanowi niewątpliwie konsekwencję odmiennego uregulowania sytuacji przewoźnika 
w zależności od tego, kto dokonuje załadunku. Należy zauważyć, że zasadniczo sprawdzenie 
przesyłki i zgodności wzmianek w liście przewozowym ze stanem faktycznym stanowi jedynie 
uprawnienie przewoźnika (art. 11 § 1 CIM), a nie obowiązek, jak miało to miejsce na gruncie  
art. 8 ust. 1 CMR (Clarke, Yates, 2008, s. 249). Możliwość zażądania przez nadawcę sprawdzenia 
towaru przez przewoźnika przysługuje wyłącznie w razie dokonania załadunku przez nadaw-
cę (art. 11 § 3), jednak w dalszym ciągu nie jest to obowiązek bezwzględny, a zależny od woli 
nadawcy, dodatkowo ograniczony możliwościami technicznymi przewoźnika (art. 11 § 3 zd. 2).
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Przy uwzględnieniu zróżnicowanego charakteru czynności obejmujących sprawdzenie 
przesyłki w zależności od tego, czy załadunku dokonuje nadawca, czy przewoźnik, nie dziwi od-
mienne ukształtowanie wartości dowodowej listu przewozowego w poszczególnych przypadkach. 
Znamienna jest jednak okoliczność, że w konsekwencji funkcja dowodowa listu przewozowego 
uległa jeszcze większemu osłabieniu. W sytuacji dokonania załadunku przez nadawcę możli-
wość powołania się na list przewozowy jako dowód powstanie tylko wówczas, gdy przewoźnik 
skorzysta z przyznanego mu uprawnienia (a wyjątkowo obowiązku) sprawdzenia stanu towaru 
i potwierdzi jego zgodność ze stanem faktycznym. Przydatność listu przewozowego jako dowodu 
prima facie jest zatem przynajmniej częściowo uzależniona od woli przewoźnika, co stawia go 
w dużo korzystniejszej sytuacji niż na gruncie konwencji CMR. W tym ostatnim przypadku 
przewoźnik jest bowiem zawsze zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki, a zaniechanie 
realizacji tego obowiązku może rodzić dla niego negatywne konsekwencje związane z powsta-
niem domniemania co do stanu towaru. Taka konstrukcja wymusza podjęcie przez przewoźnika 
działań w celu zabezpieczenia swojego interesu4, jednak przy uwzględnieniu wysokiego miernika 
staranności właściwego dla profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego działalności 
jest to w pełni uzasadnione. W przypadku konwencji CIM przewoźnik co do zasady nie jest 
zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki i co prawda w razie dokonania załadunku przez 
nadawcę może zażądać jego sprawdzenia, jednak wymaga to podjęcia odpowiedniej aktywności, 
a niezależnie od powyższego przewoźnik stosunkowo łatwo może się od tego obowiązku uwolnić, 
powołując się na brak odpowiednich środków zgodnie z art. 11 § 3 zd. 2 CIM.

Co więcej, zgodnie z art. 12 § 4 konwencji CIM przyjmuje się, że list przewozowy nie 
stanowi dowodu, jeżeli zawiera uzasadnione zastrzeżenie. Zastrzeżenie to może być spowo-
dowane w szczególności brakiem odpowiednich środków do sprawdzenia faktycznego stanu 
przesyłki. Wprawdzie treść polskiej wersji językowej sugeruje, że list przewozowy nie stanowi 
wówczas jakiegokolwiek dowodu, niemniej jednak przy uwzględnieniu wersji angielskojęzycz-
nej należy stwierdzić, że chodzi tu o pozbawienie go jedynie charakteru dowodu prima facie. 
W świetle uwag dotyczących wartości tego rodzaju dowodu oznacza to, że w sytuacji wskazanej  
w art. 12 § 4 CIM list przewozowy będzie stanowił typowy dowód z dokumentu, nietworzący 
nawet wstępnej hipotezy. Nie wydaje się jednak, aby kwestia ta miała fundamentalne znacze-
nie, bowiem zastosowana konstrukcja nawet przy przyznaniu charakteru dowodu prima facie 
prowadzi do uprzywilejowania podmiotu powołującego się na treść listu przewozowego w dużo 
mniejszym stopniu niż w przypadku istnienia domniemania, jak ma to miejsce chociażby na 
gruncie art. 9 ust. 2 CMR. 

pODsumOWaNIe
Analiza uregulowań dotyczących listu przewozowego na gruncie poszczególnych aktów praw-
nych prowadzi do wniosku, że przyjęte konstrukcje cechują się pewnymi odmiennościami, choć 
z drugiej strony częściowo w sposób podobny kształtują funkcję dowodową tego dokumentu. Za 

4 Konstrukcja związana z domniemaniem dobrego stanu rzeczy przy jej wydaniu jest zresztą obecna także na 
gruncie prawa krajowego. Artykuł 675 § 3 k.c. przewiduje bowiem podobne domniemanie w odniesieniu do wydania 
przedmiotu najmu.
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najbardziej klarowne i zrównoważone można uznać rozwiązania wypracowane przez autorów 
konwencji CMR. Akt ten wprost przyznaje listowi przewozowemu określoną pozycję, nadając mu 
charakter dowodu prima facie, ale przy braku konstytutywnego charakteru listu przewozowego 
umożliwia także uwzględnienie różnorodności potencjalnych sytuacji, dopuszczając wykazanie 
okoliczności przeciwnych w stosunku do tych wynikających z dokumentu. Jednocześnie jednak 
konwencja CMR nakłada na przewoźnika szereg obowiązków, których brak realizacji może 
skutkować negatywnymi konsekwencjami w razie sporu z nadawcą lub odbiorcą, co wydaje się 
w pełni uzasadnione w świetle profesjonalnego charakteru działalności przewoźnika.

W przypadku konwencji CIM należy zwrócić uwagę na dużo dalej idące zabezpieczenie 
interesów przewoźnika i bardziej korzystne dla niego uregulowanie wartości dowodowej listu 
przewozowego. Prawdopodobną przyczyną takiego stanu rzeczy była silniejsza pozycja przewoź-
ników kolejowych i ich większy udział w kształtowaniu reżimu prawnego obejmującego przewóz 
kolejowy niż w przypadku przewozów drogowych. Nie ulega jednak wątpliwości, że doprowadziło 
to do naruszenia równowagi pomiędzy stronami umowy przewozu i przyznania przewoźnikowi 
wyraźnie uprzywilejowanej pozycji pomimo zawodowego charakteru podejmowanych przez 
niego czynności. Ten brak równowagi można wprawdzie próbować równoważyć argumentem, że 
niemal zawsze drugą stroną umowy kolejowego przewozu towarów jest profesjonalista, niemniej 
jednak w dalszym ciągu dysproporcja ta nie wydaje się do końca uzasadniona.

Z perspektywy ukształtowania pozycji stron podobnie jak konwencję CMR można byłoby 
ocenić prawo krajowe, jednak należy pamiętać, że w świetle przepisów Prawa przewozowego 
list przewozowy nie stanowi dowodu prima facie. Część obecnych regulacji wprowadzonych na 
skutek utraty przez umowę przewozu charakteru formalnego można byłoby uznać za zbędną. 
Prawo przewozowe przewiduje, że list przewozowy stanowi jedynie dowód zawarcia umowy 
przewozu, ale poza zakresem objętym domniemaniem dotyczącym stanu przesyłki nie precyzuje 
w żaden sposób znaczenia tego dowodu i nie nadaje mu odmiennego charakteru w porównaniu 
z innymi dowodami. W związku z tym przy uwzględnieniu szczególnej roli pełnionej przez list 
przewozowy wskazane byłoby wprowadzenie zmian w zakresie jego znaczenia dowodowego, 
w szczególności przez doprecyzowanie relacji do innych dokumentów powstających w związku 
z umową przewozu.

LIteratura
Aikens, R., Lord, R., Bools, M.D. (2006). Bills of lading. London: Informa.
Ambrożuk, D., Dąbrowski, D., Wesołowski, K. (2014). Prawo przewozowe: komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
Ambrożuk, D., Dąbrowski, D., Wesołowski, K. (2015). Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego 

towarów (CMR): komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
Clarke, M.A., Yates, D. (2008). Contracts of carriage by land and air. London: Informa.
Clarke, M.A. (2009). International carriage of goods by road: CMR. London: Informa.
Górski, W. (1959). List przewozowy. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
Górski, W. (1972). Umowa przewozu. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
Hill, D.J., Messent, A.D., Glass, D.A. (2000). CMR: contracts for the international carriage of goods by road. London: 

Lloyd’s of London Press.
Jaworski, A. (2012). Prawo przewozowe: komentarz. Warszawa: LexisNexis.
Kolarski, A. (2002). Prawo przewozowe: komentarz. Warszawa: Kodeks.



konrad garnowski

40

Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów i protokół podpisania sporządzone w Genewie 
19.05.1956. Dz.U. 1962, nr 49, poz. 238, z późn. zm.

Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) z 9.05.1980. Dz.U. 1985, nr 34, poz. 158 – Przepisy ujed-
nolicone o umowie międzynarodowego przewozu towarów kolejami.

Loewe, R. (1975). Commentary on the Convention of 19 May 1956 on the Contract for the International Carriage of Goods 
by Road (CMR). Genewa: ETL, nr 11. 

Postanowienie Sądu Najwyższego z 30.11.1973. III CRN 277/33. OSN 1974, nr 10, poz. 173.
Postanowienie Sądu Najwyższego z 21.06.2001. IV CZ 58/01. OSN 2002, nr 2, poz. 24.
Postanowienie Sądu Najwyższego z 21.05.2014. II CSK 499/13. Legalis.
Safjan, M., Radwanski, Z. (2012). System prawa prywatnego. T. 1: Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa: C.H. Beck.
Sośniak, M. (1974). Prawo przewozu lądowego. Warszawa: PWN.
Stec, M. (2005). Umowa przewozu w transporcie towarowym. Kraków: Zakamycze.
Szanciło, T. (2013). Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika przy przewozie drogowym przesyłek towarowych. 

Warszawa: C.H. Beck.
Theunis, J. (1987). International carriage of goods by road (CMR). London–New York: Lloyd’s of London Press.
Ustawa z 23.04.1964 – Kodeks cywilny. Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93.
Ustawa z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego. Dz.U. 1964, nr 43, poz. 296.
Ustawa z 15.11.1984 – Prawo przewozowe. Dz.U. 1984, nr 53. poz. 272.
Wesołowski, K. (2013). Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR. Warszawa: Wol-

ters Kluwer.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9.12.2010. I GSK 493/09. Legalis.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 28.04.2015. I ACa 1551/14. Legalis.
Wyrok Sądu Najwyższego z 22.04.1977. I CR 125/77, OSP 1979, nr 2, poz. 25.
Wyrok Sądu Najwyższego z 3.09.2003. II CKN 415/01. Legalis.
Wyrok Sądu Najwyższego z 26.01.2006. V CSK 59/05. Legalis nr 208533.

 

EVIdENTIARY VALUE Of THE CONSIGNMENT NOTE IN THE LANd TRANSPORT Of GOOdS

aBstract The article deals with the issue of evidentiary value of consignment note in the light of Polish domestic 
law, CMR Convention and CIM Convention. The author presents the differences between the regula-
tions of particular acts, stating that the provisions of CMR Convention are the most clear and balanced 
ones. This is a consequence of the fact that this act clearly defines the role of consignment note and its 
relation to the other proofs, maintaining necessary flexibility at the same time. The regulations of CIM 
Convention may raise some doubts regarding the far-reaching preference of the carrier, which places 
him in much more advantageous position than the sender and leads to the violation of the balance 
between the parties to the contract of carriage. In case of Polish transport law the evidentiary value of 
the consignment note is not precisely regulated. In particular it is not possible to determine its relation 
to the others proofs, which justifies the need of the amendments of the act in this regard.

keyWOrDs transport law, CMR Convention, CIM Convention, consignment note 
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streszczeNIe Współczesne porty morskie, aby sprostać wyzwaniom rozwijającego się handlu morskie-
go, zmuszone są do poszukiwania nowych terenów rozwojowych. Pozyskanie nowej prze-
strzeni rozwojowej wiąże się z koniecznością pogodzenia często sprzecznych interesów 
różnych grup podmiotów, które znajdują wyraz między innymi w treści planów zagospo-
darowania przestrzennego. Przedmiotem rozważań podjętych w artykule jest identyfi-
kacja i ocena wpływu uwarunkowań prawnych wynikających z postanowień zawartych 
w planach zagospodarowania przestrzennego oraz treści najważniejszych dokumentów 
programowych szczebla centralnego i lokalnego na rozwój przestrzenny portu morskiego. 
W tym celu wykorzystano studium przypadku portu morskiego w Szczecinie. 

słOWa kLuczOWe port morski, rozwój przestrzenny, uwarunkowania prawne, planowanie przestrzenne, 
dialog miasto–port

 

WprOWaDzeNIe
Porty morskie jako wielofunkcyjne organizmy gospodarczej i kluczowe ogniwa morsko-lądowych 
łańcuchów transportowych ulegają systematycznym przerażeniom strukturalnym. Motywy tych 
przeobrażeń są ściśle powiązane z kierunkami rozwoju światowego handlu drogą morską oraz 
wynikającymi z tego trendami w rozwoju żeglugi morskiej (Notteboom, Rodrigue, Slack, 2014). 
Systematyczny wzrost wolumenu ładunków transportowanych drogą morską w ostatnich dzie-
sięcioleciach przyczynił się do wzrostu ilości i wielkości statków. Wzrost parametrów światowej 
floty handlowej jest jednocześnie najważniejszym czynnikiem determinującym przekształcenia 
zachodzące na terenach współczesnych portów morskich, w szczególności przejawiające się 
w rosnącym zapotrzebowaniu na nowe tereny rozwojowe. 
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W procesie planowania rozwoju przestrzennego współczesnych portów morskich wyróżnić 
można dwa główne kierunki (Pluciński, 2014a):

a) zagospodarowanie nowych (dotychczas niewykorzystywanych) terenów portowych;
b) rewitalizację terenów portowych już dotychczas wykorzystywanych na cele gospodarcze. 
Na nowe cele rozwojowe mogą być wykorzystane tereny znajdujące się w granicach admi-

nistracyjnych portów oraz tereny stanowiące tak zwaną rezerwę portową (Pluciński, 2014a). 
Rezerwę portową stanowią zazwyczaj obszary, które są zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedz-
twie portu morskiego, na których nie rozwijała się dotychczas działalność portowa. W praktyce 
współczesne porty morskie coraz częściej borykają się z problemem braku wolnej przestrzeni 
i podejmują działania ukierunkowane na pozyskanie nowych obszarów dla dalszego rozwoju. 
Działania takie mogą być realizowane drogą włączenia w granice administracyjne portu nowych 
terenów lub stworzenia nowej przestrzeni portowej na morzu (Pluciński, 2014a). 

Rozszerzenie granic portu morskiego rodzi często konieczność pogodzenia sprzecznych in-
teresów różnych podmiotów – w zależności od struktury własnościowej terenów predestynowa-
nych do rozwoju działalności portowej oraz funkcji, jakie zostały im przypisane w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego. Doświadczenia na przykład portów niemieckich 
pokazują, że odpowiednio skoordynowana polityka przestrzenna, oparta na wielostronnym 
dialogu z poszanowaniem interesów lokalnych społeczności ma kluczowe znaczenie dla rozwoju 
nie tylko portu morskiego, ale także miasta i regionu portowego (Mańkowska, 2014). Z drugiej 
strony brak zintegrowanej polityki przestrzennej, a w szczególności brak dialogu pomiędzy 
różnymi podmiotami: planistami, władzami lokalnymi, przeładowcami oraz zarządem portu 
może doprowadzić do zaniku funkcji portowych lub braku możliwości ich rozwoju w przyszłości. 
W konsekwencji utracone korzyści odczuje gospodarka i społeczność miasta oraz regionu porto-
wego. Przykładem może być port w Londynie, którego znaczny obszar został poddany rewitali-
zacji na cele miejskie pomimo pozytywnych perspektyw jego rozwoju w obszarze tradycyjnych 
usług portowych (Pellegram, 2001).

Przedmiotem rozważań podjętych w artykule jest identyfikacja i ocena wpływu uwarunko-
wań prawnych wynikających z postanowień zawartych w planach zagospodarowania przestrzen-
nego oraz treści najważniejszych dokumentów programowych szczebla centralnego i lokalnego 
na rozwój przestrzenny portu morskiego. W tym celu wykorzystano studium przypadku portu 
morskiego w Szczecinie. W procesie badawczym zastosowano metodę analizy materiałów źródło-
wych (w tym m.in. aktów prawnych, strategii rozwoju, wieloletnich programów inwestycyjnych, 
ekspertyz i studiów), jak również metodę niestandaryzowanych wywiadów eksperckich prze-
prowadzonych wśród przeładowców portowych (spółki Bulk Cargo – Port Szczecin), Zarządu 
Morskich Portów w Szczecinie i Świnoujściu oraz przedstawicieli gminy miasta Szczecina 
odpowiedzialnych za realizację polityki przestrzennej w analizowanym obszarze. 

przesłaNkI rOzWOju przestrzeNI WspółczesNych pOrtóW mOrskIch 
Najważniejszym czynnikiem determinującym konieczność rozwoju przestrzennego portów 
morskich jest wzrost wielkości statków. Od początku lat 80. XX wieku łączna nośność floty świa-
towej wzrosła dwuipółkrotnie z 680 mln DWT do 1,7 mld DWT w 2015 roku (Kotowska, 2015) 
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i trend ten zostanie utrzymany. Rodzi to konieczność dostosowania się portów morskich do ich 
obsługi. Działania w tym zakresie obejmują zarówno dostosowanie wyposażenia technicznego 
portów (infra- i suprastruktury), jak również infrastruktury dostępu do portów od strony morza 
(pogłębianie torów podejściowych i kanałów portowych). 

Jednocześnie obsługa większych statków wiąże się z koniecznością zabezpieczenia większej 
przestrzeni składowej dla jednorazowej partii ładunku przy uwzględnieniu także dłuższego 
okresu ich składowania. Najważniejsze czynniki determinujące konieczność rozwoju przestrzeni 
portowej przedstawiono na rysunku 1.

rysunek 1. Główne determinanty rozwoju przestrzeni portowej 
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Kotowska, 2015; Pluciński, 2014b).

W strukturze usług portowych rośnie także znaczenie usług logistyczno-dystrybucyjnych 
wymagających dodatkowej przestrzeni dla czynności przeładunkowo-składowych oraz mani-
pulacyjno-handlowych (Pluciński, 2013). Nie bez znaczenia jest także wzrost różnorodności 
partii ładunkowych determinujący konieczność odseparowania przestrzeni składowych dla 
konkretnych grup ładunków. Nowych przestrzeni rozwojowych wymagają także nowe ładunki 
pojawiające się w porcie lub nowe relacje przeładunkowe dla ładunków już istniejących (Kotowska, 
Mańkowska, Pluciński, 2013b). 

uWaruNkOWaNIa praWNe rOzWOju przestrzeNI pOrtOWej W pOLsce 
Rozwój przestrzenny polskich portów morskich uwarunkowany jest treścią kluczowych rządo-
wych dokumentów strategicznych poziomu centralnego oraz lokalnego (władz miasta oraz go-



marta mańkowska

44

spodarza terenów portowych, zarządów portów morskich). Podstawowym narzędziem prawnym 
realizacji polityki przestrzennej na poziomie lokalnym są miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego. Granice administracyjne portów morskich określają natomiast rozporządzenia 
ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. 

Dwa najważniejsze dokumenty programowe na poziomie centralnym dedykowane kierun-
kom rozwoju polskich portów morskich to Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku 
(Wiechecki, 2007) oraz Program rozwoju polskich portów morskich do 2020 roku (z perspektywą 
do 2030 roku) (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, 2017).

W pierwszym z nich wśród zadań organizacyjno-legislacyjnych uznanych za niezbędne dla 
dalszego rozwoju polskich portów morskich oraz realizacji sformułowanych celów i priorytetów 
rozwojowych uznano działania mające na celu między innymi:

a) pozyskanie przez podmioty zarządzające portami morskimi nowych przestrzeni pod 
rozwój funkcji gospodarczych;

b) zaprowadzenie ładu przestrzennego minimalizującego zjawiska wykorzystywania tere-
nów portowych na cele nieportowe. 

Do pierwszej grupy działań należy zaliczyć przede wszystkim postulat corocznego umiesz-
czania w budżecie państwa, część 21, gospodarka morska w dyspozycji ministra właściwego ds. 
gospodarki morskiej, niezbędnych środków finansowych na wykup nieruchomości portowych. 
Wśród działań mających na celu wprowadzenie ładu przestrzennego na terenach portowych 
w analizowanym dokumencie zawarto postanowienia o:

a) obligatoryjnym współdziałaniu gmin z podmiotami zarządzającymi portami przy sporządza-
niu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w granicach portów morskich;

b) obowiązku uzyskiwania przez inwestorów wiążących opinii od podmiotów zarządzają-
cych portami przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla 
inwestycji zlokalizowanych w granicach portów;

c) obowiązku zasięgania opinii podmiotów zarządzających portami morskimi przy proce-
durze podziału i scalania nieruchomości gruntowych położonych w granicach admini-
stracyjnych portów morskich. 

Zabezpieczenie gruntów portowych na dalszy rozwój usług portowych stanowi także waru-
nek konieczny realizacji celów zawartych w Programie rozwoju polskich portów morskich do 2020 
roku. Są to: „poprawa konkurencyjności polskich portów morskich oraz wzrost ich udziału w roz-
woju społeczno-gospodarczym kraju i podniesienie rangi portów morskich w międzynarodowej 
sieci transportowej” oraz „dostosowanie oferty usługowej portów morskich do zmieniających się 
potrzeb rynkowych”. 

Problematyka znaczenia rezerw terenowych dla dalszego rozwoju największych polskich 
portów morskich została poruszona również w dokumencie niemającym statusu oficjalnego 
dokumentu rządowego – w Białej księdze infrastruktury z 2013 roku (Furgalski, Malinowski, 
2013). Zauważono w nim, iż nawet w portach morskich, w których istnieją rezerwy terenowe, 
można zaobserwować problem braku przestrzeni dla rozwoju ważnych rejonów portowych. 
Jako przykład podano rejon Basenu Górniczego portu Szczecin, dla którego dalszego rozwoju 
(szczególnie po pogłębieniu dojścia do portu do 12,5 m) niezbędne będzie rozszerzenie granic ad-
ministracyjnych portu Szczecin o tereny położone po drugiej stronie ulicy Gdańskiej (Furgalski, 
Malinowski, 2013, s. 164). 
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W przywołanym opracowaniu wymieniono również działania organizacyjno-legislacyjne 
w obszarze gospodarki gruntami portowymi, których realizacja w istotny sposób mogłaby przy-
czynić się do rozwoju największych polskich portów morskich. Wśród nich znalazły się między 
innymi:

a) uznanie inwestycji infrastrukturalnych podmiotów zarządzających portami w granicach 
portów za inwestycje celu publicznego i umożliwienie im skorzystania z procedury 
wywłaszczenia;

b) rozszerzenie praw podmiotów zarządzających portami do pierwokupu przy sprzedaży lub 
pierwszeństwa przy oddaniu w użytkowanie wieczyste i przeniesieniu prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości położonych w granicach portów lub przystani morskich, przy 
każdorazowych zmianach właścicielskich całości lub części podmiotu prawnego, będące-
go właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych w granicach 
portów lub przystani morskich1;

c) zmiana przepisów w ustawie o portach i przystaniach morskich likwidująca konieczność 
uzyskiwania zgody ministra właściwego ds. skarbu państwa przy oddaniu gruntów 
portowych w użytkowanie, dzierżawę lub najem na okres powyżej 10 lat2, co znacznie 
ułatwiłoby podmiotom zarządzającym prowadzenie polityki zachęcania inwestorów do 
lokowania swojej działalności (najczęściej wymagającej bardzo dużych nakładów finan-
sowych) na terenach portowych;

d) przekazanie przez Skarb Państwa podmiotom zarządzającym portami prawa użytkowania 
wieczystego terenów SP zlokalizowanych w granicach poszczególnych portów morskich, 
a niebędących w użytkowaniu wieczystym innych podmiotów;

e) przekazanie przez PKP S.A. podmiotom zarządzającym portami (na wniosek tych pod-
miotów) prawa użytkowania wieczystego terenów zlokalizowanych w granicach portów, 
a niewykorzystywanych dla celów kolejowych.

Na poziomie lokalnym do problematyki zagospodarowania terenów portowych i sąsiadują-
cych z portem morskim odnoszą się przede wszystkim najważniejsze dokumenty planistyczne 
samorządu miejskiego, to jest studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania prze-
strzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta, którego podstawą 
jest ustawa z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Ustawa, 
2003). Jej treść uległa częściowej zmianie na skutek wejścia w życie w ostatnich latach kilku 
nowych aktów prawnych, wśród których warto wymienić ustawę z 9 października 2015 roku 
o rewitalizacji (Ustawa, 2015). Ustawa ta w przepisie art. 41 wprowadza zmiany do ustawy  
z 27 marca 2003 roku. Wprowadzone do ustawy nowele dotyczą przede wszystkim możliwości 
oraz następstw uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji jako szczególnej formy planu miej-
scowego (Szymanowski, 2016). 

1 Obecny system ma lukę prawną, która umożliwia pomijanie prawa pierwokupu z wykorzystaniem sprzedaży 
części przedsiębiorstwa w formie spółki łącznie z prawem własności terenów zlokalizowanych w granicach portów.

2 Przy pozostawieniu przepisu o konieczności uzyskania takiej zgodny przy sprzedaży czy oddaniu w użytkowanie 
wieczyste gruntów portowych.
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stuDIum przypaDku pOLItykI kształtOWaNIa rezerWy tereNOWej W pOrcIe 
W szczecINIe 

Konflikt interesów miasta i portu morskiego 

Konieczność rozwoju przestrzennego portu w Szczecinie zdeterminowana jest przede wszystkim 
trzema czynnikami:

a) projektem pogłębienia toru wodnego do głębokości technicznej 12,5 m realizowanego 
przez Urząd Morski w Szczecinie oraz związanymi z tym inwestycjami pogłębienia 
nabrzeży (przystosowaniem ich do nowych głębokości toru wodnego) w rejonie Basenu 
Kaszubskiego realizowanym przez ZMPSiŚ;

b) projektem użeglowienia Odry, docelowo do V klasy drogi wodnej, co umożliwi obsługę 
zaplecza gospodarczego portu w Szczecinie żeglugą śródlądową, a jednocześnie wymagać 
będzie wygospodarowania dodatkowej przestrzeni dla obsługi barek oraz długotermino-
wego składowania ładunków dostarczanych w mniejszych partiach; 

c) wzrostem znaczenia usług dystrybucyjno-logistycznych w porcie w Szczecinie. 
Realizacja wskazanych przedsięwzięć inwestycyjnych umożliwi obsługę w porcie w Szczecinie 

większych statków, co stymulować będzie wzrost wolumenu obsługiwanych ładunków. 
Dodatkowo systematyczny wzrost znaczenia usług dystrybucyjno-logistycznych w porcie 
w Szczecinie skutkuje wzrostem zapotrzebowania na powierzchnie składowe. Aktualnie wolna 
przestrzeń terenowa na Półwyspie Katowickim jest mocno ograniczona, co negatywnie wpływa 
na możliwości uzyskania realnych korzyści z planowanych do realizacji projektów. 

Warunkiem rozwoju portu jest zatem pozyskanie nowych terenów rozwojowych poza gra-
nicami portu, w tym terenów znajdujących się w gestii gminy miasta Szczecina. Konieczność 
pozyskania nowych terenów rozwojowych znajduje wyraz w treści najważniejszych dokumen-
tów strategicznych tak gminy miasta Szczecina, jak i gospodarza terenów portowych, Zarządu 
Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA (ZMPSiŚ). Stanowisko to nie zawsze znajduje 
odzwierciedlenie w postanowieniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
(Uchwała, 2009). 

Tematyka zabezpieczenia terenów portowych na przyszły rozwój portu szczecińskiego na po-
ziomie gminy miasta Szczecina została ujęta w Strategii rozwoju Szczecina 2025 (Strategia rozwoju 
Szczecina 2025, 2011). W analizie potencjału gospodarczego Szczecina syntetycznie wspomina się 
o tym, iż na obszarze miasta funkcjonuje port pełnomorski, tworzący wraz ze Świnoujściem jeden 
z największych w regionie Morza Bałtyckiego kompleksów portowych. W opracowaniu wspomina 
się również o konieczności utrzymywania stałej głębokości toru wodnego oraz konieczności 
modernizacji dostępu drogowego do portu (Strategia rozwoju Szczecina 2025, 2011, s. 18). 

Natomiast w najważniejszych dokumentach i opracowaniach ZMPSiŚ, powstałych w pierw-
szej dekadzie XXI wieku, główne kierunki rozwoju przestrzennego portu Szczecin związane są z:

a) zagospodarowaniem Ostrowa Grabowskiego, a w dalszej perspektywie Ostrowa 
Mieleńskiego (kierunki rozwoju działalności portowej związanej z obsługą ładunków 
drobnicowych, w tym drobnicy zjednostkowanej);

b) zagospodarowaniem Półwyspu Katowickiego (rejon masowy/masowo-drobnicowy).
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W przypadku działalności gospodarczej skupionej w rejonie Basenu Górniczego w Strategii 
rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu z 2000 r. (Żyndul, 2000) przyjęto, iż w re-
jonie Półwyspu Katowickiego powstaną 4 nabrzeża przeładunkowe: Zabrzańskie, Dąbrowieckie, 
Kujawskie I i Kujawskie II o łącznej zdolności przeładunkowej około 4 mln ton3. W przywołanym 
dokumencie oraz kolejnych opracowaniach (Perenc, Zarzecki, 2007) zwrócono uwagę na koniecz-
ność stworzenia możliwości obsługi nowych ładunków niewystępujących do tej pory w obrocie 
portowym w Szczecinie i Świnoujściu. Wskazywano na wolne tereny na Półwyspie Katowickim poza 
zagospodarowaną częścią zachodnią i południowo-wschodnią. Już jednak w tych opracowaniach 
(Perenc, Zarzecki, 2007) wskazywano na fakt, iż istniejące nabrzeża nie posiadają wystarczającego 
zaplecza składowego, co uniemożliwia pełne wykorzystanie zdolności przeładunkowych baz. 

W projekcie Wieloletniego programu inwestycyjnego Zarządu Morskich Portów Szczecin 
i Świnoujście S.A. na lata 2014–2020 (WPI 2014–2020) inwestycje na Półwyspie Katowickim ogra-
niczono do budowy nabrzeża Dąbrowieckiego o długości około 360 m i głębokości technicznej 
10,5 m (głębokość docelowa 12,5 m) (Biuro ds. Rozwoju Portów, 2012). W dokumencie tym po 
raz kolejny zauważono konieczność zwiększenia zaplecza dla istniejących w tym rejonie portu 
szczecińskiego nabrzeży w następstwie zmiany struktury przechodzących przez nie ładunków. 
Wolny teren do zagospodarowania w przyszłości jako zaplecze dla nabrzeża Dąbrowieckiego 
określono już jedynie na 4 ha, podkreślając równocześnie, iż prawidłowa wielkość zaplecza dla 
nabrzeża o takich parametrach powinna wynieść 7,2 ha.

W opracowaniu powstałym na zlecenie ZMPSiŚ w 2013 roku Analiza zasadności reali-
zacji rozbudowy infrastruktury na Półwyspie Katowickim – etap II (nabrzeże Dąbrowieckie) 
(Kotowska, Mańkowska, Pluciński, 2013a) jednoznacznie podważono zasadność realizacji 
nabrzeża Dąbrowieckiego na Półwyspie Katowickim. Niewielka rezerwa terenowa, jaka 
pozostaje na Półwyspie Katowickim, nawet przy scenariuszu nielokowania już w tym rejonie 
portowym nowych dedykowanych terminali dystrybucyjnych, może zostać zagospodarowana 
pod place składowe i magazyny na potrzeby obrotu przeładunkowego, który w przyszłości będzie 
przechodził przez nabrzeża Katowickie i Chorzowskie. Argument ten jest szczególnie istotny 
wobec wchodzenia do obrotu portowego nowych ładunków wymagających dużych powierzchni 
składowych i magazynowych oraz jednostek morskich o parametrach znacznie większych niż 
dotychczas (po planowanym pogłębieniu dostępu do portu od strony morza do 12,5 m). 

Naturalnym bezpośrednim zapleczem rozwojowym dla analizowanego rejonu masowo-
-drobnicowego (w szczególności w rejonie Basenu Górniczego, będącego jednym z najszybciej 
rozwijających się rejonów portu szczecińskiego) są sąsiadujące z tym rejonem tereny miejskie 
zlokalizowane po drugiej stronie ulicy Gdańskiej, od południa zamknięte infrastrukturą kolejo-
wą stacji Szczecin Port Centralny i jej połączeniami z terenami portowymi, a od wschodu nurtem 
Regalicy. Tereny te są własnością gminy miasta Szczecina. Uwzględniając obecnie istniejące zago-
spodarowanie tych terenów, ich skomunikowanie infrastrukturą transportową oraz możliwości 
rozwoju poszczególnych funkcji portowych, wyodrębniono z całości zidentyfikowanej rezerwy 
terenowej trzy rejony (Pluciński, 2014b): 

 Ȥ wschodni,

3 Wielkość ta została skorygowana do poziomu 2,2–2,5 mln ton w Wieloletnim programie inwestycyjnym z 2005 r.  
(Biuro ds. Rozwoju Portów, 2005).
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 Ȥ centralny (o priorytetowym znaczeniu dla rozwijającego się portu), 
 Ȥ zachodni (o największym stopniu przenikania się funkcji miejskich z portowymi). 

W dotychczasowych dokumentach planistycznych miasta Szczecina (powstałych po 1989 r.) 
kierunki rozwoju portu morskiego w Szczecinie stanowiły odzwierciedlenie treści zawartych 
w najważniejszych dokumentach ZMPSiŚ. Wyjątek stanowią ustalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego odnoszące się właśnie do części analizowanego obszaru po drugiej 
stronie ulicy Gdańskiej. 

Zagospodarowanie tych terenów zostało ujęte w Miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego „Międzytorze Port” w Szczecinie (Uchwała, 2009). Części tych terenów zlokalizowa-
nych najbardziej na wschód (stykających się z Regalicą) w planie miejscowym przypisano funkcje 
portowe (funkcja przeładunkowa, w tym kruszyw i śmieci, funkcja produkcyjno-składowa z do-
stępem do akwenów żeglugowych, usługi logistyczne, funkcje towarzyszące). Wyjątek stanowią 
tereny zlokalizowane przy kanale w sąsiedztwie terenu PGE (Polska Grupa Energetyczna), dla 
których miejscowy plan przewidział funkcje związane z rekreacją wykorzystującą dostęp do 
wody. Atutem terenów, na których mogłaby się rozwinąć działalność portowa, jest możliwość 
ich skomunikowania (a przez to funkcjonalnego współdziałania) z terenami portowymi Basenu 
Górniczego i Półwyspu Katowickiego. Szczególnie wartościowy teren pod rozwój usług porto-
wych stanowią dwie działki (łącznie ok. 19 ha), na których PGE składuje odpady poprodukcyjne 
(w planie miejscowym działalność ta została ujęta jako funkcja tymczasowa). 

Dla zaplecza rejonu portowego Basenu Górniczego (rejon centralny) zlokalizowanego 
między wchodzącą na tereny portowe infrastrukturą kolejową a kanałem Regaliczka w planie 
miejscowym przewidziano funkcje miejskie, to jest strategiczny parking dla samochodów oso-
bowych i rowerów wraz z obiektami niezbędnymi dla obsługi parkingu, a także funkcję zajezdni 
autobusowej. Działania w tym obszarze zrealizowane już przez samorząd miasta Szczecina, 
czyli przede wszystkim budowa parkingu przesiadkowego (Park & Ride) przy ulicy Hangarowej, 
w okolicach lotniska Dąbie, pokazują, iż lokalizacja na Basenie Górniczym nie jest traktowana 
jako priorytetowa. Doświadczenia innych ośrodków miejskich pokazują jednocześnie, iż takie 
węzły przesiadkowe powstają w miejscach styku komunikacji indywidualnej z miejską komu-
nikacją publiczną, jak najdalej od centrum miejskiego oraz miejscach o małej wariantowości 
skomunikowania (a za takie miejsce należy uznać Basen Górniczy, dla którego poza ciągiem 
infrastruktury ulicy Gdańskiej nie ma alternatywnych możliwości skomunikowania).

Tereny bezpośredniego zaplecza rejonu portowego Basenu Górniczego zlokalizowane na 
zachód od kanału Regaliczka do wiązki torów kolejowych wchodzących na tereny portowe w re-
jonie elektrowni portowej spośród analizowanych rejonów mają najbardziej złożoną strukturę 
zagospodarowania (rejon zachodni). Zgodnie z treścią planu miejscowego dominującą funkcję 
stanowi na tym terenie funkcja produkcyjno-bazowo-składowa z funkcjami towarzyszącymi 
(usługi biurowe, produkcyjne, rzemieślnicze, handlowe, logistyczne). Drugą funkcją przypisaną 
znaczącej części tego obszaru (tereny położone w drugiej linii w stosunku do ulicy Gdańskiej, na 
styku z infrastrukturą kolejową stacji rozrządowej Szczecin Port Centralny i kanałem Regaliczka) 
jest funkcja ogródków działkowych. 

Postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla analizowa-
nych rejonów stoją zatem w sprzeczności z potrzebami rozwojowymi szczecińskiego portu. 
Z analizy dokumentów strategicznych ZMPSiŚ jasno wynika, że zagospodarowanie Półwyspu 
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Katowickiego znajdującego się w jego granicach administracyjnych stanowi jeden z głównych 
kierunków rozwoju przestrzennego portu. Jednocześnie sąsiadujące z Półwyspem Katowickim 
tereny zlokalizowane po drugiej strony ulicy Gdańskiej mogłyby stanowić naturalne uzupełnie-
nie działalności portowej związanej z realizacją tradycyjnych i nowych usług portowych. Zasadne 
jest zatem włączenie analizowanych terenów w granice administracyjne portu. Największe szanse 
na włączenie w granice portu ma rejon wschodni analizowanego obszaru z uwagi na przypisanie 
mu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego funkcji portowych. W odniesieniu 
do rejonu zachodniego i centralnego, w przypadku których sytuacja własnościowa i funkcjonalna 
jest bardziej zróżnicowana, zasadne byłoby wprowadzenie zmian do miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego. 

Dialog miasta z portem

Sprzeczność interesów w zakresie funkcji gospodarczych przypisanych analizowanym terenom 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i potrzebami środowiska portowego 
zmobilizowała jego interesariuszy do podjęcia dialogu z władzami miejskimi. 

W 2017 roku gmina miasto Szczecin zakończyła proces uchwalania planów miejscowych 
zagospodarowania przestrzennego dla akwatorium portu morskiego, portu i terenów przypor-
towych (8 planów miejscowych), w tym miejscowego planu zagospodarowania „Tor Wodny” 
w Szczecinie (Uchwała, 2017). Celem ustalenia planu jest umożliwienie realizacji kluczowej dla 
portu w Szczecinie inwestycji pogłębienia toru wodnego do 12,5 m. Plan ustala przeznaczenie, za-
sady zagospodarowania i zabudowy terenów stycznych z akwenem. Zgodnie z ustaleniami planu 
na terenach przyległych do morskich wód wewnętrznych mają być między innymi kontynuowane 
lub rozwijane funkcje: przeładunkowa, produkcyjno-składowa oraz logistyczna. 

Uchwalenie przytoczonego planu miejscowego zagospodarowania dowodzi, że gmina miasto 
Szczecin prawidłowo ocenia znaczenie portu morskiego w Szczecinie w rozwoju społeczno-  
-gospodarczym regionu oraz dostrzega potrzebę zabezpieczenia terenów pod jego przyszły rozwój. 

W 2017 roku gmina miasto Szczecin uruchomiła także proces zmiany uchwalonego w 2012 
roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Szczecina, 
którego zakończenie planowane jest na 2018 rok. Stanowi to doskonałą okazję do rozpoczę-
cia dyskusji nad zmianą funkcji terenów zlokalizowanych po drugiej stronie ulicy Gdańskiej, 
określonych w miejscowych planie zagospodarowania przestrzennego jako „Międzytorze Port” 
w Szczecinie. 

Inicjatorem dialogu stała się spółka Bulk Cargo – Port Szczecin, największy przeładowca por-
towy prowadzący działalność w rejonie Basenu Górniczego. W konsekwencji ZMPSiŚ wspólnie 
z Radą Interesantów Portu Szczecin, w tym spółką Bulk Cargo – Port Szczecin, wystąpił do władz 
miasta z propozycją uwzględnienia zmian funkcji dla terenów położnych po drugiej stronie ulicy 
Gdańskiej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w aktualizowanym 
Studium… Jednocześnie Rada Interesantów Portu w Szczecinie w 2017 roku złożyła wniosek 
dotyczący zmiany granic portu szczecińskiego przy ulicy Gdańskiej. 

W drodze nawiązanego dialogu na linii miasto–port władze miasta wyraziły aprobatę dla 
dalszych działań mających na celu aktualizację realizowanej polityki przestrzennej, podkre-
ślając jednocześnie, że zmiana treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
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„Międzytorze Port” w Szczecinie oraz ewentualna korekta granic portu morskiego w Szczecinie, 
uwzględniająca włączenie w jego obszar administracyjny terenów zlokalizowanych po drugiej 
stronie ulicy Gdańskiej, warunkowana jest konfrontacją potrzeb miasta i portu. W tym celu 
miasto oczekuje wypracowania przez port i jego interesariuszy szczegółowej koncepcji przezna-
czenia analizowanego obszaru jako zaplecza dla rozwijającego się portu morskiego, jak również 
koncepcji zmian granic portu morskiego z uwzględnieniem interesów portu i miasta. 

Obecne granice szczecińskiego portu określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z 21 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia granic portów morskich w Szczecinie, Świnoujściu 
i Policach od strony lądu (Rozporządzenie, 2005). Rozporządzenie to zostało zmienione rozpo-
rządzeniem Ministra Infrastruktury z 22 września 2009 roku (Rozporządzenie, 2009) w zakresie 
tytułu oznaczenia przedmiotu rozporządzenia, który został zawężony do ustalenia granic portu 
morskiego w Szczecinie od strony lądu. 

Potrzeba rozszerzenia granic administracyjnych portu w Szczecinie w analizowanym obsza-
rze w ostatnich latach została już zasygnalizowana w następujących dokumentach strategicznych 
różnych szczebli: Strategii rozwoju Bulk Cargo – Port Szczecin do roku 2020 (z perspektywą 
do 2030 r.), (Kotowska, Mańkowska, Pluciński, 2016), Strategii rozwoju portów morskich 
w Szczecinie i Świnoujściu do 2027 (Kotowska, Mańkowska, Pluciński, 2014) oraz w Programie 
rozwoju polskich portów morskich do 2020 (z perspektywą do 2030). 

Proces zmiany/rozszerzenia granic portu morskiego w Szczecinie ma działanie prewencyjne. 
Nie skutkuje on w sposób bezpośredni zmianą własności gruntów, które znajdą się w granicach 
portu morskiego, jak również zmianą sposobu użytkowania tejże przestrzeni. Celem procedury 
zmiany granic portu poprzez włączenie nowych terenów jest przede wszystkim zabezpieczenie 
ich jako potencjalnej rezerwy portowej. Ma to znaczenie w sytuacji zmiany ich właściciela i daje 
ZMPŚiŚ prawo pierwokupu (Pluciński, 2014b). Warto także dodać, że ustawa o portach i przy-
staniach morskich z 29 grudnia 1996 roku pozwala gminom, które są udziałowcami ZMPSiŚ, 
na zwiększenie ich udziału w tym podmiocie między innymi drogą wniesienia aportu w postaci 
terenów położonych w granicach administracyjnych danego portu. 

pODsumOWaNIe
Zidentyfikowane trendy w rozwoju transportu morskiego na świecie determinują konieczność 
rozwoju przestrzennego portów morskich. Planowanie rozwoju przestrzeni współczesnych por-
tów morskich wiąże się bezwzględnie z koniecznością prowadzenia konstruktywnego dialogu, 
którego celem jest z jednej z strony zabezpieczenie potrzeb rozwijającego się portu morskiego, 
a z drugiej – interesów lokalnych społeczności.

W dotychczasowym podejściu do rozwoju portu morskiego w Szczecinie na poziomie 
lokalnym (gminy miasta Szczecin) można dostrzec swoisty dualizm. Z jednej strony portowy 
charakter miasta znajduje swoje ujęcie w treści najważniejszych dokumentów szczebla lokalnego 
(miejskiego). Z drugiej jednak strony władze miasta nie stworzyły narzędzi wspierających rozwój 
portu w obszarze gospodarki gruntami. Odzwierciedleniem tego są ustalenia planu miejscowego, 
zgodnie z którymi dla części terenów sąsiadujących bezpośrednio z terenami portowymi przypi-
suje się funkcje miejskie, możliwe do realizacji na innych, mniej cennych terenach. 
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Analizując jednocześnie podjęty w ostatnich latach proces dialogu na linii miasto–port, 
można przypuszczać, że zidentyfikowana w artykule sprzeczność interesów w zakresie zagospo-
darowania terenów po drugiej stronie ulicy Gdańskiej ma charakter pozorny. Wynika ona raczej 
z braku komunikacji na linii miasto–port, a nie z realnych potrzeb miasta Szczecina (lokalnej 
społeczności) wynikających z funkcji przypisanych w planie miejscowym. Brak zrozumienia, 
a przez to uwzględnienia przez miasto Szczecin interesów portu w polityce przestrzennej jest 
w znacznym stopniu konsekwencją braku sprecyzowania potrzeb środowiska portowego w tym 
obszarze. Dotychczasowy brak aktywności ZMPŚiŚ w zakresie zabezpieczenia analizowanego 
terenu dla potrzeb rozwijającego się portu związany był z istniejącą do niedawna wolną prze-
strzenią rozwojową na Półwyspie Katowickim. Jednakże dynamiczny rozwój tego obszaru, który 
nastąpił w ostatnich kilkunastu latach, spowodował, że teren ten został w pełni zagospodarowa-
ny. W konsekwencji port w Szczecinie został pozbawiony rezerw terenowych, co w powiązaniu 
z kluczową inwestycją „12,5 m dla Szczecina” oraz rozwojem funkcji dystrybucyjno-logistycznej 
stało się impulsem do podjęcia poszukiwania nowych terenów rozwojowych. 

Reasumując, kontynuowanie rozpoczętego dialogu na linii miasto–port jest gwarantem 
zarówno realizacji skutecznej polityki rozwoju przestrzeni portowej opartej na konsensusie 
społeczno-gospodarczym, jak i warunkiem uzyskania wymiernych korzyści z tytułu realizacji 
kluczowych projektów infrastrukturalnych w porcie oraz na jego zapleczu.

Współpraca ta powinna znajdować wyraz w dokumentach strategicznych portu i miasta, 
a przede wszystkim w ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
których zmiany powinny być każdorazowo konsultowane ze środowiskiem portowym. 
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THE LEGAL CONdITIONS Of THE dEVELOPMENT Of SEAPORTS LANd AREA.  
A CASE STUdY Of THE SEAPORT IN SZCZECIN

aBstract The seaports are forced to gain new development areas to meet the challenges of developing maritime 
trade. Acquiring a new development space involves the need to reconcile the often conflicting interests 
of different groups of entities. The main problems discussed in this article are the identification, analysis 
and assessment of Polish seaports area development policy in the context of the formal and legal regu-
lations resulting from the provisions of the land use planning and the content of the central and local 
program documents. For this purpose a case study of the seaport in Szczecin was used.

keyWOrDs sea port land area, development policy, land use planning system, city-port dialogue
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streszczeNIe List przewozowy stanowi dowód zawarcia umowy, w tym ustalonych przez strony warunków 
oraz przyjęcia towaru przez przewoźnika. W związku z tym, że konwencja z 1 maja 1956 roku 
o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (Dz.U. 1962, nr 49, poz. 238,  
z późn. zm.) nie wprowadza obowiązku wystawiania odrębnych listów do każdego pojazdu, ro-
dzaju czy partii towaru, może pojawić się potrzeba sporządzenia uwierzytelnionej kopii tego 
dokumentu. Do dokonania takiej czynności uprawniony jest notariusz, który w ramach swoich 
uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego. Aby jednak mógł tego dokonać, niezbędne 
jest zapoznanie się z oryginałem dokumentu (pisma), który ma być przedmiotem poświadczenia. 
Sprowadzenie tej czynności jedynie do mechanicznego działania notariusza podaje w wątpliwość 
zasadność jej istnienia w ramach kompetencji notariusza, który dokonując poświadczenia listu 
przewozowego, winien nie tylko zapoznać się z jego treścią, lecz także dokonać koniecznej wery-
fikacji w znaczeniu badania zgodności z prawem.

słOWa kLuczOWe list przewozowy, odpis listu przewozowego, czynność notarialna, poświadczenie notarialne, po-
świadczenie notarialne listu przewozowego

 

WprOWaDzeNIe
W przypadku braku przeciwnego dowodu list przewozowy w międzynarodowym transporcie 
drogowym – ten bowiem pozostaje przedmiotem poniższych rozważań – stanowi dowód zawar-
cia umowy, warunków umowy oraz przyjęcia towaru przez przewoźnika (Konwencja, 1956, art. 9, 
ust. 1). Jest on samodzielnym dowodem na okoliczność zawarcia umowy przewozu wówczas, gdy 
został podpisany przez strony (nadawcę i przewoźnika). List przewozowy spełnia między innymi 
funkcję ochronną nie tylko bezpośrednich uczestników procesu przewozowego, lecz także tych, 
którzy nie są pierwotnymi stronami umowy przewozu. Konwencja nie wprowadza wymagań 
wystawiania odrębnych listów do każdego pojazdu, rodzaju czy partii towaru, przez co niekiedy 
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może pojawić się potrzeba sporządzenia poświadczenia zgodności jego kopii. Kompetencje 
w zakresie jego dokonania ustawodawca zasadniczo przekazał notariuszom, którzy przy jego 
dokonywaniu działają na podstawie przepisów zawartych w ustawie – Prawo o notariacie.

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie wątpliwości interpretacyjnych związanych ze 
sporządzeniem przez notariusza czynności poświadczenia zgodności odpisu lub kopii z okazanym 
dokumentem, jakim jest list przewozowy. Poruszana problematyka nie pozostaje bez znaczenia 
dla praktyki. Przedsiębiorca stanąć może bowiem w obliczu konieczności przechowywania (w sie-
dzibie przedstawiciela podatkowego) kopii notarialnie poświadczonych przez notariusza listów 
przewozowych (CMR) dla celów podatku od towarów i usług wraz z wystawionymi fakturami, 
aby móc zastosować 0% tego podatku z tytułu świadczenia usług transportu międzynarodowego.

LIst przeWOzOWy I jegO fuNkcje DOWODOWe I OchrONNe
List przewozowy na gruncie konwencji stanowi dowód zawarcia umowy przewozu i ustalenia 
warunków takiej umowy (Konwencja, 1956, art. 4, art. 9, ust. 1). Zawiera on w swojej treści nie 
tylko szereg oświadczeń woli, lecz również oświadczeń wiedzy zamieszczonych zarówno w chwili 
zawierania umowy, jak i w trakcie realizacji transportu.

List przewozowy na gruncie konwencji obok funkcji legitymacyjnej, zabezpieczającej czy 
informacyjnej odgrywa przede wszystkim rolę dowodową i ochronną.

Funkcja dowodowa listu przewozowego obejmuje zawarcie umowy przewozu, jej treść, w tym 
warunki, jak również informację o przyjęciu towaru przez przewoźnika, opis stanu towaru i stanu 
jego opakowania. Treść listu obejmuje nadto wzmianki obrazujące przebieg przewozu, w tym 
w zakresie wydania towaru po przewozie (pokwitowanie, informacje dotyczące stanu towaru 
czy opis ewentualnych przyczyn zaistniałych szkód). Specyfika listu przewozowego sprawia, że 
poszczególne jego egzemplarze mogą mieć różną wartość dowodową. Dziać się tak może głównie 
przez wzgląd na okoliczności zaistniałe w trakcie samego przewozu (zob. szerzej: Górski, 1959,  
s. 82), bowiem w przeciwieństwie do wzmianek wpisywanych na etapie nadawania towaru do 
przewozu informacje zamieszczane w treści listu w trakcie transportu niekiedy nie będą znajdo-
wać się we wszystkich egzemplarzach listu przewozowego.

W praktyce jednak list przewozowy nie zawsze odzwierciedla wszystkie elementy treści 
umowy, a wielość jego egzemplarzy niekiedy może sugerować istnienie umowy przewozu między 
podmiotami, których w istocie nie łączy żaden stosunek prawny. Do takich wniosków może choć-
by prowadzić stan, gdy jako nadawca widnieje tak zwany załadowca, a w miejscu przewoźnika 
widnieje przewoźnik-podwykonawca, a osoby te podpisały dany list przewozowy. 

Natomiast funkcja ochronna omawianego listu dotyczy przede wszystkim uczestników pro-
cesu przewozowego, którzy pierwotnie nie mają statusu strony umowy. Do tej kategorii zaliczamy 
między innymi kolejnych przewoźników przejmujących towar do dalszego jego transportu, 
którzy przejmując list przewozowy wraz z towarem, stają się de facto stroną umowy przewozu na 
warunkach określonych w treści listu (Konwencja, 1956, art. 34). List w tym przypadku precyzuje 
granice obowiązków danych przewoźników, pełniąc funkcję ochronną przed konsekwencjami 
zobowiązań zaciągniętych przez poprzedniego przewoźnika, które nie mają odzwierciedlenia 
w jego treści.
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OBOWIązkI NOtarIusza spOrząDzającegO pOśWIaDczeNIe
Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane nadać formę 
notarialną, co jest wyrazem tak zwanego przymusu notarialnego. Jego istnienie oznacza stan, 
w którym ustawodawca wprowadza konieczność zachowania dla określonej czynności prawnej 
jednej ze szczególnych jej pisemnych form, która dochodzi do skutku jedynie z udziałem nota-
riusza. Nie zawsze jednak strony mają obowiązek zachowania formy notarialnej. Niekiedy mogą 
pragnąć jej nadania (Ustawa, 1991, art. 1), wówczas notariusz działa z tak zwanej woli stron. 

Dokonując czynności notarialnej – niezależnie od tego, czy wskutek realizacji przymusu 
notarialnego, czy może wyłącznie z tak zwanej woli stron – w każdym przypadku notariusz 
działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony prawnej przysługującej funkcjo-
nariuszom publicznym (Ustawa, 1991, art. 2, par. 1).

Wśród katalogu czynności notarialnych ustawodawca wymienia sporządzenie poświadczenia 
(Ustawa, 1991, art. 79, pkt 2), precyzując także jego rodzaje (Ustawa, 1991, art. 96). Notariusz po-
świadcza między innymi zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem (Ustawa, 
1991, art. 96, pkt 2). Należy się zgodzić, że omawiana czynność zasadniczo polega na urzędowym 
zaświadczeniu o identyczności treści i formy tego, co mu okazano, z tym, co jest poświadczane 
(tak słusznie: Wyrok, 2017), a jej dokonanie przez notariusza nie powoduje powstania kolejnego 
dokumentu (oryginału), lecz jedynie poświadczonej kopii czy odpisu. 

Jakie są w związku z tym obowiązki notariusza przy dokonywaniu tej czynności, w tym, czy 
ma on obowiązek weryfikacji okazanego mu do poświadczenia dokumentu i w jakim zakresie?

Należy z całą mocą podkreślić, że podstawą do dokonania przez notariusza omawianej 
czynności notarialnej jest okazanie mu oryginału dokumentu, który ma być przedmiotem 
poświadczenia. Notariusz winien zatem dokonać tej czynności za okazaniem mu dokumentu 
(w formie pisma) będącego oryginałem. 

Do momentu wprowadzenia definicji legalnej pojęcia „dokument” w ustawie – Kodeks 
cywilny w powyższym zakresie nie zgłaszano wątpliwości. Obecnie ustawodawca winien podjąć 
działania w celu rozwiania wątpliwości, do powstania których przyczynił się, wprowadzając 
w art. 773 ustawy – Kodeks cywilny definicję dokumentu oznaczającego nośnik informacji 
umożliwiający zapoznanie się z jej treścią (niekoniecznie na piśmie).

Za niebezpieczny dla obrotu należy uznać stan zauważony przez Sąd Najwyższy w uzasad-
nieniu wyroku z 5 kwietnia 2017 roku, iż notariusz nie ma obowiązku weryfikacji, czy dokument 
objęty poświadczeniem stanowi oryginał rozumiany jako „egzemplarz pierwotny”, gdyż – zda-
niem sądu – przedmiotem poświadczenia może być także kopia dokumentu bądź jego skan 
komputerowy.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że sprowadzenie poświadczenia odpisu czy kopii 
przez notariusza z okazanym dokumentem do wyłącznie mechanicznego i de facto bezreflek-
syjnego działania podaje w wątpliwość zasadność istnienia tej czynności w ramach kompetencji 
notariusza jako wykwalifikowanego specjalisty od prawa. Przecież w takim ujęciu czynność ta 
w ogóle nie wymaga tego, aby osoba dokonująca poświadczenia posiadała wiedzę prawniczą. 

Kompetencja sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów została także nadana przez 
ustawodawcę między innymi radcom prawnym i adwokatom, którzy – w przeciwieństwie do 
notariuszy – czynności takiej mogą dokonać jednak w ograniczonym zakresie. Radca prawny ma 
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prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem 
w zakresie określonym odrębnymi przepisami (Ustawa o radcach prawnych, 1982, art. 6, ust. 3).  
Tożsama regulacja odnosi się do adwokatów. Adwokat ma prawo sporządzania poświadczeń 
odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi 
przepisami (Ustawa – Prawo o adwokaturze, 1982, art. 4, ust. 1b). Zbyt daleko idące stanowisko 
wyrażone przez Sąd Najwyższy w wyroku z 5 kwietnia 2017 roku, że notariusz nie ma obowiązku 
weryfikacji, czy dokument objęty poświadczeniem stanowi oryginał, a przedmiotem tej czyn-
ności może być także kopia dokumentu bądź jego skan komputerowy, prowadzi do wniosku, że 
poświadczenie dokonane przez radcę prawnego czy adwokata może okazać się w obrocie bardziej 
wiarygodnym dokumentem. Z treści przepisów kompetencyjnych wynika, że radcy prawnemu 
i adwokatowi do dokonania sporządzenia poświadczenia należy okazać oryginał dokumentu 
(Ustawa o radcach prawnych, 1982, art. 6, ust. 3; Ustawa – Prawo o adwokaturze, 1982, art. 4, 
ust. 1b). Taki stan prawny nie licowałby również z zasadniczymi celami, do których prawodawca 
powołał zwód notariusza, radcy prawnego czy adwokata. To przecież przede wszystkim notariusz 
jest powołany do dokonywania czynności notarialnych, w tym poświadczeń (Ustawa, 1991, art. 1,  
par. 1), zaś podstawowym zadaniem radców prawnych i adwokatów jest udzielanie pomocy 
prawnej, a poświadczenie pozostaje jednym z narzędzi prawidłowej realizacji tych zadań.

Na takim stanowisku pozostawały także organy podatkowe, wskazując w indywidual-
nych interpretacjach, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają nakazu 
ograniczenia się tylko i wyłącznie do oryginałów listów przewozowych, lecz zobowiązują do 
przedstawienia dowodu wykonania usługi transportu międzynarodowego. Organy słusznie 
w związku z tym wskazywały, że list przewozowy w wersji ksero potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem przez notariusza spełnienia warunek określony w art. 83 ustawy o podatku od 
towarów i usług niezbędny do zastosowania zerowej stawki procentowej podatku od towarów 
i usług z tytułu świadczenia usługi transportu międzynarodowego. Jako uzasadnienie swojego 
stanowiska wskazywały, iż w przypadku otrzymania przez notariusza kopii dokumentu nastąpiło 
wcześniejsze okazanie mu jego oryginału (szerzej np.: Interpretacja, 2008; Interpretacja, 2007; 
Interpretacja 2007).

Zastosowanie przez Sąd Najwyższy w wyroku z 5 kwietnia 2017 roku wyłącznie wykładni 
językowej art. 96 pkt 2 ustawy – Prawo o notariacie doprowadziło do niebezpiecznego dla obrotu 
wniosku, że notariusz, dokonując poświadczenia, nie ma obowiązku dokonać weryfikacji, czy 
dokument objęty poświadczeniem stanowi oryginał rozumiany jako „egzemplarz pierwotny” – 
chyba że wymagają tego okoliczności konkretnego przypadku. W poprzednim stanie prawnym, 
a więc przed wejściem w życie art. 773 ustawy – Kodeks cywilny wprowadzającego legalną defini-
cję dokumentu, na potrzebę takiej weryfikacji zwracał uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Gliwicach w wyroku z 12 lutego 2007 roku, wskazując, że potwierdzenie zgodności kopii 
przedstawionego notariuszowi pisma z jego oryginałem jest potwierdzeniem faktu, że zapis na 
kopii zgodny jest z tym, co znajduje się na oryginale dokumentu. Do oryginału poświadczanego 
dokumentu (w formie pisma) odniósł się również Sąd Najwyższy w uchwale z 19 listopada 2010 
roku. 

Notariusz, dokonując czynności notarialnej, jest obowiązany czuwać nad należytym za-
bezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których dokonywana 
czynność może powodować skutki prawne (Ustawa, 1991, art. 80, par. 2). Z powyższego wynika 
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więc konieczność dbania o bezpieczeństwo obrotu prawnego, które – co nie powinno ulegać 
żadnym wątpliwościom – może zostać zachwiane w sytuacji posługiwania się notarialnym po-
świadczeniem dokumentu okazanego notariuszowi do czynności poświadczenia jedynie w kopii.

W związku z tym konieczna jest rychła nowelizacja przepisów Prawa o notariacie w tym 
zakresie. Treść przepisu art. 96 pkt 2 ustawy – Prawo o notariacie istnieje od początku obowiązy-
wania aktualnej regulacji prawa notarialnego, a więc od 1991 roku. Wówczas nie funkcjonowała 
definicja legalna pojęcia „dokument”, użytego także w powyższym przepisie Prawa o notariacie. 
Jego znaczenie pozostawało w związku z formą pisemną. Co prawda problematyka poświadczeń 
notarialnych w ogólności winna być rozważana właśnie w kontekście tej regulacji, niemiej jednak 
tematyka objęta niniejszym opracowaniem, a mianowicie notarialnym poświadczeniem listu 
przewozowego, dotyczy de facto w pewnym zakresie formy dokumentowej, o której mowa w art. 772  
ustawy – Kodeks cywilny. Do jej zachowania (dokumentowej formy czynności prawnej) wystar-
cza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu (w rozumieniu art. 773 ustawy – Kodeks 
cywilny) w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie.

Jak wskazano powyżej, list przewozowy jest dowodem między innymi zawarcia umowy 
przewozu i ustalenia jej warunków (Konwencja, 1956, art. 4). Poprzez wzmianki w jego treści, 
które mogą być dokonywane nie zawsze przez strony zawierające umowę przewozu, list ten 
dokumentuje również sposób jej wykonywania. Mają one zróżnicowany charakter i mogą być 
wpisywane także później w stosunku do momentu, w którym dany list został wystawiony, z tym 
że taka okoliczność – ze względu na uniknięcie niejasności rzutujących na ich ocenę – winna 
być zaznaczona w treści listu przewozowego. Są to oświadczenia woli bądź oświadczenia wiedzy. 
W praktyce częste trudności powoduje jednak identyfikacja autorów poczynionych wzmianek, co 
jest niezbędne w celu ustalenia ich umocowania szczególnie w aspekcie ich skutków. Do złożenia 
oświadczeń wiedzy w treści listu przewozowego zasadniczo nie jest konieczne pełnomocnictwo 
(Konwencja, 1956, art. 8, ust. 2), przy czym takie oświadczenie złożone przez pracowników prze-
woźnika czy inne osoby, do których usług przewoźnik się odwołuje w celu wykonania przewozu, 
wywołują skutki wobec przewoźnika (Konwencja, 1956, art. 3).

Zasadniczą kwestią pozostaje ustalenie, czy dany dokument jest listem przewozowym. 
Konwencja wymienia w treści art. 6 ust. 1 jedynie wzmianki, jakie powinny się znaleźć w jego 
treści. Jak słusznie wskazuje K. Wesołowski (2013, s. 152), za list przewozowy można uznać tylko 
taki dokument, z którego chociażby w sposób dorozumiany wynika, że przewoźnik potwierdził 
w nim przyjęcie towaru do przewozu.

Ustalenia w powyższym zakresie są niezbędne, bowiem notariusz powinien mieć świado-
mość przedmiotu dokonywanego poświadczenia. Jest ona niezbędna w celu podjęcia przez 
niego decyzji w zakresie dopuszczalności dokonania żądanej czynności notarialnej. Zapoznanie 
się przez notariusza z treścią okazanego do czynności sporządzenia poświadczenia oryginału 
dokumentu (w formie pisma) jest warunkiem prawidłowego wykonania obowiązku wynikające 
z art. 80 § 2 i 3 ustawy – Prawo o notariacie. Chodzi więc nie tylko o konieczność czuwania nad 
należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron danej czynności czy innych osób, 
dla których może ona powodować skutki prawne, ale także o udzielenie odpowiednich wyjaśnień 
dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

Zgodzić się należy z twierdzeniem A. Oleszko (2012, s. 575), iż nie ma obowiązku badania 
doniosłości prawnej okazanego notariuszowi do poświadczenia dokumentu. Dyskusyjny pozo-
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staje jednak zakres jego kompetencji w przypadku stwierdzenia, że dokument ten przedstawia 
treść sprzeczną z prawem. 

Wyniki analizy orzecznictwa w tym przedmiocie wzbudzają niepokój. Sąd Najwyższy 
w uzasadnieniu do uchwały z 19 listopada 2010 roku stwierdził, że przy dokonywaniu omawia-
nej czynności rzeczą i obowiązkiem notariusza jest wyłącznie poświadczenie, bez obowiązku 
zapoznawania się z treścią dokumentu, a kontrola notariusza ogranicza się w tym przypadku 
jedynie do badania zgodności odpisu (wyciągu, kopii) z oryginałem. W innym orzeczeniu Sąd 
Najwyższy wskazuje, że notariusz, poświadczając zgodność kopii, nie weryfikuje prawidłowości 
wydania poświadczanego dokumentu ani zgodności z prawem (Wyrok, 2017).

Doktryna w tym zakresie także nie prezentuje zbieżnych poglądów. Niektórzy jej przed-
stawiciele (np. Oleszko, 2012, s. 580) twierdzą, jakoby notariusz, sporządzając poświadczenie, 
nie miał obowiązku badania zgodności jego treści z prawem. Inni są zaś odmiennego zdania  
(np. Bystrzycka, 2006). Z jednej strony A. Oleszko (2012, s. 576) wskazuje na obowiązek notariu-
sza odmowy dokonania czynności notarialnej wynikający z art. 81 ustawy – Prawo o notariacie 
w przypadku stwierdzenia, że przedłożony do jego czynności oryginał dokumentu zawiera 
znaczące (oczywiste) braki formalne przewidziane dla danego dokumentu, w innym zaś miejscu 
autor ten twierdzi, że w gestii notariusza sporządzającego poświadczenie nie leży badanie zgod-
ności jego treści z prawem (Oleszko, 2012, s. 580).

Należy stanowczo opowiedzieć się za koniecznością weryfikacji przez notariusza dokumentu 
przedkładanego do czynności jego poświadczenia. Nie powinno ulegać żadnym wątpliwościom, 
że notariusz, dokonując czynności poświadczenia zgodności kopii z okazanym oryginałem listu 
przewozowego, winien po zapoznaniu się z jego treścią dokonać jego weryfikacji w znaczeniu 
badania jego zgodności z prawem.

Zwolennicy przeciwnego poglądu w swoich rozważaniach całkowicie pomijają znaczenie 
przepisów zamieszczonych w dziale II. Czynności notarialne, rozdziale 1. Przepisy ogólne oraz 
w rozdziale 2. Tryb dokonywania czynności notarialnych ustawy – Prawo o notariacie, nakła-
dających na notariusza szereg obowiązków właściwych dla każdej czynności notarialnej, a nie 
jedynie tych sporządzonych w formie aktu notarialnego. Regulacje te dotyczą m.in. obowiązku 
zabezpieczenia praw i słusznych interesów stron czynności notarialnej (Ustawa, 1991, art. 80, 
par. 2), obowiązku informacyjnego (Ustawa, 1991, art. 80, par. 3), odmowy dokonania czynności 
(Ustawa, 1991, art. 81) czy wyłączenia się notariusza od dokonywania czynności notarialnej 
(Ustawa, 1991, art. 84). Te oraz inne ogólne obowiązki notariusza gwarantują pewność i bezpie-
czeństwo obrotu, a ich zastosowanie eliminuje błędne wnioski, jakoby funkcjonujące w obrocie 
poświadczone dokumenty (w formie pisma) nie musiałyby być sporządzone po okazaniu ich 
oryginałów oraz dokonaniu weryfikacji przez notariusza dokonującego czynności. Brak ich oceny 
mógłby skutkować istnieniem w obrocie choćby poświadczeń notarialnych stanowiących de facto 
nieuprawnione zwielokrotnienie utworu naukowego, kartograficznego czy architektoniczno-
-urbanistycznego, który może być wyrażony np. słowem czy znakami graficznymi (Ustawa, 1994, 
art. 1, ust. 2).

W tym właśnie niebezpiecznym kierunku zmierzają zwolennicy nurtu dowodzący, jakoby 
notariusz przy dokonywaniu omawianej czynności poświadczenia kopii (odpisu) z okazanym 
dokumentem nie miał obowiązku zapoznawania się z jego treścią, a jego kontrola ograniczała się 
jedynie do badania zgodności odpisu (kopii) z okazanym dokumentem. 
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pODsumOWaNIe
Należy podkreślić doniosłość czynności dokonywanej przez notariusza, jaką jest poświadczenie 
zgodności kopii z okazanym dokumentem (listem przewozowym), w obrocie.

Obecnie ustawodawca winien podjąć działania w celu rozwiania wątpliwości, do powstania 
których przyczynił się, wprowadzając w art. 773 ustawy – Kodeks cywilny definicję dokumentu 
oznaczającego nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią (niekoniecznie na 
piśmie).

Notariusz dokonujący tej czynności – jako osoba zaufania publicznego – dbając o pewność 
i bezpieczeństwo obrotu, winien dołożyć wszelkich starań, aby eliminować ewentualne nieko-
rzystne jej skutki wynikające z urzędowego powielania dokumentu między innymi poprzez żą-
danie okazania oryginału pisma będącego przedmiotem czynności czy dokonywanie stosownych 
pouczeń w treści sporządzanych klauzul poświadczeniowych.

Ustawodawca powinien wykazać się rychłą ingerencją zmierzającą do wyeliminowania 
rozbieżności interpretacyjnych przepisu art. 96 pkt 2 ustawy – Prawo o notariacie w kontekście 
zmian wprowadzonych art. 773 ustawy – Kodeks cywilny.
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NOTARY CERTIfIEd COPIES Of CONSIGNMENT NOTES

aBstract A consignment note constitutes proof of the contract, including the agreed terms and acceptance of 
the goods by the carrier. Since the Convention does not require the issuance of separate letters to each 
vehicle, type or lot, it may be necessary for the Notary Public to make a a certified copy of the document. 
To do so, a notary public is entitled to act as a public trustee under his or her authority. However, to be 
able to do so, it is necessary to consult the original document which is to be certified (in writing). Brin-
ging attestation only to the mechanical operation of a notary casts doubt on the validity of the existence 
of this activity within his competence as a lawyer. The Notary, when certifying the consignment note, 
should not only read the contents of the consignment note, but also verify it in the sense of examining 
its compliance with the law.

keyWOrDs consignment note, notarial acts

Translated by Marcin Wilczek
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GLOSA dO UCHWAŁY SądU NAjWYżSZEGO  
Z 17.03.2017, III CZP 111/16
 

Data przesłaNIa: 15.11.2017, Data akceptacjI: 03.04.2018, kOD jeL: k12

Dorota Ambrożuk

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 
e-mail: dorota.ambrozuk@wzieu.pl

streszczeNIe Autorka omawia uchwałę SN z 17 marca 2017 roku, III CZP 111/16, w której SN opowiedział 
się za stosowaniem rocznego terminu przedawnienia roszczeń, wynikającego z art. 778 k.c., 
do roszczeń z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 o zryczałtowane odszkodowanie za 
odwołanie lotu, odmowę przyjęcia na pokład, opóźnienie w przewozie. Glosatorka aprobu-
je tezę uchwały SN, wskazując jednocześnie na niedostatki jej argumentacji. W szczególno-
ści jako właściwe należy jej zdaniem uznać stanowisko SN co do kontraktowego charakteru 
odpowiedzialności przewoźnika z omawianego tytułu nawet w sytuacji, gdy pasażera nie 
wiąże z przewoźnikiem bezpośredni stosunek prawny. Glosatorka odwołuje się tu do kon-
strukcji umowy na rzecz osoby trzeciej. Wskazuje także na obowiązującą w prawie lotni-
czym zasadę bezpośredniej odpowiedzialności przewoźnika faktycznego. Aprobuje wybór 
art. 778 k.c. pomimo istnienia „odrębnych przepisów” w zakresie umowy przewozu lotni-
czego, o których mowa w art. 775 k.c. Jednocześnie wskazuje na niemożliwość stosowania 
do roszczeń, o których mowa, art. 77 ustawy – Prawo przewozowe. 

słOWa kLuczOWe przewóz osób, zryczałtowane odszkodowanie, termin przedawnienia

 

Teza uchwały SN z 17 marca 2017 roku,
III CZP 111/161

Roszczenie o odszkodowanie przewidziane w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 roku ustanawiającego wspólne zasady 
odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo 
odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91, 

przedawnia się w terminie rocznym na podstawie art. 778 k.c.

1 http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx?Sygnatura=III CZP 111/16 (1.07.2017).
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gLOsa 
Glosowaną uchwałą SN rozstrzygnął istotny i powodujący rozbieżności w orzecznictwie, jak 
i doktrynie2 problem ustalenia terminu przedawnienia roszczeń wynikających z rozporządzenia 
(WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 roku, ustanawiającego 
wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na 
pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG)  
nr 295/913, na mocy którego przyznano pasażerom linii lotniczych możliwość dochodzenia od 
przewoźników lotniczych zryczałtowanych odszkodowań (art. 7)4. 

O złożoności tego problemu świadczą zadane przez Sąd Okręgowy w W. cztery ułożone kaska-
dowo pytania prejudycjalne, odzwierciedlające rozbieżności w orzecznictwie sądów cywilnych, 
które do ww. roszczeń stosowały: roczny termin przedawnienia wynikający z art. 778 k.c.5, termin 
dwuletni przewidziany art. 35 ust. 1 konwencji montrealskiej6, trzyletni termin przedawnienia 
zgodnie z art. 442(1) § 1 k.c. oraz dziesięcioletni termin przedawnienia na podstawie art. 118 
w zw. z art. 120 § 1 k.c.7

Na marginesie wskazać należy, że WSA w Warszawie uznał nawet, że roszczenie o wypłatę 
odszkodowania z art. 7 rozporządzenia nr 261/2004 w ogóle nie ulega przedawnieniu8, a NSA 
stanowisko takie zaakceptował, stwierdzając, że brak odesłania w ustawie – Prawo lotnicze9 do 
przepisów k.c. przy wydawaniu decyzji przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, na podstawie 
art. 205b ust. 1 pkt 2 pr. lot., oznacza brak podstaw do stosowania przepisów o przedawnieniu 
roszczeń znajdujących się w tym kodeksie10. NSA wskazał, że choć przedmiotem rozstrzygnięcia 
administracyjnego jest należność pieniężna pomiędzy przewoźnikiem lotniczym a pasażerami, to 
ustawowe określenie drogi administracyjnej do jej ustalenia powoduje, że ustalenie to następuje 
w ramach stosunku administracyjnoprawnego, w którym organ władczo orzeka o wynikających 

2 Zob. (Kunert-Diallo, 2014, s. 60–61), której zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłby dwuletni termin przedaw-
nienia. Za rocznym terminem przedawnienia z art. 778 k.c. wypowiedzieli się natomiast (Kasprzyk, Konert, 2017, s. 66), 
a także (Ambrożuk, Wesołowski, w druku).

3 Dz.Urz. UE L 46 z 17.02.2004, s. 1. 
4 Na mocy art. 4 ust. 3 oraz art. 5 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 261/2004 prawo do zryczałtowanego odszkodo-

wania pasażerom linii lotniczych przyznano w sytuacji: 1) odmowy przyjęcia na pokład i 2) odwołania lotu. Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrokiem z 19.11.2009 w połączonych sprawach C-402/07 i C-432/07 Sturgeon 
i inni (ECLI:EU:C:2009:716) oraz wyrokiem z 23.10.2012 w połączonych sprawach C-581/10 i C-629/10 Nelson i inni 
(ECLI:EU:C:2012:657) przyznał także prawo do zryczałtowanego odszkodowania w przypadku opóźnienia lotów, gdy 
opóźnienie wynosi ponad 3 godziny. Zryczałtowane odszkodowania wynoszą 250, 400 lub 600 euro, w zależności od 
długości i charakteru lotu (wewnątrzwspólnotowy czy inny).

5 Tak np. SO w Szczecinie w wyroku z 25.03.2014 w sprawie II Ca 1299/13, utrzymującym wyrok SR Szczecin- 
-Centrum w Szczecinie z 30.07.2013 w sprawie III C 365/13.

6 Konwencja o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporzą-
dzona w Montrealu 28.05.1999 (Dz.U. 2007, nr 37, poz. 235). Dwuletni termin przedawnienia przewidziany ww. konwencją 
zastosował do roszczenia o zryczałtowane odszkodowanie wynikające z art. 7 rozporządzenia nr 261/2004 m.in. SR dla 
m.st. Warszawy w wyroku z 31.07.2015 w sprawie II C 2491/13.

7 Tak np. SR dla m.st. Warszawy w wyroku z 26.02.2016 w sprawie II C 1136/15 czy w wyroku z 14.03.2016 w spra-
wie II C 2709/15. 

8 Tak WSA w Warszawie w wyroku z 22.05.2014 w sprawie VII SA/Wa 2412/13, LEX nr 1564821, a także w wyroku 
z 1.06.2015 w sprawie VII SA/Wa 2048/14, www.orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/76EC216658 (11.09.2017).

9 Ustawa z 3.07.2002, t.j.: Dz.U. 2017, poz. 959, z późn. zm., dalej pr. lot.
10 Wyrok NSA z 2.08.2016 w sprawie I OSK 2714/15, oddalający skargę kasacyjną od ww. wyroku WSA w Warszawie 

z 1.06.2015, wymienionym w przypisie nr 8, www.orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D72171B78E (11.09.2017). 
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z ustawy obowiązkach przewoźnika lotniczego, będącego jedną ze stron tego stosunku prawnego. 
Wydając to orzeczenie, NSA zignorował okoliczność, że roszczenie o zryczałtowane odszkodowa-
nie ma charakter cywilnoprawny oraz że dochodzenie tego roszczenia jest możliwe także przed 
sądem cywilnym, gdyż zgodnie z uchwałą SN z 7.02.2014, III CZP 113/1311, w sprawie, w której 
pasażer domaga się od przewoźnika lotniczego odszkodowania za opóźniony lot na podstawie 
art. 7 rozporządzenia nr 261/2004, zachodzi przemienność drogi postępowania przed sądami 
powszechnymi lub przed Prezesem ULC12. 

Przyczyny wskazanych wyżej rozbieżności co do terminu przedawnienia roszczenia o zry-
czałtowane odszkodowanie z art. 7 rozporządzenia nr 261/2004 należy upatrywać przede wszyst-
kim w tym, że rozporządzenie to, stanowiące jedyną podstawę przyznania odszkodowania, nie 
reguluje zagadnienia w sposób wyczerpujący. Nie określa między innymi terminu przedawnienia 
roszczeń z tego tytułu. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej kwestię tę zalicza do zasad 
proceduralnych, dotyczących wytaczania powództw przed sądami, których regulacja pozostaje 
w kompetencji państw członkowskich, z zastrzeżeniem obowiązku przestrzegania zasad równo-
ważności i skuteczności13. 

W prawie polskim ustalenie terminów przedawnienia jest jednak o tyle trudne, że nie zawiera 
ich również pr. lot., a odesłania do przepisów prawa cywilnego (art. 205 ust. 1 pr. lot.) lub umów 
międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę (art. 208 ust. 2 pr. lot.) nie są klarowne (zob. 
Garnowski, 2017, s. 8–18). Ponadto niektóre sądy błędnie interpretują zawarte w art. 775 k.c.  
odesłanie do stosowania przepisów kodeksowych o umowie przewozu, uznając, że należy je sto-
sować wyłącznie do tych rodzajów transportu, które w ogóle nie zostały uregulowane przepisami 
odrębnymi (polskimi, unijnymi czy międzynarodowymi), odmawiając tym samym stosowania 
przepisów Kodeksu cywilnego o umowie przewozu w przypadku, gdy dany przewóz jest unor-
mowany przepisami pozakodeksowymi, ale regulacja ta nie jest kompleksowa14.

Na wstępie zaznaczam, że zgadzam się z tezą przyjętej przez SN uchwały. Sąd dość zwięźle 
uzasadnił przy tym swoje stanowisko, czemu, jak się wydaje, sprzyjało odejście od udzielania 
odpowiedzi na postawione pytania według kolejności ich zadawania. Z drugiej jednak strony 
uzasadnienie budzi pewien niedosyt. Ustosunkowując się do niektórych kwestii istotnych dla 
ostatecznego rozstrzygnięcia, SN nie pokusił się bowiem o przeprowadzenie samodzielnych 
rozważań, poprzestając na przytoczeniu szeregu orzeczeń TSUE i przyjęciu – jak to określił – 
„jednoznacznego” stanowiska, jakie TSUE w tych orzeczeniach zajął. Taką praktykę uznać należy 

11 Uchwała wraz z uzasadnieniem na stronie internetowej www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia2/iii%20
113-13.pdf (31.03.2017). W uchwale tej SN potwierdził także cywilnoprawny charakter roszczenia o zryczałtowane 
odszkodowanie z art. 7 rozporządzenia nr 261/2004.

12 Na temat przemienności drogi dochodzenia roszczeń i skutków z tym związanych zob. (Ambrożuk, 2017,  
s. 48–60).

13 Tak np. TSUE w orzeczeniu z 22.11.2012, wydanym w sprawie C-139/11 Moré (ECLI:EU:C2012:741), w którym 
odpowiadając na pytanie zadane przez Audiencia Provincial de Barcelona, czy rozporządzenie nr 261/2004 należy 
interpretować w ten sposób, że w odniesieniu do przedawnienia roszczeń ma zastosowanie art. 35 konwencji mont-
realskiej, przewidujący dwuletni termin przedawnienia, czy też inna regulacja przewidziana prawem unijnego bądź 
prawo krajowe, wskazał, że rozporządzenie nr 261/2004 należy interpretować w ten sposób, że termin na wytoczenie 
powództwa o odszkodowanie, o którym mowa w art. 5 i 7 tego rozporządzenia, jest ustalany zgodnie z przepisami 
każdego państwa członkowskiego w dziedzinie przedawnienia roszczeń. 

14 Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 29.05.2003. I ACa 1427/02, Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego 
w Katowicach, 2003, nr 3, poz. 11.
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za niepokojącą. Nawet wówczas, gdy SN podziela w całości stanowisko TSUE, pożądane byłoby, 
aby przedstawił tok wywodu i związaną z nim argumentację, zwłaszcza że wyroki TSUE z natury 
swojej nie dotyczą bezpośrednio prawa polskiego. 

W pierwszej kolejności na rozstrzygnięciach TSUE SN oparł konstatację, że zakres przedmio-
towy roszczeń odszkodowawczych w rozporządzeniu nr 261/2004 i w konwencji montrealskiej jest 
odmienny. Należy ją uznać za prawidłową. Roszczeń, o których mowa w art. 7 rozporządzenia  
nr 261/2004, nie przewiduje bowiem ani konwencja montrealska, ani też konwencja warszawska15 
(do której SN się nie odnosił). Wprawdzie, jak zauważył SN, art. 19 konwencji montrealskiej 
przewiduje odszkodowanie za szkodę spowodowaną opóźnieniem w przewozie pasażerów, ale 
odszkodowanie to ma indywidualny charakter i zależy od wykazania przez pasażera przesłanek 
odszkodowawczych. Tymczasem przewidziane w art. 7 rozporządzenia nr 261/2004 prawo do 
zryczałtowanych odszkodowań takiego zindywidualizowanego charakteru nie ma. Przysługuje 
ono bowiem wszystkim pasażerom opóźnionego lotu w takim samym zakresie, niezależnie od ich 
jednostkowej sytuacji, stanowiąc zarówno wynagrodzenie szkody o charakterze majątkowym (o ile 
taka wystąpiła), jak i zadośćuczynienie za niedogodności i utratę czasu. Jedyną przesłanką, którą 
winien wykazać pasażer domagający się zapłaty zryczałtowanego odszkodowania, jest wystąpienie 
opóźnienia lotu, a w procesie sąd orzekający w ogóle nie bada ani faktu poniesienia szkody, ani jej 
charakteru (majątkowa lub niemajątkowa), ani też jej wysokości. Ponadto odszkodowanie z art. 7  
rozporządzenia nr 261/2004 przysługuje także pasażerom lotów odwołanych oraz pasażerom, 
którzy nie zostali wpuszczeni na pokład, których to tytułów konwencje w ogóle nie regulują. 

Powyższe okoliczności przemawiają za uznaniem, że chodzi tu o odmienny rodzaj odszko-
dowania, niż przewiduje art. 19 konwencji montrealskiej, niemieszczący się w zakresie regu-
lacji zawartej w tej konwencji (i analogicznie – konwencji warszawskiej), co z kolei wyklucza 
możliwość stosowania do roszczeń z omawianego tytułu, przewidzianego w tych konwencjach, 
dwuletniego terminu dochodzenia roszczeń16. Odmienność zakresów roszczeń odszkodowaw-
czych z rozporządzenia nr 261/2004 i konwencji montrealskiej nie pozwala, zdaniem SN, na 
zastosowanie postanowień tej konwencji w zakresie terminów dochodzenia roszczeń na mocy 
odesłania zawartego w przepisie art. 208 ust. 1 pr. lot., zgodnie z którym przewoźnik lotniczy 
odpowiada za szkody w przewozie pasażerów, bagażu i towarów na zasadach określonych w umo-
wach międzynarodowych, ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, stosownie do zakresu 
ich stosowania. 

15 Konwencja o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowych przewozu lotniczego, 
podpisana w Warszawie 12.101929 (Dz.U. 1933, nr 8, poz. 49), znowelizowanej tzw. protokołem haskim, sporządzonym 
w Hadze 28.09.1955 (Dz.U. 1963, nr 33, poz. 189), uzupełnionej Konwencją o ujednostajnieniu niektórych prawideł 
dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez inną osobę niż przewoźnik umowny 
sporządzoną w Guadalajara 18.09.1961 (Dz.U. 1965, nr 25, poz. 167).

16 Wskazanemu uznaniu nie przeczy stanowisko TS UE zawarte w wyroku z 22.10.2009 w sprawie C-301/08 
Bogiatzi (ECLI:EU:C:2009:649), w którym orzekł, że rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/97 z 9.10.1997 w sprawie 
odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków (Dz.Urz. UE L 285 z 17.10.1997, s. 1), zmienione 
rozporządzeniem (WE) nr 889/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.05.2002 (Dz.Urz. UE L 140 z 30.05.2002, 
s. 2), należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się ono stosowaniu dwuletniego terminu przedawnienia  
z art. 29 konwencji warszawskiej, w przypadku gdy pasażer wnosi o ustalenie odpowiedzialności przewoźnika lot-
niczego z tytułu szkody poniesionej przez niego w trakcie lotu pomiędzy państwami członkowskimi Unii. Należy 
bowiem zauważyć, że rozporządzenie nr 2027/97 dotyczy materii, która jest także przedmiotem regulacji zawartej  
w konwencji warszawskiej i montrealskiej, a odszkodowanie przyznawane pasażerom na podstawie tego rozporządzenia 
ma indywidualny charakter, gdyż zależy od sytuacji danego pasażera. 



glosa do uchwały sądu Najwyższego z 17.03.2017, III czp 111/16

67

Słusznie również SN przyjął, że zastosowanie terminu dwuletniego, wskazanego w art. 35 
konwencji montrealskiej, do roszczeń z rozporządzenia nr 261/2004 nie wynika z przepisu  
art. 208 ust. 2 pr. lot. zawierającego nakaz stosowania umów międzynarodowych wskazanych 
w ust. 1 tegoż artykułu, także do odpowiedzialności przewoźnika za szkody w przewozie mię-
dzynarodowym, niepodlegającym tym umowom, a rozpoczynającym się lub kończącym na 
terytorium RP lub z wykonywaniem lądowania handlowego na tym terytorium oraz w przewozie 
lotniczym krajowym.

Uzasadnienie tego poglądu jest jednak nieco lakoniczne. SN wskazał bowiem jedynie, że 
celem art. 208 ust. 2 pr. lot. nie było rozszerzenie przedmiotowego zakresu zastosowania umów 
międzynarodowych. Stąd też przyjął, że stosowanie przepisów konwencji montrealskiej na 
podstawie odesłania z art. 208 ust. 1 pr. lot. do przewozów lotniczych, które nie są przewozami 
międzynarodowymi w rozumieniu tej konwencji, odnosi się wyłącznie do zakresu odpowiedzial-
ności za wymienione w tej konwencji szkody. Przyjęcie poglądu przeciwnego prowadziłoby zaś do 
objęcia regulacją konwencyjną również odpowiedzialności, która nie została w niej unormowana. 

Takie ujęcie zagadnienia pozwoliło Sądowi na pominięcie analizy zakresu samego odesłania, 
o którym mowa. Użyty w art. 208 ust. 2 pr. lot. zwrot „odpowiedzialność przewoźnika lotniczego 
za szkody” może być bowiem (co najmniej) trojako interpretowany: sensu stricto, jako dotyczący 
wyłącznie kwestii granic odpowiedzialności, szerzej, to znaczy jako obejmujący także przepisy 
ustalające wysokość odszkodowania, oraz sensu largo, jako obejmujący również postanowienia 
o dochodzeniu roszczeń, w tym o terminach ich przedawnienia. Konwencja montrealska w roz-
dziale III zatytułowanym Odpowiedzialność przewoźnika i zakres wyrównania szkód (art. 17–36) 
zawiera przepisy dotyczące wszystkich wymienionych kwestii, w tym przepis art. 35 określający 
termin przedawnienia. Konwencja ujmuje zatem kwestię odpowiedzialności przewoźnika lot-
niczego szeroko, co przemawiałoby za równie szerokim rozumieniem sformułowania użytego 
w art. 208 ust. 2 pr. lot. Jednakże samo odesłanie do konwencji międzynarodowej, zawierającej 
także przepis o terminie dochodzenia roszczeń, nie przesądza o tym, że owe terminy winny 
mieć zastosowanie również do roszczeń z rozporządzenia nr 261/2004. Kwestia ta w omawianym 
przypadku nie ma znaczenia w sytuacji rozłączności roszczeń objętych konwencją montrealską 
i wymienionym rozporządzeniem. Jednocześnie brak jest racjonalnych argumentów przemawia-
jących za tym, aby przepis art. 35 konwencji montrealskiej dotyczący terminu na dochodzenie 
roszczeń zawartych w konwencji montrealskiej stosować także do roszczeń konwencją tą nie-
objętych tylko dlatego, że przepisy prawa wewnętrznego zawierają odesłanie do tej konwencji. 
Potwierdza to zatem trafność przyjętego przez SN rozstrzygnięcia przedmiotowej kwestii.

Wyeliminowawszy możliwość stosowania do zryczałtowanych odszkodowań z rozporzą-
dzenia nr 261/2004 dwuletniego terminu z art. 35 konwencji montrealskiej, SN przeszedł do 
zagadnienia charakteru prawnego odpowiedzialności przewoźnika lotniczego przyjętego w roz-
porządzeniu. Podzielił tu wypowiadany w orzecznictwie TSUE pogląd o umownym charakterze 
tej odpowiedzialności17, co pozwoliło mu wykluczyć zastosowanie do odszkodowań z art. 7 
rozporządzenia nr 261/2004 trzyletniego terminu przedawnienia, przewidzianego w art. 442(1) 
§ 1 k.c., a dotyczącego roszczeń z czynów niedozwolonych. SN nie poczynił w tym zakresie 

17 Por. wyrok z 9.07.2009 w sprawie C-204/08 Rehder (ECLI:EU:C:2009:439), a także wyrok z 23.10.2012 w połą-
czonych sprawach C-581/10 i C-629/10 Nelson i in. (ECLI:EU:C:2012:657).
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jednak żadnych własnych rozważań, które byłyby tym bardziej wskazane, że odszedł od poglądu 
wyrażonego w postanowieniu z 21.08.2014 w sprawie III CZP 44/1418, a mianowicie, że przyjęty 
w rozporządzeniu 261/2004 reżim odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lotniczego wykracza 
poza ramy odpowiedzialności kontraktowej, w szczególności poza ramy umowy przewozu.

Przyjęcie przez SN w glosowanej uchwale umownego charakteru odpowiedzialności prze-
woźnika lotniczego, wynikającej z rozporządzenia nr 261/2004, jest słuszne. Nie zmienia tego 
fakt, że umowa przewozu nie musi wiązać bezpośrednio pasażera i przewoźnika wykonującego 
przewóz. Przewoźnik może się bowiem przy wykonywaniu przewozu posługiwać podwykonaw-
cami. W międzynarodowym prawie lotniczym używa się w związku z tym określeń przewoźnik 
umowny i przewoźnik faktyczny, a pasażer może dochodzić swoich roszczeń zarówno wobec 
jednego, jak i drugiego. Obaj, opierając się na postanowieniach art. 39, 40 i 45 konwencji mont-
realskiej, ponoszą solidarną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez przewoźnika 
faktycznego19. Podobne rozwiązanie przyjęto także w rozporządzeniu nr 261/2004. Zgodnie 
bowiem z art. 3 ust. 5 tego rozporządzenia rozporządzenie ma zastosowanie do każdego obsłu-
gującego przewoźnika lotniczego świadczącego usługi transportowe na rzecz pasażerów, przy 
czym obsługującego przewoźnika lotniczego, który nie jest związany umową z pasażerem, a który 
wykonuje zobowiązania wynikające z rozporządzenia, uważa się za działającego w imieniu osoby 
związanej umową z pasażerem. Sytuacja prawna przewoźnika obsługującego pasażera, który nie 
jest związany umową z pasażerem, jest zatem analogiczna jak przewoźnika faktycznego, o którym 
mowa w konwencji montrealskiej. Podstawą odpowiedzialności przewoźnika obsługującego jest 
więc niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej przez niego umowy o przewóz, a rosz-
czenie pasażera o zryczałtowane odszkodowanie z art. 7 rozporządzenia kierowane do takiego 
przewoźnika obsługującego ma umowny charakter. Kontraktowy charakter roszczenia pasażera 
jest także zachowany w sytuacji, gdy umowę na jego rzecz z przewoźnikiem lotniczym zawrze 
inny podmiot, na przykład organizator turystyki. Umowa taka ma wówczas konstrukcję umowy 
na rzecz osoby trzeciej (w prawie polskim art. 393 k.c.) Stąd też odpowiedzialność przewoźnika 
lotniczego unormowana rozporządzeniem nr 261/2004 jest odpowiedzialnością kontraktową, 
wynikającą z zawartej przez niego umowy przewozu, na podstawie której uprawnionym do 
skorzystania z takiego przewozu jest pasażer, który nie zawsze jest stroną tej umowy.

Uznanie kontraktowego charakteru roszczenia o zryczałtowane odszkodowanie, wynikające-
go z rozporządzenia nr 261/2004, nie przesądza jeszcze kwestii właściwego terminu przedawnie-
nia. Pojawia się tu bowiem kilka kwestii. Pierwsza, którą SN się w ogóle nie zajął, to sposób rozu-
mienia odesłania zawartego w art. 205 ust. 1 pr. lot. W myśl tego przepisu do umowy przewozu 
lotniczego stosuje się przepisy prawa cywilnego (nie tylko Kodeksu cywilnego). Wyjątek stanowi 
jedynie odpowiedzialność przewoźnika, którą – jak już wyżej wspomniano – na mocy odesłania 

18 Postanowieniem tym SN odmówił podjęcia uchwały i udzielenia odpowiedzi na pytanie, w jakim terminie ulega 
przedawnieniu roszczenie pasażera domagającego się od przewoźnika lotniczego zryczałtowanego odszkodowania za 
opóźniony lot na podstawie art. 7 rozporządzenia nr 261/2004, uzasadniając odmowę niewłaściwym sformułowaniem 
zagadnienia prawnego. Postanowienie wraz z uzasadnieniem: Internetowa Baza Orzeczeń SN, http://www.sn.pl/sites/
orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20czp%2044-14.pdf (1.07.2017).

19 Rozwiązanie przyjęte w konwencji montrealskiej wcześniej zostało wprowadzone do konwencji warszawskiej, 
tj. konwencją uzupełniającą konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynaro-
dowego przewozu lotniczego, wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzoną w Guadalajara 
18.09.1961, przywołanej powyżej. 
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zawartego w art. 208 ust. 2 pr. lot. oceniać należy na bazie przepisów konwencji montrealskiej. 
W literaturze przedmiotu na gruncie postanowienia art. 205 ust. 1 pr. lot. wyrażono dwa poglądy. 
Pierwszy, że odesłanie zawarte w tym przepisie obejmuje także ustawę z 15 listopada 1984 roku 
– Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1983, dalej pr. przew.), gdyż również ta ustawa zawiera 
regulację należącą do prawa cywilnego (Stec, 2005, s. 37–38). Przyjmując ten pogląd, należałoby 
rozważyć zastosowanie do omawianej kwestii postanowienia art. 77 ustawy pr. przew. Także ono 
przewiduje roczny termin przedawnienia, ale liczony od dnia wymagalności roszczenia (art. 77 
ust. 3 pkt 6 pr. przew.). Drugi pogląd głosi, że ustawa ta nie ma zastosowania z uwagi na zawarte 
w niej (art. 1 ust. 1) wyraźne wyłączenie spod jej regulacji przewozów lotniczych (Szanciło, 2013, 
s. 28). Trudno dociec, czy pominięcie tej kwestii w rozważaniach SN spowodowane zostało 
niezauważeniem problemu (zwłaszcza wobec braku sformułowania takiej opcji w pytaniu pre-
judycjalnym), czy też zastosowaniem wnioskowania entymematycznego, w którym kwestia ta, 
jako oczywista w ocenie SN, nie wymagała rozważań. Dla porządku jednak warto zauważyć, że 
nawet przyjęcie pierwszego z poglądów (moim zdaniem nieuzasadnionego) przy dalszej analizie 
wykluczałoby zastosowanie przepisu art. 77 pr. przew. z tego powodu, że przepis ten odnosi się 
do roszczeń „dochodzonych na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu”. 
Choć ustawodawca nie wskazał tego wprost, to jednak sposób sformułowania nie może budzić 
wątpliwości, że chodzi tu wyłącznie o przepisy ustawy – pr. przew. 

Przyjęcie umownego charakteru roszczeń o zryczałtowane odszkodowanie z art. 7 rozpo-
rządzenia nr 261/2004 oraz wykluczenie zastosowania postanowienia art. 77 pr. przew. do tych 
roszczeń, a tym samym – skierowanie uwagi na postanowienia Kodeksu cywilnego, nie przesądza 
jeszcze kwestii właściwego terminu przedawnienia tych roszczeń. Ostatnim problemem wymaga-
jącym rozstrzygnięcia przez SN było to, czy roszczenie o odszkodowanie z art. 7 rozporządzenia 
nr 261/2004 przedawnia się na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 118 k.c., w terminie dziesięcio-
letnim, czy też na podstawie przepisu art. 778 k.c., przewidującego roczny termin przedawnienia 
roszczeń z tytułu umowy przewozu osób, biegnący od dnia wykonania umowy, a gdy przewóz 
nie został wykonany – od dnia, kiedy miał być wykonany.

Opowiadając się za stosowaniem rocznego terminu przedawnienia wynikającego z art. 778 
k.c., SN uznał, że postanowienie art. 775 k.c., stanowiące, iż przepisy tytułu XXV k.c. o umowie 
przewozu (art. 774–793) stosuje się do przewozu w zakresie poszczególnych rodzajów transportu 
tylko o tyle, o ile przewóz ten nie jest uregulowany odrębnymi przepisami, należy rozumieć 
w ten sposób, że przepisy tytułu XXV k.c. stosuje się także do tych gałęzi transportu, które są 
uregulowane przepisami odrębnymi, ale ta regulacja jest niepełna. Stanowisko takie jest zgodne 
z wcześniejszym orzecznictwem SN20, jak i poglądami doktryny (por. Górski, 2009, s. 22; Ogiegło, 
2009, s. 660; Jezioro, 2008, s. 126; Szanciło, 2008, s. 35–36). Przyjęcie odmiennego poglądu – jak 
słusznie wskazał SN – prowadziłoby do ograniczenia stosowania kodeksowych przepisów o umo-
wie przewozu do transportu konnego, a więc ich całkowitego zmarginalizowania, gdyż w zasadzie 
wszystkie inne gałęzie transportu posiadają odrębne (pozakodeksowe) regulacje prawne.

Stanowisko SN wynikające z głosowanej uchwały jest zatem całkowicie uzasadnione w świetle 
przyjętych zasad wykładni. Na zakończenie warto jednak zadać sobie pytanie, czy wynikający 
z przepisu art. 778 k.c. roczny termin przedawnienia jest adekwatny do roszczeń o zryczałtowane 

20 Wyrok SN z 10.12.1985. II CR 426/85. OSNCP 1986, nr 11, poz. 182.
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odszkodowanie, wynikających z rozporządzenia nr 261/2004, zwłaszcza wobec postawienia przez 
TSUE wymogu zgodności z zasadami równości i skuteczności. Odpowiedź na powyższe zagad-
nienie jest twierdząca. Wprawdzie termin, o którym mowa, jest krótki, niemniej jednak jest on 
typowy dla roszczeń wynikających z umowy przewozu. Większość aktów prawnych regulujących 
tę umowę, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, jako zasadę przyjmuje taki właśnie 
termin. Ponadto jest terminem zupełnie wystarczającym. Chodzi bowiem o roszczenia, co do 
których nie ma potrzeby udowadniania poniesionej szkody, a co za tym idzie – oczekiwania na 
pełny obraz skutków danego zdarzenia, gromadzenia dowodów, dokonywania skomplikowanych 
niekiedy wyliczeń itd. Zakres roszczenia jest znany od samego początku, wynika bowiem wprost 
z przepisów wymienionego rozporządzenia. Pasażerowie mają także do wyboru alternatywne 
drogi dochodzenia roszczeń, to jest sądową lub administracyjną, co z założenia powinno ułatwiać 
ten proces21. 

Przyjęcie terminów dłuższych, wynikających z art. 118 k.c. (10-letniego czy też 3-letniego 
w odniesieniu do osób, które zawarły umowę przewozu związaną z ich działalnością gospo-
darczą), prowadziłoby natomiast do rozwiązań trudnych do zaakceptowania z aksjologicznego 
punktu widzenia. Prawo w dużo wyższym stopniu chroniłoby pasażerów dochodzących baga-
telnych raczej kwot z tytułu zryczałtowanych odszkodowań niż osoby ciężko poszkodowane 
w wypadkach lotniczych. W tym ostatnim przypadku zastosowanie ma bowiem dwuletni termin 
na dochodzenie roszczeń, liczony od daty przybycia do miejsca przeznaczenia lub od dnia, 
w którym statek powietrzny powinien był przybyć, lub od chwili zatrzymania przewozu (art. 29 
konwencji warszawskiej, art. 35 konwencji montrealskiej). Co więcej, rygorem niezachowania 
tego terminu jest wygaśnięcie roszczenia, co w przypadku art. 778 k.c. nie ma oczywiście miejsca. 
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streszczeNIe Autorka poddaje analizie istotę alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególno-
ści stałych polubownych sądów konsumenckich jako instytucji wyspecjalizowanych, których 
możliwości prawne i organizacyjne można wykorzystać dla dochodzenia roszczeń przez kon-
sumentów w zakresie usług turystycznych. W pracy wykorzystano przede wszystkim metody 
dogmatyczną i analityczną, ponieważ najistotniejsza w tej kwestii jest wyczerpująca wykładnia 
obowiązujących w tym obszarze norm prawnych i analiza dorobku doktryny co do problemów 
arbitrażu. Przeprowadzone rozważania wskazują, że sądy konsumenckie stanowią doskonałe 
ramy instytucjonalne dla rozpoznawania i rozstrzygania sporów konsumenckich odnoszących 
się do profesjonalnych usług świadczonych w zakresie turystyki.

słOWa kLuczOWe  sądownictwo polubowne, konsumenci, rynek usług turystycznych

 

WprOWaDzeNIe
W sferze turystyki potrzeba ochrony konsumenta jest szczególnie wyraźna, i to nie tylko z po-
wodu poważnej nierównowagi ekonomicznej między turystami a tak zwanymi touroperatorami, 
ale przede wszystkim ze względu na „nieodwracalność” skutków nienależytego wykonywania 
usług w tej dziedzinie. Jeśli bowiem w zakresie masowej konsumpcji dóbr trwałego użytku skutki 
ewentualnych naruszeń praw konsumenta można na ogół stosunkowo łatwo usunąć poprzez 
naprawę czy wymianę (pomijając ewentualne szkody na osobie), to w przypadku usług tury-
stycznych najczęściej skutki dostarczenia niepełnowartościowego „towaru” nie są już możliwe 
do wyeliminowania (Robaczyński, 2014, s. 58). Z tego względu sądownictwo polubowne, w tym 
konsumenckie, w miarę liberalizacji rynków towarów i usług, w tym usług turystycznych, a także 
wobec rosnącego znaczenia standardów etycznych obrotu gospodarczego (przejawiających się 
choćby w klauzuli „dobrych obyczajów” na gruncie prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji), 
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zyskuje na znaczeniu. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż prowadzenie postępowania sądo-
wego przed sądem powszechnym przez przedsiębiorców, również funkcjonujących w ramach 
rynku usług turystycznych, wymaga zdecydowanie dużego nakładu środków (finansowych, 
organizacyjnych, kadrowych itd.). Także w odniesieniu do sporów konsumenckich na tym rynku 
usług postępowanie sądowe (zwłaszcza uproszczone) nie zawsze spełnia oczekiwania stron (choć-
by z uwagi na niemożność zastosowania dowodu z opinii biegłego). Ponadto, nadmierna liczba 
sporów sądowych niezbyt korzystnie wpływa na reputację uczestnika rynku usług turystycznych, 
co coraz częściej nie pozostaje bez znaczenia. 

Aby prawidłowo określić zakres tego rynku, należy wskazać, że turystyka to ogół czynności 
osób podróżujących i przebywających poza ich zwykłym otoczeniem przez okres nieprzekra-
czający 12 miesięcy, w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych (GUS, 1998, s. 9–10). 
Zakres rynku turystycznego wyznaczony jest przez popyt związany z odbywaniem podróży 
spełniających wymienione kryteria. Jest to więc rynek definiowany przez charakter konsumpcji. 
Przy czym dla obrotu konsumenckiego szczególne znaczenie mają usługi w formie imprezy 
turystycznej. Impreza turystyczna oznacza wcześniej ustaloną kombinację nie mniej niż dwóch 
z następujących usług sprzedawanych lub oferowanych do sprzedaży w łącznej cenie, o okresie ich 
świadczenia dłuższym niż 24 godziny lub obejmującym nocleg: a) transport, b) zakwaterowanie 
oraz c) inne usługi turystyczne niezwiązane z transportem lub zakwaterowaniem stanowiące 
znaczną część imprezy turystycznej.

Mówiąc o uczestniku rynku usług turystycznych, potencjalnej stronie postępowania media-
cyjnego albo arbitrażowego, należy mieć na uwadze dwie grupy podmiotów – organizatorów 
imprez turystycznych oraz konsumentów. Organizator to podmiot, który zawodowo organizuje 
imprezy turystyczne i sprzedaje je lub oferuje na sprzedaż, zarówno w sposób bezpośredni, jak 
i za pośrednictwem punktu sprzedaży detalicznej, przy czym punktem detalicznym jest podmiot, 
który sprzedaje lub oferuje sprzedaż usług zestawionych przez organizatora w formie imprezy. 
Natomiast za konsumenta uważa się każdego, kto nabywa imprezę turystyczną lub wyraża zgodę 
na jej nabycie (główny kontrahent), lub osobę, w imieniu której główny kontrahent wyraża zgodę 
na nabycie imprezy (inni beneficjenci), bądź osobę, na którą główny kontrahent lub którykolwiek 
z innych beneficjentów przenosi prawa do udziału w imprezie.

Z kolei pojęcia „sąd polubowny” oraz „sąd arbitrażowy” są pojęciami, którym przypisuje 
się różne znaczenia. Jednak należy przyjąć, iż w ścisłym znaczeniu tych pojęć ich zakresy są 
tożsame. T. Ereciński i K. Weitz wskazują, iż pojęcie „sąd polubowny (arbitrażowy)” sensu stricto 
oznacza arbitra lub arbitrów powołanych przez strony do rozstrzygnięcia konkretnego sporu. 
Nazwę taką mają jednak także często stałe instytucje arbitrażowe zajmujące się organizowaniem 
postępowania arbitrażowego (Ereciński, Weitz, 2008, s. 52). Należą do nich stałe polubowne sądy 
konsumenckie, które mogą odegrać szczególną rolę w zakresie rozstrzygania sporów cywilnych 
w zakresie usług turystycznych. 

W literaturze podkreśla się swoisty aspekt psychologiczny zjawiska rozwoju tego trybu 
rozstrzygania sporów, według którego idea sądownictwa arbitrażowego zasadza się na współ-
działaniu, a nie na walce poróżnionych stron. Jest to konsekwencją faktu, iż poddanie sporu 
kompetencjom sądu arbitrażowego wymaga porozumienia się stron, przybierającego postać 
zapisu na sąd polubowny (Szumlicz, 2006, s. 22). Oczywiście nie może być ono wymuszane 
naciskiem jakiejkolwiek „władzy państwowej”, działającej w „imieniu i na rzecz oczekującego 
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zgody powszechnej społeczeństwa” (Dalka, 1987). Sąd arbitrażowy nie antagonizuje stron, 
co ma miejsce w postępowaniu przed sądem powszechnym, gdzie strony są przeciwnikami 
procesowymi (Szumlicz, 2006, s. 22). Co więcej, również dla konsumentów nie bez znaczenia 
jest (choć to tylko przypuszczenie), iż w przypadku postępowań przed sądami konsumenckimi 
w mniejszym stopniu (niż to ma miejsce w sądownictwie powszechnym) pojawiają się opory 
natury psychologicznej związane z wikłaniem się w postępowanie sądowe (Wacinkiewicz, 2006, 
s. 219). Takie podejście do sporu jest zresztą słuszne z punktu widzenia teorii organizacji i za-
rządzania, bowiem jedną z efektywniejszych metod rozwiązywania konfliktów jest tak zwane 
rozwiązanie integracyjne, które polega na zjednoczeniu skonfliktowanych osób w rozwiązywaniu 
wspólnego problemu. Z pewnością ma to istotne znaczenie również z perspektywy usług tury-
stycznych, które wyróżniają się pewną powtarzalnością, co powoduje, że zachowanie dalszych 
relacji pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem stanowi wartość dodaną dla obu stron, bowiem 
przedsiębiorca nie traci potencjalnego nabywcy usługi, a konsument nadal może rozważać 
możliwość skorzystania z określonej oferty. 

Pozostając przy aspekcie psychologicznym sądownictwa arbitrażowego (polubownego), warto 
dostrzec, iż pojawiać się on będzie zarówno w układzie podmiotów zainteresowanych i uczest-
niczących w arbitrażu, jak i w szerszym układzie społecznym „potencjalnych (ew. przyszłych) 
użytkowników arbitrażu”. W tej perspektywie istotne znaczenie mają czynniki kształtujące 
społeczną akceptację dla tego rodzaju rozwiązań i promujące alternatywne formy rozwiązywania 
sporów. Niekwestionowaną rolę odgrywają w tym względzie media – których aktywność nie za-
wsze uznać można za służącą propagowaniu sądownictwa polubownego. Problem ten odnosi się 
również do rynku usług turystycznych, zważywszy, że środki masowego przekazu nader chętnie 
udzielają porad konsumenckich dotyczących wyjazdów turystycznych, występujących w tym 
względzie zagrożeń i roszczeń z nimi związanych, ale już często pomijają milczeniem sposoby 
efektywnego pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy konsumentem a organizatorem 
imprez turystycznych. 

rOLa aLterNatyWNych metOD rOzWIązyWaNIa spOróW 
Alternatywne metody rozwiązywania sporów (z ang. ADR) stanowią jedną z możliwości 
zakończenia (w przypadku rozwiązania sporu przez same strony), względnie rozstrzygnięcia 
(w razie uzyskania orzeczenia od osoby trzeciej) konfliktu między stronami, których interesy 
są sprzeczne (w szerokim tego słowa znaczeniu – wszak niektóre z tych rozwiązań są stosowane 
również w relacjach przestępca–ofiara w sprawach karnych). Z tego względu znajdują one zasto-
sowanie we wszystkich rodzajach spraw cywilnych, co do których pojawia się tak zwana zdolność 
ugodowa, w tym spraw, których istotą jest dochodzenie roszczeń konsumenckich wynikających 
z niewykonania albo nienależytego wykonania usług turystycznych.

W literaturze przedmiotu pojęcie ADR oznacza szereg różnych metod służących rozwiązaniu 
sporu dzięki pomocy neutralnego i bezstronnego podmiotu trzeciego, będących alternatywą dla 
możliwości rozstrzygnięcia tego sporu w procesie przed sądem powszechnym (Morek, 2004, s. 1). 
Również L. Morawski opisuje różne modele rozwiązywania sporów we współczesnych systemach 
prawnych. Jego zdaniem wyróżnić można:
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a) typ kontraktowy, w którym rozwiązanie sporu następuje w drodze porozumienia między 
stronami;

b) typ mediacyjno-koncyliacyjny, w którym przy rozstrzygnięciu sporu pośredniczy osoba 
trzecia, przy czym jest ona pozbawiona jakichkolwiek uprawnień władczych względem 
uczestników sporu;

c) typ arbitrażowy, w którym strony mają wpływ na wybór (względnie sposób wyboru) 
osoby arbitra, czasem nawet reguł i procedur rozwiązywania sporu, z tym zastrzeżeniem, 
że rozstrzygnięcie arbitra ma charakter wiążący;

d) typ adjudykacyjny, w którym rozstrzygnięcie sporu ma także charakter wiążący, ale strony 
nie mają w tym modelu ani wpływu na wybór arbitra, ani też na określenie stosowanych 
reguł i procedur (Morawski, 1993, s. 12–13). 

Mówiąc o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów, na potrzeby niniejszego 
opracowania trzeba odnosić się do trzech pierwszych form rozstrzygania sporów cywilnych. 
Jednak nie oznacza to, iż wyłącznie do nich ogranicza się zbiór stosowanych metod o charakterze 
alternatywnym w stosunku do sądownictwa powszechnego. Te trzy podstawowe formy znajdują 
odzwierciedlenie w negocjacjach, mediacji i w działaniach sądów polubownych. Równocześnie 
obok nich funkcjonuje cały szereg innych (swoiście pośrednich) rozwiązań, które w różnym 
stopniu łączą w sobie wskazane formy podstawowe. 

Alternatywne metody rozwiązywania sporów można w różny sposób klasyfikować. Z punktu 
widzenia tych rozważań najistotniejszy jest podział, według którego wyróżnia się te, które za pod-
stawę przyjęły model negocjacji i mają charakter stricte pojednawczy (np. mediacja, koncyliacja) 
i pozostałe, zawierające inne dodatkowe elementy między innymi o charakterze adjudykacyjnym 
(z zastrzeżeniem, że „orzeczenie” nie musi mieć charakteru dla stron wiążącego) (Morawski, 
1993, s. 1). Jednak klasyfikacja ta nie jest jednoznaczna, głównie ze względu na problemy termino-
logiczne, odnoszące się do mediacji i koncyliacji, które jednak wykraczają poza ramy niniejszego 
opracowania. 

Wskazując na znaczenie alternatywnych metod rozwiązywania sporów cywilnych w odnie-
sieniu do sporów na rynku usług turystycznych, warto przede wszystkim zwrócić uwagę na 
cechy, które odróżniają je od sądownictwa państwowego, zbyt często uwikłanego w nadmierny 
formalizm i zawiłe procedury. Należy jednak podkreślić, że owego „odróżnienia” (czy też „alter-
natywy”) nie powinno się traktować konfrontacyjnie, ale jako swego rodzaju dopełnienie, wzbo-
gacenie, a nawet symbiozę, w której sądy polubowne współistnieją z wymiarem sprawiedliwości 
ukształtowanym w ramach struktur państwowych. W konsekwencji w odniesieniu do usług 
turystycznych należy ADR postrzegać jako możliwość rozwiązania tej kategorii sporów, która 
nie obejmuje co do zasady wysokiej wartości przedmiotu sporu oraz bardzo skomplikowanych 
stanów faktycznych, co nie wymaga z reguły korzystania z rozbudowanych struktur sądownictwa 
państwowego i sięgania do bardzo koszto- i czasochłonnych środków dowodowych (np. opinii 
biegłego). 

Alternatywne metody rozwiązywania sporów mogą, według A. Korybskiego, uzupełniać 
„państwowy wymiar sprawiedliwości” w różnym wymiarze (zakresie) – w zależności od kon-
kretnej formuły, którą zechcą zastosować strony. Może zatem nastąpić:

a) rozwiązanie sporu prawnego przez same strony na drodze bezpośrednich negocjacji, 
wiodących do zawarcia porozumienia (ugody) albo
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b) opanowanie sporu prawnego w trybie przedsądowym z udziałem osoby trzeciej – tak 
zwana droga niesądowa, niewykorzystująca konstrukcji postępowania sądowego (np. 
mediacja, koncyliacja), albo 

c) rozstrzygnięcie sporu prawnego również w trybie przedsądowym z udziałem osoby 
trzeciej – z wykorzystaniem elementów postępowania sądowego (np. minitrial);

d) opanowanie sporu prawnego z udziałem osoby trzeciej przed przystąpieniem przez sąd 
do rozpoznania sprawy już zawisłej bądź już w toku postępowania sądowego (np. pretrial 
settlement conferences) (Korybski, 1993, s. 136).

Dzięki takiemu rozwiązaniu strony, idąc do państwowego sądu, nie zawsze muszą być 
zmuszane do udziału w tradycyjnym procesie sądowym. Po analizie sprawy przeprowadzonej 
przez wykwalifikowanego doradcę może się bowiem okazać, że efektywniejszym rozwiązaniem 
będzie wykorzystanie jednej z przedstawionych alternatywnych metod rozwiązywania sporów. 
W odniesieniu do rynku usług turystycznych, który odznacza się masowym charakterem relacji 
przedsiębiorca–konsument, ma to szczególne znaczenie, również w kontekście stopnia obciążenia 
sądownictwa państwowego. W takiej sytuacji sprawy związane z usługami turystycznymi są 
tą kategorią, której udział w wolumenie spraw sądowych można w znacznym stopniu zmini-
malizować z korzyścią dla obu stron sporu w zakresie szybkości i profesjonalności uzyskanego 
zakończenia konfliktu. 

Niewątpliwie rozwój alternatywnych metod rozwiązywania sporów cywilnych i handlowych 
stanowi trend widoczny we wszystkich państwach demokratycznych. Znajduje to wyraz również 
w dokumentach o charakterze ponadnarodowym. Rada Europejska w jednym ze swoich stano-
wisk (Konkluzje, 1999) dotyczących problematyki alternatywnych metod rozwiązywania sporów 
wskazała, że pierwszeństwo przyznać należy staraniom ustanowienia ogólnych lub szczegółowych 
zasad dla określonych dziedzin, które dawałyby gwarancje niezbędne do rozwiązywania sporów 
przez instytucje pozasądowe zapewniało niezawodność w stopniu wymaganym przez wymiar 
sprawiedliwości (Stadniczeńko, 2008, s. 200). Tej idei przyświecają również przepisy Kodeksu 
postępowania cywilnego dotyczące organizacji i działania sądów polubownych. Wydaje się, że 
dalszym krokiem jest specjalizacja, w pewnym zakresie widoczna w odniesieniu do polubownych 
sądów konsumenckich, która jednak powinna iść dalej w kierunku sądów zajmujących się po-
szczególnymi sektorami rynku, zwłaszcza takimi, które wyróżniają się masowym charakterem 
transakcji z udziałem konsumentów, co znajduje pełne odniesienie do usług turystycznych.

sąDOWNIctWO pOLuBOWNe (arBItrażOWe) – WyBraNe kWestIe pODstaWOWe
Sądy polubowne (arbitrażowe) mogą przybrać dwie zasadnicze formy organizacyjne: sądy stałe 
i sądy ad hoc. Sąd stały, mający już w naszym systemie prawnym i sądowym utrwaloną pozycję, 
stanowi element struktury organizacyjnej instytucji, która w ramach swoich zadań statutowych 
zajmuje się również świadczeniem tego rodzaju „usług sądowych”. Często sądy polubowne o sta-
łym charakterze są powoływane przez instytucje zawodowe (samorządowe) w celu zapewnienia 
możliwości rozpoznawania sporów swoich członków lub innych podmiotów prowadzących 
określoną działalność zawodową lub gospodarczą. Pojawiają się również sądy stałe, które są 
tworzone do rozpoznawania określonego rodzaju sporów (przykładem tego rozwiązania są 
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wyspecjalizowane sądy konsumenckie). Podstawowym wyróżnikiem stałych sądów polubow-
nych jest stworzenie trwałych ram organizacyjnych i ukształtowanie regulaminu, który stanowi 
podstawę procedowania w odniesieniu do sporów trafiających przed te sądy. W tym przypadku 
naturalnym zapleczem dla tego rodzaju konstrukcji mogą być takie organizacje, jak Polska Izba 
Turystyki, jednak w razie utworzenia sądu stałego przy organizacji branżowej należy zadbać 
o zdobycie zaufania wśród przeciwników procesowych zrzeszonych w niej przedsiębiorców. 

Z kolei sądy ad hoc powołuje się z inicjatywy stron na potrzeby konkretnego sporu. Nie mają 
one oparcia w żadnej instytucji zajmującej się arbitrażem. Ich zaletą jest z pewnością elastyczność 
i jeszcze niższy poziom sformalizowania działań w stosunku do sądów stałych. Nie należy jednak 
zapominać, iż niosą one ze sobą bardzo istotne ryzyko, bowiem ich orzeczenia bywają często 
zaskakujące. Środkiem zaradczym może być w takich przypadkach kontrola orzeczeń sądów 
arbitrażowych przez sąd powszechne. Na rynku usług turystycznych ten rodzaj sądu może zna-
leźć zastosowanie nie tyle w odniesieniu do sądów konsumenckich, ile w zakresie wzajemnych 
relacji pomiędzy profesjonalistami obecnymi na tym rynku, a współdziałającymi w zakresie 
stworzenie kompleksowej oferty dla konsumenta. 

Trzecią formą sądownictwa polubownego jest tak zwany arbitraż administrowany, który 
jest rozwiązaniem o charakterze mieszanym. Mamy z nim do czynienia wtedy, gdy sąd ad hoc 
prowadzi postępowanie przy wykorzystaniu zaplecza organizacyjnego i technicznego stałego 
sądu polubownego. Zdarza się, że przenikanie się obu tych typów sądów idzie tak daleko, iż 
sąd ad hoc korzysta również z regulaminu stałego sądu polubownego; można by też wywodzić, 
iż tryb „stały” i ad hoc są cechą wybranej procedury, a nie cechą sądu rozstrzygającego. W tej 
perspektywie mamy do czynienia z jednym sądem, który, zależnie od woli stron, działa w różnych 
trybach. Aktywność tego rodzaju sądów również odnosić się będzie w głównej mierze do sporów 
pomiędzy przedsiębiorcami działającymi na rynku usług turystycznych.

Podziały odnoszące się do sądownictwa polubownego (arbitrażowego) przebiegają w różnej 
przestrzeni. W odniesieniu do usług turystycznych, które w wielu przypadkach mają charakter 
transgraniczny, warto wskazać jeszcze jeden z nich – dotyczący zaistnienia w sporze elementu 
zagranicznego (obcego). Na podstawie tego kryterium można wyróżnić arbitraż krajowy oraz 
arbitraż zagraniczny (międzynarodowy). Według Ł. Błaszczaka i M. Ludwik, ogólnie rzecz ujmu-
jąc, arbitrażem międzynarodowym – w przeciwieństwie do krajowego – jest arbitraż, w którym 
występuje element obcy (zagraniczny). Takim elementem obcym może być na przykład miejsce, 
gdzie odbyło się postępowanie arbitrażowe, miejsce wydania orzeczenia, przynależność stron 
lub arbitrów do określonego państwa, zastosowane prawo procesowe lub prawo materialne 
(Błaszczak, Ludwik, 2007, s. 5). W razie zaistnienia sporu, którego przedmiotem jest usługa 
turystyczna świadczona w państwie obcym, może zaistnieć element obcy o charakterze pod-
miotowym (np. siedziba podmiotu świadczącego określonego rodzaju usługi), jak i o charakterze 
przedmiotowym (np. miejsce, w którym nastąpiła szkoda).

Kończąc analizę podstawowych cech instytucji sądu polubownego (arbitrażowego), warto 
wskazać, czym wyróżnia się model sądownictwa polubownego (czy też arbitrażu) jako jednej z al-
ternatywnych metod rozwiązywania sporów, uzupełniającej wymiar sprawiedliwości w sprawach 
cywilnych. O ile w postępowaniu sądowym w myśl zasady rozporządzalności (dyspozytywności) 
strony mają zasadniczy wpływ na tok postępowania, o tyle w sądownictwie polubownym rola 
stron poszerza się, wykraczając daleko poza czynności dyspozytywne. W polubownym modelu 
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orzekania strony mają wpływ również na skład sądu, stosowane procedury, zasady orzekania 
i kwestie merytoryczne oraz organizacyjne, kształtujące pracę i organizację sądu. Pozwala to 
uzyskać rozstrzygnięcie nie tylko zgodne z literą prawa, ale również szczególnie bliskie systemowi 
wartości stron (np. z punktu widzenia zasad etycznych ich zawodu czy działalności), a więc 
wyraźnie uzasadnione aksjologicznie z perspektywy stron sporu.

Wracając do zasadniczej problematyki niniejszych rozważań, to jest do sporów z udziałem 
konsumentów na rynku usług turystycznych, stwierdzić należy, iż działanie sądów powszechnych 
pokazuje istnienie różnych (swoistych dla tych sporów) problemów, negatywnie wpływających 
na pozycję konsumenta w sporze z przedsiębiorcą (np. poziom edukacji prawnej konsumenta, 
jego możliwości ekonomiczne, nieporadność w toku postępowania). W europejskim prawie 
konsumenckim wskazuje się specyficzne cechy (a raczej wady) sporów konsumenckich rozpo-
znawanych przed sądem powszechnym. Są nimi między innymi: dysproporcja między niską 
wartością przedmiotu sporu a wysokimi kosztami rozwiązania sporu, nieefektywność istnie-
jących procedur i związana z nią przewlekłość postępowania oraz to, że konsument jest zawsze 
stroną ekonomicznie słabszą (Gajda, 2005, s. 536). W związku z powyższym nasuwa się wniosek, 
że powinno się tworzyć dla konsumentów inne, dostosowane do ich możliwości ścieżki dostępu 
do wymiaru sprawiedliwości. Stąd też pojęcie access to justice, występujące w prawodawstwie 
i doktrynie europejskiej w odniesieniu do tej grupy docelowej, należy ujmować szeroko. I to na 
tyle, aby móc kompleksowo spojrzeć na problem dostępu konsumentów do sprawiedliwości przy 
uwzględnieniu nie tylko sądowych procedur dochodzenia roszczeń konsumenckich, ale również 
alternatywnych pozasądowych procedur rozwiązywania sporów konsumenckich. Obejmuje to 
również problematykę dostępności porad prawnych oraz pomocy prawnej. 

W konsekwencji takiego podejścia rola sądownictwa polubownego o wskazanych wyżej 
walorach staje się coraz bardziej znacząca w odniesieniu do sporów z udziałem konsumentów na 
rynku usług turystycznych z uwagi na potrzebę ich sprawnego rozwiązywania na podstawie jak 
najprostszej procedury i z uwzględnieniem jak najniższych nakładów finansowych i organizacyj-
nych, ale bez uszczerbku dla jakości wydanego rozstrzygnięcia, względnie wypracowanej ugody.

stałe pOLuBOWNe sąDy kONsumeNckIe W pOLsce  
jakO przykłaD sąDóW rOzpOzNających spOry O usługI turystyczNe
Stałe sądy konsumenckie w naszym kraju mają już swoją tradycję sięgającą początkowych lat trans-
formacji ustrojowej. Pierwsze polubowne sądy konsumenckie utworzono w 1991 roku na mocy umo-
wy zawartej między Federacją Konsumentów i Państwową Inspekcja Handlową. Obecnie kwestie 
te reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji 
i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej. Ich 
przydatność dla rozpoznawania sporów konsumenckich wydaje się niekwestionowana. 

Nie wnikając w szczegóły organizacyjne, zasygnalizować należy tylko, że w Polsce działa  
16 stałych sądów konsumenckich, przy czym w niektórych województwach działają one również 
w delegaturach. Ich dyslokacja jest wyraźnie powiązana z administracyjnym podziałem państwa. 
Co jest z jednej strony zrozumiałe, ale z drugiej może budzić wątpliwości, jeżeli zważymy „spo-
łeczny cel” działania prokonsumenckiego. 
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O specyfice i przydatności konsumenckich sądów polubownych nie da się sensownie mówić 
bez wniknięcia w „akt kreacyjny”, jakim jest w konkretnym przypadku umowa o zorganizowanie 
sądu. Umowę taką można by określić jako „publiczny kontrakt społeczny”. To określenie oddaje:

 Ȥ publiczny charakter celu i interesu, 
 Ȥ społeczny charakter jednej ze stron, 
 Ȥ negocjacyjny sposób ustalania treści tej umowy. 

Stałe sądy polubowne przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej tworzone są na 
podstawie umów o zorganizowanie takich sądów, zawartych przez wojewódzkich inspektorów 
z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów lub interesy przed-
siębiorców oraz innymi zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi. Umowy te określają 
w szczególności zasady pokrywania kosztów wynagrodzenia arbitrów oraz zwrotu kosztów 
poniesionych w związku z wykonywaniem czynności arbitra. Jak widać, przebijający z prawa 
konsumenckiego zamiar stworzenia instytucjonalnego wsparcia interesów konsumentów znaj-
duje w tego typu umowach daleko idące potwierdzenie. Co ważne, umowy o utworzeniu stałego 
polubownego sądu konsumenckiego są umowami otwartymi, co pozwala przystępować do nich 
kolejnym podmiotom, których cele statutowe odnoszą się do ochrony interesów przedsiębiorców, 
względnie konsumentów. 

Lata doświadczeń konsumenckich sądów polubownych pozwalają na sformułowanie pew-
nych wniosków. Artykułując je, należy zastanowić się nad dwiema zasadniczymi kwestiami: po 
pierwsze: jak należy postrzegać sądy konsumenckie na tle innych sądów polubownych w polskim 
systemie prawnym, po wtóre: jak te sądy sprawdzają się w praktyce. Przy czym oceny te winny 
być dokonywane nie tylko przez pryzmat liczby spraw w nich rozpoznawanych, ale również 
w aspekcie stosowania określonych rozwiązań prawnych (lub ich braku) w toku działalności 
orzeczniczej sądów konsumenckich. 

Ewolucja sądownictwa polubownego, nie tylko na gruncie polskiego systemu prawnego (czego 
wyrazem była niedawna nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w tej materii), 
ale również w systemach prawnych poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej spo-
wodowała pewne odmienności w postrzeganiu tego sądownictwa, co uwidacznia się w poglądach 
przedstawicieli doktryny. 

W literaturze polskiej W. Siedlecki stał na stanowisku, że sądem polubownym jest tylko sąd 
niepaństwowy powołany zgodną wolą stron do rozstrzygania ich sporu wyrokiem mającym moc 
prawną na równi z wyrokiem sądu państwowego (Siedlecki, 1959, s. 375). Zarazem autor ten, od-
nosząc się do modelu stałych sądów polubownych, nie przewidywał w tym zakresie służebnej roli 
wobec nich organów administracji publicznej. W. Siedlecki podkreślał, że sądy polubowne mogą 
być instytucjami stałymi, ustanowionymi w statutach i w regulaminach pewnych organizacji, 
związków i stowarzyszeń i że mogą być tworzone dla rozstrzygania poszczególnych (jednostko-
wych) sporów wynikłych między stronami. W tym przypadku członkowie organizacji, związków, 
stowarzyszeń i innych, przystępując do nich, poddają dobrowolnie spory mogące wyniknąć na 
tle przynależności do danej organizacji pod rozstrzygnięcie ustanowionego w przepisach orga-
nizacyjnych stałego sądu polubownego (Siedlecki, 1959, s. 376). Z kolei T. Ereciński i K. Weitz 
wskazują, że cechami konstytutywnymi sądów polubownych są: ich niepaństwowy (prywatny) 
charakter, wola stron jako źródło uprawnienia do rozstrzygnięcia sprawy oraz uznanie przez 
ustawę tego uprawnienia ze skutkiem polegającym na zrównaniu mocy prawnej wyroków sądów 
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polubownych z wyrokami sądów państwowych (Ereciński, Weitz, 2008, s. 17). Na dwa spośród 
wymienionych przymiotów wskazuje w swych analizach A. Zieliński, podnosząc, iż sądownictwo 
polubowne stanowi alternatywny sposób rozpoznawania i rozstrzygania sporów cywilnych przez 
organ, który nie jest sądem państwowym, a który swoje uprawnienia do rozstrzygania danego 
sporu wywodzi z umowy stron, które eliminuje rozstrzyganie danego sporu przez sąd państwowy 
(Zieliński, 2017).

Te cechy, z pewnymi zastrzeżeniami co do pierwszej z nich (tzn. braku jakiekolwiek czynnika 
władzy publicznej), można odnieść również do omawianych tu przez nas sądów konsumenckich. 
Dlatego też trafne wydaje się stanowisko wskazujące na ich mieszany co prawda charakter, ale 
zdecydowanie silnie osadzony w regulacjach dotyczących sądownictwa polubownego. Nie bez 
przyczyny przecież ustawodawca polski zaakcentował ten ich status prawny przymiotnikiem 
„polubowny” w pełnej nazwie sądów konsumenckich. 

Nie sposób zatem zgłaszać obiekcji co do uznawania modelu stałych sądów polubownych 
konsumenckich jako hybrydowego ergo stanowiącego połączenie działania dwóch czynników: 

a) prywatnego (charakterystycznego dla sądownictwa polubownego, opartego na umowie 
stron sporu);

b) publicznego (wynikającego z wspierającej roli organów administracji publicznej, mającej 
kluczowe znaczenie dla organizacji i sposobu funkcjonowania omawianych sądów). 

Warto przy tym zauważyć, że ramy prawne modelu funkcjonowania sądów konsumenckich 
można oceniać w dwóch perspektywach (ujęciach). Pierwsza z nich jest perspektywa publiczno-
prawna – odnosząca się do:

a) źródeł powołania, istnienia instytucji i tworzenia zrębów prawnych stałych sądów 
polubownych [te bowiem powstały na mocy art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej (ustawa, 
2000), a więc na podstawie „państwowego” aktu normatywnego], 

b) charakteru prawnego umów zawieranych w tej materii na mocy ust. 1 wyżej wskazanego 
przepisu. 

Zgodnie z jego treścią umowy o zorganizowaniu takich sądów zawiera Wojewódzki Inspektor 
Inspekcji Handlowej z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi konsumentów lub 
przedsiębiorców oraz z innymi zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi, o czym była już 
mowa. Należy zwrócić uwagę, że również regulamin organizacji i działania stałych polubownych 
sądów konsumenckich ma formę aktu normatywnego. Perspektywa prywatnoprawna wyznacza-
na jest charakterem zapisu na sąd polubowny, zawieranego przez konsumenta i przedsiębiorcę –  
strony sporu poddawanego rozstrzygnięciu tego sądu. 

Biorąc to pod uwagę, należy uznać, że „prywatność” sądów konsumenckich jest cechą względ-
ną, w pełni oznaczoną dopiero na etapie konkretnego postępowania wszczynanego na podstawie 
zapisu na sąd polubownym. Stąd też można stwierdzić, że sądy te bardziej odzwierciadlają model 
sądownictwa nakreślony w polskiej doktrynie prawa cywilnego procesowego, odnoszący się nie 
tyle do statusu prawnego samej instytucji, co do sposobu kształtowania składu orzekającego 
w konkretnym sporze i mocy prawnej samego rozstrzygnięcia. Podobne stanowisko zajmuje 
między innymi B. Gnela, podkreślając, że tak istotny wpływ aktów normatywnych na organizację 
i działanie stałych polubownych sądów konsumenckich (w tym wypadku zarówno ustawy, jak 
i aktu wykonawczego wprowadzającego regulamin sądów) czyni z nich quasi-sądy polubowne 
bądź sui generis sądy polubowne (Gnela, 2009, s. 117).
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W konsekwencji dotychczasowych ustaleń i przywołanych poglądów można stwierdzić, że 
stałe sądy konsumenckie są typem sądów polubownych powstałych na mocy ustawy i funkcjo-
nują na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy. Powoduje to, że ustalenia dokonane na 
gruncie umowy tworzącej konkretny sąd oraz zapisu dotyczącego konkretnego sporu są jedynie 
dopełnieniem postanowień wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

Wskazany przez nas „modelowo hybrydowy” charakter sądów konsumenckich jest specyficzny 
przede wszystkim dla sądów polubownych wyróżniających się wysokim stopniem „specjalizacji” 
co do przedmiotu sporów poddanych ich kognicji. Interpretując postanowienia art. 1157 k.p.c.,  
należy uznać, że pod rozstrzygnięcie sądu polubownego można poddać spory majątkowe (nie-
zależnie od tego, czy są rozpoznawane w procesie, czy też w postępowaniu nieprocesowym) –  
z wyjątkiem spraw o alimenty – oraz spory o prawa niemajątkowe, jeżeli (w obu przypadkach) 
jest dopuszczalne zawarcie ugody. Tymczasem stałe sądy konsumenckie otrzymały możliwość 
rozpoznawania tylko określonego rodzaju sporów, w tym przypadku odnoszących się do sto-
sunków prawnych z udziałem konsumentów, także powstających na rynku usług turystycznych. 

pODsumOWaNIe
Nie ulega wątpliwości, że w sprawach konsumenckich na rynku usług turystycznych konieczne 
jest zapewnienie odpowiednich standardów jakościowych, co powinno nastąpić w drodze soft 
law (Gajda, 2008, s. 35), stąd też z pewnością instrumentem przydatnym w tym względzie będą 
wszelkie „dobre praktyki” oraz sposoby działania na rynku usług turystycznych wypracowane 
wspólnie przez ich uczestników. Takie akceptowalne przez konsumentów i przedsiębiorców stan-
dardy wdrażane w praktyce mogą ograniczyć przypadki roszczeń odnoszących do organizacji 
imprez turystycznych. Nie oznacza jednak, że wykluczy to całkowicie konieczność rozwiązywa-
nia sporów z udziałem konsumentów w tym obszarze rynku. 

Z tych względów nie sposób nie doceniać znaczenia alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów w rozpoznawaniu sporów konsumenckich na rynku usług turystycznych. Stanowi to 
nie tylko refleks ogólnie przyjmowanego pozytywnego wymiaru sądownictwa polubownego, 
ale przede wszystkim wynikające z praktyki znaczenie tych metod dla rozwiązywania sporów 
z udziałem podmiotów słabszych między innymi ekonomicznie, co w relacjach konsumenta 
z organizatorem imprezy turystycznej jest sytuacją często spotykaną. Warto wskazać za  
J. Olszewskim, że – nie negując potrzeby częściowej kreacji porządku prawnego, a przez to 
i społecznego w drodze władczych decyzji uprawnionych organów państwowych (jakimi są  
np. orzeczenia sądów powszechnych) – w teorii, jak i w praktyce większą niż dotąd uwagę na-
leży poświęcić kształtującej się oddolnie instytucji sądów lokalnych, a takimi są, według tego 
autora, właśnie sądy polubowne. Sądy te nie tylko uwzględniają regionalną specyfikę, ale przede 
wszystkim będą orzekać z większą dbałością o zapewnienie integracji społeczności, w ramach 
której działają (Olszewski, 2007, s. 252). Pozwala to na wypracowanie rozstrzygnięć akcepto-
walnych nie tylko społecznie, ale również przez strony postępowania, które mają zdecydowanie 
większy wpływ na jego tryb i wyniki, niż ma to miejsce w przypadku postępowania przed sądem 
państwowym. W przypadku usług turystycznych, w których często występuje powtarzalność, 
a niekiedy również ograniczony zasób ofert (np. z uwagi na restrykcje odnoszące się do działal-
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ności operatorów turystycznych na terenach chronionych przyrodniczo, względnie ze względu 
na ochronę dziedzictwa narodowego lub kulturalnego), wprowadzanie wszelkich procedur, które 
doprowadzą do zachowania relacji pomiędzy stronami sporu, jest nadzwyczaj istotne. 

Jak słusznie podkreśla K. Gajda, poza pożądaną różnorodnością alternatywne metody rozwią-
zywania sporów konsumenckich charakteryzują się odpowiednią elastycznością i zmiennością 
(adaptywnością). Konsekwencją tego faktu jest postrzeganie pewnego rodzaju nieadekwatności 
tradycyjnych instrumentów legislacyjnych do tego rodzaju sporów. Są one w szczególności 
zbyt sztywne i sformalizowane (Gajda, 2008, s. 35), co utrudnia – jeśli nie uniemożliwia – ich 
dostosowywanie do bieżących potrzeb obrotu konsumenckiego. Dlatego stosowanie mniej sfor-
malizowanych procedur, charakterystycznych dla stałych polubownych sądów konsumenckich, 
w odniesieniu do roszczeń konsumenckich odnoszących się do organizacji imprez turystycznych 
wydaje się rozwiązaniem wysoce efektywnym. 

Należy przy tym wyraźnie zaznaczyć, że nieuprawnione są postulaty oderwania sądów kon-
sumenckich od struktur administracji publicznej. Takie postulaty wydają się nieuzasadnione 
z wielu względów. Przede wszystkim z racji naturalnego zaplecza merytorycznego i organizacyj-
nego, jakie dla sądów konsumenckich tworzą inspektoraty Inspekcji Handlowej. Za utrzymaniem 
dotychczasowej afiliacji przemawiają dobre efekty działań pracowników Inspekcji w zakresie 
nakłaniania przedsiębiorców do udziału w postępowaniu przed sądem polubownym. Jest to 
korzystne także ze względów finansowych, zważywszy że usamodzielnianiu danej instytucji naj-
częściej towarzyszy spadek czy wręcz brak koniecznych nakładów finansowych na jej działalność. 
Ta ostatnia perspektywa mogłaby w rezultacie prowadzić do jednego z dwóch niekorzystnych 
rozwiązań – albo ograniczenia działalności sądów konsumenckich, albo ich „komercjalizacji”, 
wyrażającej się między innymi wprowadzeniem znaczących opłat za prowadzenie postępowania. 
Taka tendencja z pewnością nie byłaby zasadna z uwagi na współczesne działania na rzecz szer-
szego rozpowszechnienia alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich, także 
na rynku usług turystycznych. 
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INVOLVEMENT Of CONSUMER’S CLAIMS IN THE fIELd Of TOURISM SERVICES  
BEfORE THE ARBITRATION COURTS

aBstract The Author examines the essence of alternative methods of resolving disputes, in particular permanent 
arbitration consumer courts as specialized institutions, which legal and organizational capacity can be 
used to pursue consumer claims in the field of tourist services. The work was primarily based on the 
dogmatic and analytical method, because the most important issue in this regard is the comprehensive 
interpretation of current legal norms in this area and the analysis of the doctrine of arbitration. The 
considerations point to consumer courts as an excellent institutional framework for the identification 
and resolution of consumer disputes relating to professional tourism services.
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streszczeNIe Autor poddał analizie wydane w ostatnich latach akty prawa UE mające na celu zmianę za-
kresu odpowiedzialności przewoźników lotniczych, aby lepiej chronić prawa pasażerów lot-
niczych. W pracy przedstawiono cele wniosku ustawodawczego Komisji z 13 marca 2013 r.,  
jego kluczowe propozycje zmian rozporządzenia (WE) nr 261/2004 oraz rozporządze-
nia (WE) nr 2027/97, zmierzające do ograniczenia wydatków przewoźników lotniczych, 
a w konsekwencji ograniczające prawa pasażerów lotniczych. Autor omówił tryb przygo-
towania stanowiska Parlamentu Europejskiego wobec wskazanego wniosku ustawodaw-
czego, podkreślając, że przyjęta rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego jest 
nastawiona na zapewnienie równowagi interesów pasażerów i przewoźników lotniczych. 
W artykule przedstawiono prace Rady UE zmierzające do przyjęcia stanowiska Rady wobec 
wniosku ustawodawczego Komisji z 13 marca 2013 r. oraz rezolucji ustawodawczej Parla-
mentu Europejskiego z 5 lutego 2014 r., które do końca 2017 r. nie zakończyły się sukcesem. 
Od ponad 3 lat trwa pat legislacyjny w tej dziedzinie, który wynika z trudnych do pogodze-
nia interesów pasażerów lotniczych oraz przewoźników działających na zliberalizowanym 
rynku lotniczym. We wnioskach końcowych autor stwierdził, że chociaż zarówno Komisja 
Europejska, Parlament Europejski, jak i Rada UE opowiadają się za zapewnieniem wyso-
kiego poziomu ochrony pasażerów lotniczych, to jednak w praktyce jedynie Parlament Eu-
ropejski konsekwentnie działa w celu poszerzenia praw pasażerów lotniczych. Natomiast 
Komisja i Rada głównie dbają o to, by ochrona praw pasażerów lotniczych nie naruszyła 
interesów ekonomicznych przewoźników lotniczych.

słOWa kLuczOWe prawo UE, odpowiedzialność przewoźników lotniczych, prawa pasażerów lotniczych, 
zmiana rozporządzenia (WE) nr 261/2004, zmiana rozporządzenia (WE) nr 2027/97
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WprOWaDzeNIe
Dominująca rola transportu lotniczego w turystyce międzynarodowej jest obecnie wyraźnie 
widoczna w świetle danych OECD. Co więcej, zgodnie z szacunkami ICAO w 2030 r. między-
narodowy ruch lotniczy mierzony liczbą pasażerokilometrów (RPKs) będzie 2,6 razy większy 
niż w 2010 r. (OECD, 2016, s. 63). Niewątpliwą konsekwencją obecnego oraz przewidywanego 
dalszego wzrostu znaczenia pasażerskich przewozów lotniczych jest konieczność stworzenia 
takich regulacji prawnych w skali międzynarodowej, które zapewnią konkurencję na rynku 
usług lotniczych i niezbędną ochronę praw pasażerów lotniczych. Chociaż Unia Europejska jest 
uznawana za światowego lidera w dziedzinie polityki ochrony praw pasażera (Abeyratne, 2016, 
s. 11), to jednak unijne regulacje prawne dotyczące pasażerskich przewozów lotniczych wykazują 
wiele słabych stron, niejasności i nawet luk prawnych, prowadząc do częstych sporów pasażerów 
z przewoźnikami lotniczymi. Właściwie od już początku obowiązywania jest poddawane krytyce 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z 11 lutego 2004 r. ustanawiające 
wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na 
pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, przy czym krytyczne stanowiska zajmują 
zarówno pasażerowie lotniczy i reprezentujące ich organizacje konsumenckie, jak również or-
ganizacje zrzeszające przewoźników lotniczych oraz znaczna część przedstawicieli nauki prawa 
(Prassl, Bobek, 2016, s. 1–21; Konert, 2010, s. 221–227; Konert, 2016, s. 825–830).

Znacznie mniej wątpliwości i zastrzeżeń wywołuje rozporządzenie Rady nr 2027/97  
z 9 października 1997 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu wy-
padków lotniczych. Częściowo jest to skutkiem tego, że akt został już w przeszłości zmieniony 
przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 889/2002 z 13 maja 2002 r., które 
dostosowało ustalenia zmienionego rozporządzenia do postanowień konwencji montrealskiej 
z 1999 r. i zmieniło jego tytuł. Obecnie rozporządzenie nr 2027/97 już swoim tytułem: „w sprawie 
odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu przewozu pasażerów i ich bagażu w drogą 
powietrzną” zapowiada szerszy zakres odpowiedzialności tego przewoźnika, a zmieniony  
art. 1 tego aktu rozszerza zakres jego stosowania także do wewnętrznych przewozów lotniczych 
każdego państwa członkowskiego UE. Chociaż zmiany wprowadzone przez rozporządzenie 
nr 889/2002 są wyrazem kontynuacji prokonsumenckiej polityki UE w dziedzinie przewozów 
lotniczych, to jednak akt ten spowodował zarazem szereg problemów ogólnosystemowych 
(Kunert-Diallo, 2011, s. 78–85).

Dostrzegając problemy wynikające z przywołanych wyżej rozporządzeń unijnych dotyczących 
przewozów lotniczych, instytucje UE od dawna podejmują działania w celu zmian tych aktów 
prawa pochodnego UE wyznaczających zakres odpowiedzialności przewoźników lotniczych. 
Warto przyjrzeć się bliżej tym działaniom instytucji unijnych, żeby spróbować wskazać przy-
czyny pata legislacyjnego w UE w dziedzinie zmian zakresu odpowiedzialności przewoźników 
lotniczych.
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pOtrzeBa zmIaN zakresu ODpOWIeDzIaLNOścI przeWOźNIkóW LOtNIczych 
W śWIetLe aktóW praWa pOchODNegO ue
Liczne akty tzw. miękkiego prawa UE zostały w ostatnich 10 latach poświęcone zagadnieniom 
zakresu odpowiedzialności przewoźników lotniczych. Stanowiska w tych sprawach zajmo-
wała zwłaszcza Komisja Europejska w wydawanych komunikatach, ale również Parlament 
Europejski przyjął kilka rezolucji dotyczących praw pasażerów w różnych rodzajach transportu, 
a w szczególności praw pasażerów lotniczych, wspomagany przez opinie Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego. Spośród tych aktów prawa pochodnego UE przywołać trzeba 
w pierwszej kolejności sprawozdania Komisji sprawie funkcjonowania i skutków rozporządzenia 
nr 261/2004, zawarte w komunikacie z 4 kwietnia 2007 r. oraz komunikacie z 11 kwietnia 2011 r.  
Były to sprawozdania pod wieloma względami krytyczne, wskazujące konieczne działania 
zmierzające do poprawy istniejącego stanu rzeczy i zapowiadające kroki natury ustawodawczej 
w sferze praw pasażerów lotniczych. Jeszcze bardziej krytyczne i zdecydowane stanowisko 
w sprawie oceny stosowania rozporządzenia nr 261/2004 zajął Europejski Komitet Ekonomiczno- 
-Społeczny w opinii rozpoznawczej przyjętej 27 października 2011 r. Posłużyła ona Parlamentowi 
Europejskiemu do uchwalenia rezolucji z 29 marca 2012 r. w sprawie funkcjonowania i stosowa-
nia nabytych praw osób podróżujących drogą lotniczą. W akcie tym, podobnie jak w rezolucji  
z 23 października 2012 r., Parlament Europejski zajął stanowisko o potrzebie kompleksowego 
uregulowania w przyszłości praw pasażerów we wszystkich rodzajach transportu i opowiedział się 
za koniecznością szybkiej zmiany rozporządzenia nr 261/2004. Wszystkie te akty tzw. miękkiego 
prawa UE poddałem szczegółowym analizom w odrębnym opracowaniu poświęconym potrzebie 
zmian zakresu odpowiedzialności przewoźników lotniczych (Gospodarek, 2018). Wynika z nich 
bez wątpliwości, że jest nie tylko potrzeba, ale wręcz konieczność zmian regulacji prawnych UE 
w tej dziedzinie. 

WNIOsek ustaWODaWczy kOmIsjI z 13 marca 2013 r. DOtyczący rOzpOrząDzeNIa 
parLameNtu eurOpejskIegO I raDy zmIeNIającegO rOzpOrząDzeNIe Nr 261/2004 
Oraz rOzpOrząDzeNIe Nr 2027/97 
Z przekonania o potrzebie zmian zakresu odpowiedzialności przewoźników lotniczych Komisja 
przedstawiła wniosek ustawodawczy z 13 marca 2013 r. dotyczący rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie nr 261/2004 ustanawiające wspólne zasady 
odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwo-
łania lub dużego opóźnienia lotów oraz rozporządzenie nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności 
przewoźnika lotniczego w odniesieniu do przewozu drogą powietrzną pasażerów i ich bagażu. 
Wniosek ten zmierzał do wprowadzenia licznych zmian w wymienionych rozporządzeniach, 
co zostało uzasadnione stwierdzonymi faktami częstego odmawiania przez przewoźników 
lotniczych pasażerom praw przysługujących im w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, 
odwołania lub dużego opóźnienia lotów oraz nieprawidłowej obsługi bagażu, jak również wy-
stępującą niejednolitością stosowania przepisów wskazanych aktów w poszczególnych państwach 
członkowskich UE oraz przez różnych przewoźników lotniczych, a ponadto koniecznością 
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uwzględnienia w tych rozporządzeniach bogatego orzecznictwa TS UE dotyczącego do praw 
pasażerów lotniczych. Jak wynika z uzasadnienia analizowanego wniosku, głównym jego celem 
było zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów, wymaganego przez art. 38 Karty 
praw podstawowych UE w odniesieniu do wszystkich polityk Unii, a więc również do wspólnej 
polityki transportowej. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że pasażerowie lotniczy są kon-
sumentami tak samo, jak pasażerowie korzystający z innych rodzajów transportu (Gospodarek, 
2015, s. 141–160, Wroński, 2015, s. 142–143). Pasażerowie wymagają więc ochrony przewidzianej 
w art. 169 TfUE, co w omawianym wniosku ustawodawczym i jego uzasadnieniu zostało wy-
raźnie powiązane z koniecznością jednoczesnego uwzględnienia konsekwencji finansowych dla 
sektora transportu lotniczego oraz zapewnienia przewoźnikom lotniczym działania w zharmo-
nizowanych warunkach na zliberalizowanym rynku. Te oszacowane i wzięte pod uwagę skutki 
finansowe projektowanych zmian (Dokument roboczy służb Komisji, 2013, s. 2–8) wpłynęły na 
ograniczenie niektórych praw pasażerów lotniczych w analizowanym wniosku ustawodawczym 
Komisji.

Komisja przeprowadziła konsultacje społeczne na przełomie 2011 i 2012 r. z zainteresowa-
nymi stronami i otrzymała 410 opinii od organizacji konsumenckich, przewoźników lotniczych 
i ich stowarzyszeń, stowarzyszeń biur podróży i organizatorów turystyki, portów lotniczych oraz 
władz państwowych szczebla centralnego i niższych (Public consultation, 2012). Przygotowane 
przez Komisję cztery warianty strategiczne rozwiązań zmierzających do poprawy stosowania 
i egzekwowania praw pasażerów lotniczych w UE kładły nacisk na zachęty ekonomiczne (wariant 
1), na zrównoważenie skuteczniejszej polityki egzekwowania przepisów i zachęt ekonomicznych 
(wariant 2 z dwoma podwariantami), na egzekwowanie przepisów prawa po ich doprecyzowaniu 
(wariant 3) bądź na scentralizowane egzekwowanie doprecyzowanych przepisów rozporządzeń 
przez specjalnie utworzony centralny organ wykonawczy na szczeblu UE (wariant 4). Wszystkie 
te warianty miały elementy wspólne w postaci wyjaśnienia i doprecyzowania wielu pojęć i zakre-
su obowiązków przewoźników lotniczych, funkcjonalnego rozdzielenia ogólnego egzekwowania 
przepisów rozporządzeń przez krajowe organy wykonawcze (KOW) od rozpatrywania indywidu-
alnych skarg pasażerów przez alternatywne organy pozasądowego rozstrzygania sporów, a także 
włączenia innych podmiotów oprócz przewoźników lotniczych w procesy dochodzenia roszczeń 
w przypadku zakłóceń podróży lotniczych i stworzenie możliwości dochodzenia roszczeń re-
gresowych od portów lotniczych i innych osób trzecich odpowiedzialnych za opóźnienia lub 
odwołania lotów (Uzasadnienie wniosku, s. 4–6). 

Koszty zrealizowania każdego z wymienionych wariantów polityki transportowej Unii w za-
kresie ochrony praw pasażerów lotniczych byłyby zróżnicowane i mieściłyby się w granicach 
od 2,1 do 11,6 mln euro. Komisja zdecydowała się na wariant 2 z podwariantem 2a, zakładający 
średnią koordynację oraz średni koszt szacowany na 9,8 mln euro, uznając ten wariant strate-
giczny za korzystniejszy od pozostałych, gdyż w sposób najskuteczniejszy i najbardziej efektywny 
ma on wzmocnić prawa pasażerów, przy uwzględnieniu zarazem wpływu finansowego na sektor 
transportu lotniczego (Dokument roboczy służb Komisji, 2013, s. 5–7).

W konsekwencji Komisja zaproponowała w analizowanym wniosku ustawodawczym 
dokonanie odpowiednich zmian i uzupełnień przepisów rozporządzenia nr 261/2004 oraz roz-
porządzenia nr 2027/97, aby usunąć rozbieżności w stosowaniu i egzekwowaniu przepisów tych 
rozporządzeń. Przy tym zgodnie z zasadą pomocniczości zdaniem Komisji wszelkie dodatkowe 
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koszty dla przedsiębiorców i władz krajowych ograniczą się do kosztów niezbędnych w celu 
usprawnienia stosowania i egzekwowania praw pasażerów, a wzrost kosztów związany z rozsze-
rzeniem zakresu opieki i pomocy pasażerom lotniczym oraz wypłacanymi im odszkodowaniami 
z tytułu dużych opóźnień lotów ma być równoważony przez zmiany w progach czasowych, któ-
rych przekroczenie zapewnia pasażerom prawo do odszkodowania (Uzasadnienie wniosku, s. 7). 

Należy podkreślić, że Komisja zaproponowała w szczególności następujące kluczowe zmiany 
rozporządzenia nr 261/2004:

a) zdefiniowanie „nadzwyczajnych okoliczności” zgodnie z wyrokiem TS UE wydanym 
w sprawie C-549/07, przy jednoczesnym wprowadzeniu niewyczerpującego wykazu 
okoliczności, których nie należy uważać za nadzwyczajne1;

b) wyraźne wprowadzenie prawa do odszkodowania w przypadku dużych opóźnień 
z odwołaniem się do wyroku TS UE w sprawach połączonych C-407/07 i C-432/07, ale 
z jednoczesnym zaproponowaniem podniesienia progu czasowego, którego przekroczenie 
skutkuje prawem do odszkodowania, z 3 do 5 godzin w przypadku wszystkich podróży 
w obrębie UE, a w odniesieniu do podróży poza UE nawet aż 9 oraz 12 godzin w zależności 
od odległości przewozu; 

c) ustalenie, że prawo do zmiany planu podróży przysługujące pasażerowi obejmuje też 
usługi innych przewoźników lub inne rodzaje transportu, jeśli dany przewoźnik lotniczy 
nie jest w stanie w ciągu 12 godzin zmienić planu podróży pasażera;

d) wprowadzenie uproszczenia, że prawo do opieki przysługuje pasażerowi niezależnie od 
długości lotu po przekroczeniu 2 godzin opóźnienia lotu;

e) dodanie przepisów dotyczących skutków utraty lotu łączonego, zapewniających pasaże-
rowi, który spóźnił się na lot łączony ze względu na opóźnienie poprzedniego lotu, prawo 
do opieki przewoźnika lotniczego obsługującego lot, na który się spóźniono, jak również 
w oznaczonych okolicznościach prawo do odszkodowania, jeśli loty łączone są objęte 
jedną umową przewozu;

f) przesądzenie, że w razie zmiany rozkładu lotów poinformowanie pasażera o przesunięciu 
lotu z wyprzedzeniem mniejszym niż 2 tygodnie w stosunku do pierwotnie planowanego 
terminu daje temu pasażerowi podobne prawa, jak pasażerowi lotu opóźnionego;

g)  ustalenie, że w przypadku opóźnienia samolotu na płycie lotniska pasażerowi przysługuje 
prawo do opuszczenia samolotu po pięciu godzinach przy zachowaniu prawa do zwrotu 
należności;

h) wprowadzenie częściowego zakazu stosowania zasady „no show” przez ustalenie, że pasa-
żerom nie można odmówić wejścia na pokład podczas podróży powrotnej na podstawie 
tego samego biletu ze względu na fakt, że nie odbył na jego podstawie podróży do miejsca 
przeznaczenia, co jednak nie znosi prawa przewoźników lotniczych do wprowadzania 
szczegółowych zasad w odniesieniu do kolejnego odbywania lotów w ramach tej samej 
podróży;

i) zapewnienie pasażerowi prawa do otrzymania informacji o zakłóceniach lotu natych-
miast, gdy takie informacje staną się dostępne.

1 Jest to jedna z kluczowych i wyjątkowo trudnych do uregulowania kwestii, związana z pojęciem siły wyższej. 
Zob. bliżej (Ephraimson-Abt, Konert, 2014, s. 53–64; Konert, 2014, s. 94–102; Prassl, 2016, s. 332–338; Rossi Dal Pozzo, 
2015, s. 177–181; Chapman, Prager, Harding, 2017, s. 532–535).
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Ponadto w analizowanym wniosku ustawodawczym Komisji jasno przewidziano, że krajowe 
organy wykonawcze (KOW) mają za zadanie ogólne egzekwowanie przepisów rozporządzenia  
nr 261/2004, a każde państwo członkowskie UE ma zgodnie z prawem UE i prawem wewnętrz-
nym wyznaczyć organ lub organy krajowe odpowiedzialne za pozasądowe rozstrzyganie sporów 
między przewoźnikami lotniczymi a pasażerami w odniesieniu do spraw objętych tym rozporzą-
dzeniem. Przy tym rola KOW ma zostać zwiększona przez dodanie im zadania monitorowania 
przestrzegania przepisów dotyczących bagażu zawartych w rozporządzeniu nr 2027/97 i w kon-
wencji montrealskiej z 1999 r.

Trzeba zaznaczyć, że omawiany wniosek ustawodawczy Komisji zmierza do ograniczenia 
wydatków przewoźników lotniczych, ograniczając w konsekwencji prawa pasażerów lotniczych 
w następujących sytuacjach: 

a) w razie dużego opóźnienia lotu prawo do odszkodowania ma przysługiwać pasażerowi 
dopiero po przekroczeniu wyżej wspomnianych, wydłużonych progów czasowych;

b) w przypadku opóźnień i odwołań lotów spowodowanych nadzwyczajnymi okolicznościa-
mi projektowane przepisy zmierzają do ograniczenia prawa do zakwaterowania do trzech 
nocy i maksymalnie 100 euro na jedną noc i jednego pasażera, co jednak nie odnosiłoby się 
do pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej, osób im towarzyszących, kobiet cię-
żarnych, osób potrzebujących szczególnej pomocy medycznej oraz dzieci bez opiekunów;

c) w razie prowadzonej na małą, regionalną skalę działalności przez przewoźnika lotniczego 
nie będzie on miał obowiązku zapewnienia zakwaterowania pasażerom lotniczym na 
trasach krótszych niż 250 km obsługiwanych statkami powietrznymi o maksymalnej 
liczbie 80 miejsc, co nie dotyczyłoby lotów łączonych oraz osób o ograniczonej sprawności 
ruchowej i wyżej wymienionych innych osób traktowanych także w sposób szczególny.

Z kolei w odniesieniu do projektowanych w analizowanym wniosku Komisji zmian rozpo-
rządzenia nr 2027/97 należy przytoczyć następujące najważniejsze ustalenia dotyczące niepra-
widłowości związanych z obsługą bagażu:

a) odpowiedzialność przewoźników lotniczych za wózki inwalidzkie i inny sprzęt do po-
ruszania się lub urządzenia pomocnicze ma zostać zwiększona do rzeczywistej wartości 
sprzętu, co nastąpi przez zobowiązanie przewoźników lotniczych do automatycznego 
oferowania możliwości złożenia nieodpłatnie specjalnej deklaracji interesu, określonej 
w konwencji montrealskiej z 1999 r.;

b) nie ograniczając swobody przewoźników lotniczych w zakresie ustalania warunków 
przewozu bagażu, projektuje się zobowiązanie tych przewoźników do jednoznacznego 
określenia limitów dopuszczalnego bagażu podręcznego i rejestrowanego już w momen-
cie rezerwacji biletu i przy stanowiskach odprawy także samoobsługowej, a ewentualne 
dodatkowe opłaty za tzw. nadbagaż powinny być wyraźnie określone właśnie w momencie 
rezerwacji;

c) wyraźne dopuszczenie możliwości przewozu instrumentu muzycznego w kabinie pasa-
żerskiej po spełnieniu określonych warunków;

d) przewiduje się zobowiązanie wspólnotowych przewoźników lotniczych do wydawania 
pasażerom w portach lotniczych formularzy skargi, umożliwiających natychmiastowe 
złożenie roszczenia, za pomocą których pasażerowie będą mogli złożyć skargę dotyczącą 
opóźnionego, uszkodzonego lub zagubionego bagażu;
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e) projektuje się aktualizację limitów odpowiedzialności przewoźników lotniczych w odnie-
sieniu do przewozu bagażu zgodnie z inflacją poprzez akt delegowany Komisji.

Poddany analizie wniosek ustawodawczy Komisji z 13 marca 2013 r. został w wielu punktach 
pozytywnie oceniony przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w opinii przyjętej 
11 lipca 2013 r. Zdaniem EKES projektowane zmiany przepisów rozporządzenia nr 261/2004 
oraz rozporządzenia nr 2027/97 wnoszą tzw. wartość dodaną zarówno dla sektora transportu 
lotniczego, jak i dla pasażerów lotniczych. Jednakże w opinii tej znalazło się też bardzo wiele 
uwag krytycznych pod adresem projektu przedstawionego przez Komisję. EKES wyraził w szcze-
gólności ubolewanie, że wskazany wniosek ustawodawczy nie uwzględnił ogółu orzecznictwa  
TS UE dotyczącego praw pasażerów lotniczych i w konsekwencji nie zapewnia wysokiego pozio-
mu ochrony konsumentów. Komitet ten w swojej opinii sformułował w konsekwencji liczne kry-
tyczne wnioski oraz zalecenia (Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 2013,  
s. 115–120), a zwłaszcza:

a) sprzeciw wobec wysokości odszkodowania mającego przysługiwać pasażerowi w przypad-
ku opóźnienia lotów, gdyż w tych kwestiach projekt Komisji rozmija się z orzecznictwem 
TS UE;

b) odrzucenie propozycji Komisji dotyczącej podniesienia progu czasowego, po przekro-
czeniu którego opóźnienie daje pasażerowi prawo do odszkodowania, gdyż nie jest ona 
zgodna z trzema orzeczeniami TS UE;

c) rozumiejąc powody znacznego podniesienia progów czasowych w odniesieniu do odszko-
dowania za opóźnienie w rejsach dalekodystansowych, EKES zalecił Komisji kontynu-
owanie wysiłków prowadzących do znalezienia rozwiązań zachęcających przewoźników 
lotniczych do faktycznego podejmowania działań znacznie poniżej tych progów, które 
poza tym powinny zostać skrócone w przypadku osób niepełnosprawnych oraz osób 
o ograniczonej sprawności ruchowej;

d) akceptując wprowadzenie konkretnego terminu dotyczącego zmiany planu podróży 
pasażera z wykorzystaniem świadczonych przez siebie usług, EKES stoi na stanowisku, że 
okres 12 godzin jest stanowczo zbyt długi, aby dopiero po ich upływie przewoźnik lotniczy 
musiał wziąć pod uwagę usługi innych przewoźników lub inne rodzaje transportu, a przy 
tym propozycje Komisji nie dają pasażerowi prawa do odmowy podróży innym środ-
kiem transportu (np. autokarem, pociągiem lub statkiem) i nie uwzględniają możliwości 
pokrywania ze specjalnie utworzonego tzw. funduszu współodpowiedzialności dodatko-
wych kosztów możliwie najszybszego przewiezienia pasażera przez innego przewoźnika 
w związku z koniecznością zmiany planu podróży danego pasażera lotniczego;

e) w odniesieniu do definicji nadzwyczajnych okoliczności zwalniających przewoźników 
lotniczych od odpowiedzialności EKES wyraził zalecenie, aby w każdym przypadku 
indywidualnie rozpatrywać, czy są łącznie spełnione trzy warunki tego rodzaju okolicz-
ności, a mianowicie, czy dane okoliczności: 1) ze względu na swój charakter lub źródło 
nie wpisują się w ramy normalnego wykonywania działalności danego przewoźnika 
lotniczego, 2) nie pozwalają mu na skuteczne nad nimi panowanie, 3) nie można było ich 
uniknąć nawet w razie podjęcia rozsądnych środków.

Parlament Europejski już 16 kwietnia 2013 r. zwrócił się do EKES o przedstawienie omówionej 
powyżej opinii tego Komitetu, a Rada UE uczyniła to dopiero 16 lipca 2016 r., czyli kilka dni po 
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przyjęciu tej opinii, co jest zastanawiające. Ta w znacznym stopniu krytyczna opinia była wzięta 
pod uwagę przy zajmowaniu stanowiska przez Parlament Europejski i Radę UE w ramach pierw-
szego czytania zwykłej procedury ustawodawczej zainicjowanej przez wniosek ustawodawczy 
Komisji z 13 marca 2013 r.

staNOWIskO parLameNtu eurOpejskIegO z 5 LutegO 2014 r.  
W spraWIe WNIOsku ustaWODaWczegO kOmIsjI z 13 marca 2013 r. 
Przygotowanie stanowiska Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku ustawodawczego 
Komisji Europejskiej z 13 marca 2013 r. zostało powierzone parlamentarnej Komisji Transportu 
i Turystyki ze względu na jej zakres działania jako przedmiotowo właściwej. Wzięła ona pod 
uwagę zarówno opinię EKES z 11 lipca 2013 r., jak też opinię przedstawioną przez parlamentarną 
Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów z 8 listopada 2011 r. W uzasadnieniu 
tej ostatniej opinii podkreślono konieczność zapewnienia równowagi interesów pasażerów 
i przewoźników lotniczych. W odniesieniu do rozporządzenia nr 261/2004 wskazana komisja 
opiniodawcza zajęła stanowisko co do wysokości odszkodowań za opóźnienia, opowiadając się za 
wyznaczeniem kwot 250 euro i 600 euro jako maksymalnych na trasach odpowiednio do 3500 km  
oraz dłuższych. W innych ważnych kwestiach komisja ta optowała za zakazaniem zasady „no 
show”, ograniczeniem czasu oczekiwania do 2 godzin podczas przestoju samolotu na płycie 
lotniska, a przypadkach odwołań lotów lub opóźnień z powodu okoliczności nadzwyczajnych 
wymieniona komisja uznała, że uzasadnione jest pokrywanie przez przewoźników lotniczych 
maksymalnie pięciu noclegów pasażera w hotelu do kwoty 174 euro za noc. Przy tym w oma-
wianej opinii wyrażono stanowisko, aby uznać wykaz okoliczności nadzwyczajnych oraz wykaz 
okoliczności niemających takiego charakteru za wykazy niewyczerpujące, możliwe do rozszerze-
nia w drodze aktów delegowanych Komisji, z czym trudno się zgodzić. Z kolei w odniesieniu do 
rozporządzenia nr 2027/97 znalazł się tam kontrowersyjny postulat, aby kwoty odszkodowań były 
wyrażane w euro, a nie w jednostkach SDR (Opinia Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, 2011, s. 4–5). Chociaż zwiększyłoby to czytelność projektowanego rozporządze-
nia, to byłoby nie do pogodzenia z ustaleniami konwencji montrealskiej z 1999 r.

Swoje propozycje Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów ujęła w 118 szcze-
gółowych poprawkach do tekstu wniosku ustawodawczego Komisji Europejskiej, dołączając do 
większości z nich krótkie uzasadnienie. Na ich podstawie oraz dodając liczne własne poprawki, 
ustalenia i argumenty, parlamentarna Komisja Transportu i Turystyki przygotowała sprawozda-
nie z 22 stycznia 2014 r. Zawiera ono projekt rezolucji ustawodawczej Parlamentu Europejskiego, 
obejmujący 168 poprawek w stosunku do tekstu wniosku ustawodawczego Komisji z 13 marca 
2013 r. oraz kilkustronicowe uzasadnienie, niezależnie od krótkich uzasadnień dołączonych 
do poszczególnych zaproponowanych poprawek. W sprawozdaniu tym tylko część propo-
zycji Komisji została uznana za postęp w egzekwowaniu praw pasażerów w ruchu lotniczym. 
W uzasadnieniu tego sprawozdania wskazano, że dotychczasowe wdrażanie rozporządzenia 
nr 261/2004 było niekompletne i niespójne, powodując zdezorientowanie zarówno pasażerów 
lotniczych, jak i branży lotniczej. Podkreślono występujące braki w informowaniu pasażerów 
lotniczych o przysługujących im prawach oraz niezadowolenie pasażerów ze sposobu i kosztów 
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egzekwowania przysługujących im praw. W praktyce pomimo wydawania przez TS UE korzyst-
nych dla pasażerów lotniczych wyroków, jedynie niewielka część pasażerów uprawnionych do 
świadczeń i odszkodowania dochodzi przysługujących im praw i faktycznie z nich korzysta. 
Kluczowe w tym zakresie jest to, że przewoźnicy lotniczy nie uznają automatycznie praw takich 
pasażerów i są oni zmuszeni do indywidualnego dochodzenia swoich praw od dużych, międzyna-
rodowych przedsiębiorstw. W konsekwencji niewielu pasażerów lotniczych decyduje się na drogę 
sądową dochodzenia swoich roszczeń, gdyż jest to postępowanie skomplikowane, kosztowne 
i wymagające znacznego zaangażowania, co niektóre linie lotnicze skwapliwie wykorzystują, 
nie gwarantując należytej ochrony swoim klientom. Z tych względów parlamentarna Komisja 
Transportu i Turystyki wyraziła w swoich propozycjach ogólne wsparcie dla praw pasażerów 
lotniczych (Sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki, 2014, s. 112–113). 

W Parlamencie Europejskim została przeprowadzona debata nad zaproponowanym przez 
Komisję Transportu i Turystyki projektem rezolucji ustawodawczej i w wyniku głosowania na 
sesji plenarnej 5 lutego 2014 r. zostało przyjęte stanowisko Parlamentu Europejskiego w pierw-
szym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie nr 261/2004 oraz 
rozporządzenie nr 2027/972. W uchwalonej rezolucji ustawodawczej z 5 lutego 2014 r. zostały 
przyjęte oprócz jednej wszystkie poprawki Komisji Transportu i Turystyki do wniosku ustawo-
dawczego Komisji z 13 marca 2013 r., a ponadto dwie poprawki spośród 14 zgłoszonych przez 
grupy polityczne funkcjonujące w Parlamencie Europejskim (Nota informacyjna Sekretariatu 
Generalnego Rady, 2014, s. 1–10). 

Do tego stanowiska ustosunkowała się Komisja Europejska w dokumencie przyjętym 20 maja 
2014 r. Komisja uznała 72 poprawki zaproponowane przez Parlament Europejski za możliwe do za-
akceptowania, dalsze 44 poprawki za akceptowalne co do zasady, a 3 inne poprawki za możliwe do 
zaakceptowania częściowo. Natomiast w stosunku do pozostałych 49 poprawek Komisja uznała, że 
są nie do zaakceptowania. Wśród tych niemożliwych do zaakceptowania przez Komisję poprawek 
Parlamentu Europejskiego znalazły się propozycje dotyczące określenia zakresu odmowy przyję-
cia pasażera na pokład, skrócenia progów czasowych dających prawo do odszkodowania w razie 
dużego opóźnienia lotu, zdefiniowania okoliczności nadzwyczajnych oraz ścisłego oznaczenia 
sytuacji, w których zwalniają one przewoźnika lotniczego od odpowiedzialności, a także ustalenie 
o zwiększeniu z trzech do pięciu noclegów mających przysługiwać pasażerowi w nadzwyczajnych 
sytuacjach (Dokument Ordinary legislative procedure – First reading, 2014, s. 4–7). 

W zależności od stanowiska Rady UE wobec wniosku ustawodawczego Komisji z 13 marca 2013 r.  
oraz co do stanowiska zajętego przez Parlament Europejski w pierwszym czytaniu 5 lutego 2014 r. 
oczekiwano wówczas uzgodnienia odpowiedniego politycznego porozumienia w czerwcu 2014 r. 
Podczas debaty nad projektem rezolucji ustawodawczej Parlamentu Europejskiego taką nadzieję 
w imieniu Komisji wyraził ówczesny  komisarz ds. transportu Siim Kallas, opowiadając się za 
równowagą między prawami pasażerów a interesami linii lotniczych, działających obecnie w bardzo 
trudnym otoczeniu (Parlament Europejski, Debaty, 2014). Tylko nieliczni już wówczas dostrzegali, 
jak trudne będzie osiągnięcie politycznego porozumienia w tych kwestiach między Parlamentem 
Europejskim a Radą (Garben, 2016, s. 283). 

2 P7_TA(2014)0092. Stanowisko to jako rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z 5 lutego 2014 r. 
zostało opublikowane w Dz. Urz. UE C93/336 z 24.3.2017. 
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staN prac NaD staNOWIskIem raDy W spraWIe WNIOsku ustaWODaWczegO  
kOmIsjI z 13 marca 2013 r. I rezOLucjI ustaWODaWczej  
parLameNtu eurOpejskIegO z 5 LutegO 2014 r.
Pierwsze prace Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE) rozpoczęły się na posie-
dzeniu 10 czerwca 2013 r., kiedy to Komisja przedstawiła ministrom transportu swój wniosek 
ustawodawczy dotyczący zmian w regulacjach praw pasażerów lotniczych. Specjalnie powołana 
Grupa Robocza ds. Lotnictwa zanalizowała dokument roboczy służb Komisji streszczający 
ocenę skutków przyjęcia rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie nr 261/2004 oraz roz-
porządzenie nr 2207/97 oraz omówiła ocenę skutków regulacji dołączoną do wniosku. Delegacje 
poszczególnych państw członkowskich UE zasadniczo poparły cele wniosku ustawodawczego 
Komisji oraz potrzebę zmiany i ulepszenia obowiązujących zasad, mając na uwadze bardziej 
rygorystyczne ich stosowanie oraz zmieniające się warunki rynkowe. Podkreślono przy tym 
złożoność tych zagadnień i konieczność uwzględnienia różnorakich skutków zmian regulacyj-
nych, aby znaleźć wyważone i korzystne dla wszystkich stron rozwiązania. Ponadto stwierdzono 
konieczność szczegółowej analizy m.in. takich zagadnień, jak zgodność projektowanych zmian 
z ustaleniami konwencji montrealskiej z 1999 r., zakres pojęcia „nadzwyczajne okoliczności”, 
skutki orzecznictwa TS UE w odniesieniu do praw pasażerów lotniczych czy wpływ na projekto-
wane rozporządzenie zmieniające wniosku ustawodawczego Komisji z 9 lipca 2013 r. dotyczącego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych 
usług turystycznych (Dokument Sekretariatu Generalnego Rady, 2013a, s. 1–3). 

W celu umożliwienia organom przygotowawczym Rady przyspieszenia prac nad wnioskiem 
ustawodawczym Komisji w sprawie praw pasażerów lotniczych prezydencja litewska postanowiła 
zasięgnąć – w formie debaty orientacyjnej – opinii ministrów transportu państw członkowskich 
Unii i przedstawiła dwa pytania uzgodnione na posiedzeniu Grupy Roboczej ds. Lotnictwa 
12 września 2013 r.. Sformułowania tych pytań wskazywały na konieczność uwzględnienia 
w toku prac nad zmianami zmierzającymi do zwiększenia ochrony praw pasażerów lotniczych 
również trudnych do jednoczesnego pogodzenia interesów przewoźników działających na zli-
beralizowanym rynku lotniczym. Komitet Stałych Przedstawicieli (Coreper) został poproszony 
o zatwierdzenie wskazanych pytań, aby podczas debaty orientacyjnej na posiedzeniu na Rady 
ds. TTE 10 października 2013 r. dyskusja ministrów transportu państw członkowskich Unii 
koncentrowała się na wyznaczonych, fundamentalnych kwestiach. Zapowiadało to już wówczas 
problemy z uzgodnieniem stanowisk Parlamentu Europejskiego i Rady jako współprawodawców 
w odniesieniu do projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie nr 261/2004 
oraz rozporządzenie nr 2027/97. Debata orientacyjna na posiedzeniu Rady ds. TTE 10 paździer-
nika 2013 r. przyniosła co prawda ogólną zgodę co do celów wniosku ustawodawczego Komisji  
z 13 marca 2013 r. oraz potrzeby zmiany i ulepszenia obowiązujących zasad ochrony praw pasaże-
rów lotniczych, ale zarazem wyrażono poważne obawy m.in. co do zmian regulacji dotyczących 
lotów łączonych, stosowania pojęcia „opóźnienie w momencie przylotu”, wprowadzenia przepisów 
dotyczących łączenia wysokości odszkodowania z ceną biletu czy zakresu pojęcia „nadzwyczajne 
okoliczności” zwalniające przewoźników od odpowiedzialności oraz kilku innych trudnych do 
uzgodnienia kwestii. Mimo prób sformułowania kompromisowych rozwiązań przez prezydencję 
litewską, przedstawionych na posiedzeniu Grupy Roboczej ds. Lotnictwa w dniu 26 listopada 



pat legislacyjny w unii europejskiej w dziedzinie zmian zakresu odpowiedzialności przewoźników lotniczych

95

2013 r., osiągnięty postęp w pracach nad uzgodnieniem stanowisk państw członkowskich Unii 
reprezentowanych w Radzie nie był zadowalający i wiele ważnych kwestii pozostało nierozstrzy-
gniętych (Dokument Sekretariatu Generalnego Rady, 2013b, s. 2–7).

Próby wypracowania kompromisowych ustaleń projektowanego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady były kontynuowane przez prezydencję grecką, która przedstawiła je na 
posiedzeniu Rady ds. TTE 5 czerwca 2014 r. Grupa Robocza ds. Lotnictwa analizowała te pro-
pozycje na kilku spotkaniach, uwzględniając opinię Służby Prawnej Rady dotyczącą równego 
traktowania pasażerów lotniczych. W rezultacie, choć został osiągnięty duży postęp w pracach, 
wyznaczający główny kierunek istotnych rozwiązań kompromisowych, to jednak nadal pozostały 
nierozstrzygnięte ważne kwestie dotyczące progów czasowych, lotów łączonych, nadzwyczajnych 
okoliczności zwalniających przewoźników lotniczych od odpowiedzialności oraz ograniczeń 
dotyczących bagażu podręcznego (Dokument Sekretariatu Generalnego Rady, 2014, s. 3–6). 
Prezydencja łotewska także kontynuowała poszukiwanie rozwiązań kompromisowych i zostały 
one przedstawione na posiedzeniu Rady ds. TTE 11 czerwca 2015 r. Nadal jednak nie udało się 
uzgodnić kompromisowych ustaleń dotyczących w szczególności progów czasowych opóźnień 
uzasadniających prawo pasażerów do odszkodowania oraz kwestii odszkodowań w przypadku 
lotów łączonych (Dokument Sekretariatu Generalnego Rady, 2015, s. 3–7).

Należy stwierdzić, że do końca 2017 r. prace Rady UE, zmierzające do przyjęcia stanowiska 
Rady wobec wniosku ustawodawczego Komisji z 13 marca 2013 r. oraz rezolucji ustawodawczej 
Parlamentu Europejskiego z 5 lutego 2014 r., nie zakończyły się sukcesem. Komisja w komunikacie 
z 7 grudnia 2015 r. wezwała Parlament Europejski i Radę do szybkiego przyjęcia proponowanych 
zmian i zapowiedziała wydanie wytycznych interpretacyjnych dotyczących rozporządzenia  
nr 261/2004 oraz rozporządzenia nr 2027/97, aby przedstawić wskazówki dla obywateli UE oraz 
wspólnotowych linii lotniczych dotyczące aktualnego stanu prawnego. Takie wytyczne zostały 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE jako komunikat Komisji i nazwane w wersji w języ-
ku polskim mianem zawiadomienia (Zawiadomienie Komisji, 2016, s. 5–21). Chociaż wyraźnie 
zaznaczono w tym dokumencie, że celem Komisji nie jest zastąpienie ani uzupełnienie wniosku 
ustawodawczego Komisji z 13 marca 2013 r. wydanymi wytycznymi interpretacyjnymi, to 
jednak trudno dostrzec w nich zachętę do kontynuowania prac zmierzających do przyjęcia roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie nr 261/2004 oraz 
rozporządzenie nr 2027/97. Trwająca już trzy lata sytuacja patowa w tym zakresie będzie więc 
nadal powodowała liczne konsekwencje finansowe. Tracą na tym przede wszystkim pasażerowie 
lotniczy. Brak kompleksowych i spójnych podstaw prawnych we wszystkich rodzajach transportu 
pasażerskiego powoduje straty szacowane na co najmniej 355 mln euro rocznie (Nogaj, 2015,  
s. 4). Znaczna ich część odnosi się do transportu lotniczego. 

WNIOskI kOńcOWe
Fundamentalny wniosek ogólny to występowanie rozbieżnych, trudnych do pogodzenia 
interesów pasażerów lotniczych oraz przewoźników działających na zliberalizowanym rynku 
lotniczym. Przebieg zwykłej procedury ustawodawczej, wszczętej przez wniosek ustawodawczy 
Komisji z 13 marca 2013 r., wykazuje, że zarówno Komisja Europejska, Parlament Europejski, 
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jak i Rada UE opowiadają się za zapewnieniem wysokiego poziomu ochrony pasażerów lotni-
czych, którzy są wszak konsumentami wymagającymi takiej ochrony przewidzianej przez prawo 
UE. Jednak w praktyce jedynie Parlament Europejski występuje konsekwentnie w charakterze 
adwokata praw pasażerów i stara się działać w celu poszerzenia praw pasażerów lotniczych. 
Natomiast Komisja i Rada głównie dbają o to, by ochrona praw pasażerów lotniczych nie na-
ruszyła interesów ekonomicznych przewoźników lotniczych. Trwająca już trzeci rok sytuacja 
braku stanowiska Rady wobec wniosku ustawodawczego Komisji z 13 marca 2013 r. jest w sumie 
korzystna dla przewoźników lotniczych, gdyż projektowane zmiany rozporządzenia nr 261/2004 
oraz rozporządzenia nr 2027/97 zmierzają generalnie do nałożenia na przewoźników lotniczych 
zwiększonych obowiązków i ponoszenia w konsekwencji większych kosztów. Finansowo tracimy 
na tym jednak wszyscy jako obywatele UE. Niestety obecnie trudno wskazać przesłanki dające 
nadzieję, że w nieodległej przyszłości ten stan rzeczy ulegnie zmianie na lepsze. 
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THE LEGISLATIVE STALEMATE IN EUROPEAN UNION REGARdING THE REVISION  
Of THE SCOPE Of AIR CARRIERS’ LIABILITY

aBstract The author analyzed the recently adopted acts of the EU law aimed at revision of the scope of air car-
riers’ liability for better protection of air passenger rights. The paper discussed the aims of the European 
Commission legislative proposal of 13 March 2013, its key proposed amendments of Regulation (EC) 
No 261/2004 and Regulation (EC) No 2027/97, that aim at cost-cutting of air carriers, and consequen-
tly limit the air passenger rights. The author presented the way of preparing the European Parliament 
position with regard to the above legislative proposal, underlining that the EU legislating resolution is 
aimed at ensuring the balance of interests for air passengers and carriers. Presented in the paper were 
the works of the Council heading for the adoption of the Council position with regard to the legislative 
proposal of 13 March 2013 and the European Parliament legislative resolution of 5 February 2014, that 
had not been successful until the end of 2017. The last 3 years have been noting the legislative stalemate 
in this area, that results from discrepancy between the interests of air passengers and the carriers on 
liberalized airline market. In his final conclusions the author found that even though the Commission, 
the European Parliament and the Council stand for assuring a high level of air passenger protection, 
it is practically only the European Parliament that consequently acts for extending the rights of air 
passengers. However, the main concern of the Commission and the Council is to make sure that the air 
passenger rights protection should not affect the economic interests of air carriers.

keyWOrDs EU law, liability of air carriers, rights of air passengers, revision of Regulation (EC) No 261/2004, revi-
sion of Regulation (EC) No 2027/97
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streszczeNIe Sektor usług turystycznych ulega ogromnym zmianom pod wpływem nowych technolo-
gii. Techniczne zmiany sposobu dokonywania transakcji w tym sektorze wymagają także 
dostosowania regulacji prawnych. W tym kierunku zmierzają rozwiązania prawne przy-
jęte w dyrektywie 2015/2302. Celem tego artykułu jest analiza zasad zawierania online 
umowy o świadczenie usług turystycznych z wykorzystaniem wzorca umownego, które 
nowa dyrektywa poddaje gruntownej modernizacji. Dyrektywa 2015/2302 określa obszer-
nie obowiązki informacyjne przedsiębiorców w tym sektorze oraz wprowadza szereg for-
mularzy. Pojawia się jednak wiele pytań szczegółowych, na które ustawodawca unijny nie 
odpowiada w tekście dyrektywy. Co składać się będzie na wzorzec umowny w przypadku 
zawierania online umów regulowanych przez dyrektywę? W jaki sposób wzorzec umowny 
powinien być udostępniony konsumentowi, gdy zawiera on umowę online? W szczegól-
ności, czy umieszczenie wzorca na stronie organizatora jest uznawane za odpowiednie 
udostępnienie? 

słOWa kLuczOWe umowa o udział w imprezie turystycznej, dyrektywa 2015/2302, obowiązki informacyjne, 
wzorce umowne, trwały nośnik

 

WprOWaDzeNIe
Sektor usług turystycznych ulega ogromnym zmianom pod wpływem nowych technologii. 
Urządzenia elektroniczne powszechnie wykorzystywane przez konsumentów zmieniły sposób 
rezerwacji i dystrybucji świadczeń. Media społecznościowe i aplikacje mobilne umożliwiły ich 
użytkownikom pozyskiwanie informacji o usługach turystycznych z różnych źródeł. Tym samym 
przedsiębiorcy sektora turystycznego utracili pełną kontrolę nad przekazem rynkowym. Nowe 
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potrzeby konsumentów wymuszają na przedsiębiorcach inwestycje w portale rezerwacyjne, 
elektroniczne kanały dystrybucji, nowe strategie sprzedaży, jak i wspólne platformy cyfrowe. 
Techniczne zmiany sposobu dokonywania transakcji w sektorze usług turystycznych wymagają 
także dostosowania regulacji prawnych. W tym kierunku zmierzają rozwiązania prawne przyjęte 
w dyrektywie 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych1.

Celem tego artykułu jest analiza zasad zawierania online umowy o świadczenie usług tu-
rystycznych z wykorzystaniem wzorca umownego. Nowa dyrektywa ma za zadanie dokonać 
gruntownej modernizacji dotychczasowej regulacji wynikającej z dyrektywy 90/314/EWG, 
w szczególności poprzez zwiększenie ochrony konsumentów nabywających usługi turystyczne 
za pośrednictwem internetu2. Włączenie niestandardowych kombinacji usług turystycznych, 
w szczególności tych nabytych online, w zakres nowej dyrektywy znacząco zmienia ramy ochrony 
oferowanej podróżnym. Szacuje się, że nowa dyrektywa znacząco zwiększa liczbę umów zawiera-
nych na rynku usług turystycznych, w których konsument podlegać będzie szczególnej ochronie. 
Dzięki temu wzrośnie pewność ochrony prawnej i przejrzystości relacji zarówno w stosunku do 
turystów, jak i przedsiębiorców, zmniejszą się obawy konsumentów związane z dokonywaniem 
transakcji online oraz powstaną warunki dla uczciwej konkurencji między przedsiębiorcami na 
rynku usług turystycznych. 

Z uwagi na maksymalny charakter dyrektywy oraz jej dużo szerszy zakres przedmiotowy 
i podmiotowy przewidywać należy, że jej transpozycja do prawa polskiego stanowić będzie 
wyzwanie. Konieczne jest bowiem przeprowadzenie gruntownej analizy regulacji prawnych 
obowiązujących w prawie polskim w zakresie świadczenia usług turystycznych i określenia 
ich korelacji z zakresem rozwiązań prawnych zawartych w dyrektywie. Nie sposób oczywiście 
odnieść się kompleksowo do wszystkich tych aspektów w niniejszym artykule. Poniższe rozwa-
żania dotyczą tylko jednego z problemów związanych z implementacją dyrektywy 2015/2302, 
mianowicie regulacji trybu zawierania umowy online. 

Ponieważ głównym kanałem dystrybucji informacji i jednocześnie kanałem umożliwiającym 
nabywanie usług turystycznych jest internet, konieczna jest weryfikacja obowiązujących 
rozwiązań prawnych pod kątem ich adekwatności do warunków panujących w środowisku 
elektronicznym. W szczególności zauważyć należy dynamiczny rozwój różnych form umowy 
adhezyjnej, która stanowi typowe narzędzie wykorzystywane w procesie zawierania umów on-
line. W sektorze usług turystycznych wzorce umowne wykorzystywane są powszechnie. Brakuje 
jednak spójnej regulacji prawnej odnoszące się do posługiwania się elektronicznym wzorcem 
umownym w obrocie konsumenckim3. Ponadto dotychczasowe sektorowe przepisy regulujące 
zawieranie umowy o imprezę turystyczną nie przystają do potrzeb związanych z digitalizacją 
kanałów dystrybucji. 

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z 25.11.2015 w sprawie imprez turystycznych i po-
wiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG. Dz.U. L 326, 11.12.2015, s. 1–33.

2 Por. Explanatory memorandum – Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council  
on package travel and assisted travel arrangements, amending Regulation (EC) No 2006/2004, Directive 2011/83/EU 
and repealing Council Directive 90/314/EEC, 2013/0246 (COD).

3 Regulacje prawne odnoszące się do obrotu elektronicznego w omawianym zakresie znajdują się nie tylko 
w Kodeksie cywilnym, ale również w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną i sektorowych ustawach 
konsumenckich. 
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Z tego względu interesujące są rozwiązania prawne proponowane w prawie unijnym, które 
kreowane były z uwzględnieniem potrzeb rynku cyfrowego w sektorze turystycznym. Dyrektywa 
2015/2302 określa obszernie obowiązki informacyjne przedsiębiorców w tym sektorze oraz 
wprowadza szereg formularzy. Szczegółowo reguluje także sposób zawierania umowy oraz jej 
treść. Nowe przepisy niewątpliwie wpłyną na sposób zawierania umów adhezyjnych w obrocie 
konsumenckim online. Pojawia się jednak wiele pytań szczegółowych, na które ustawodawca 
unijny nie odpowiada w tekście dyrektywy. Co składać się będzie na wzorzec umowny w przy-
padku zawierania online umów regulowanych przez dyrektywę? W jaki sposób wzorzec umowny 
powinien być udostępniony konsumentowi, gdy zawiera on umowę online? W szczególności, 
czy umieszczenie wzorca na stronie organizatora jest uznawane za odpowiednie udostępnienie? 
Zagadnienia te są przedmiotem poniższej analizy z uwzględnieniem rozwiązań prawnych wpro-
wadzonych dyrektywą 2015/2302 oraz aktualnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE.

OBOWIązkI INfOrmacyjNe przeDsIęBIOrcóW W sektOrze usług turystyczNych 
W śWIetLe DyrektyWy 2015/2302
Podstawowa regulacja przedkontraktowych obowiązków informacyjnych przedsiębiorców w sek-
torze usług turystycznych znajduje się w art. 5 dyrektywy 2015/2302. Przed zawarciem umowy 
o imprezę turystyczną podróżny powinien otrzymać wszystkie niezbędne informacje, niezależnie 
od tego, czy impreza turystyczna jest sprzedawana za pośrednictwem środków porozumiewa-
nia się na odległość, bezpośrednio czy też za pomocą innych rodzajów dystrybucji4. Wymogi 
informacyjne zostały określone w dyrektywie w sposób wyczerpujący. Państwa członkowskie, 
implementując dyrektywę, nie mogą więc rozszerzać listy wymaganych informacji. Z drugiej 
strony organizator może przekazać więcej informacji, niż określono w przepisach. Pamiętać 
jednak należy, że standardy informacyjne określone w dyrektywie muszą być przestrzegane przy 
jednoczesnym poszanowaniu wymogów informacyjnych, które zostały ustanowione w innych 
obowiązujących przepisach Unii Europejskiej5. 

4 Zob. pkt 25 preambuły do dyrektywy 2015/2302.
5 Zob. dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8.06.2000 w sprawie niektórych aspektów 

prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrz-
nego (dyrektywa o handlu elektronicznym). Dz.U. L 178 z 17.07.2000, s. 1 oraz dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12.12.2006 dotycząca usług na rynku wewnętrznym. Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36, jak 
również rozporządzenie (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14.12.2005 w sprawie ustanowienia 
wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach 
Wspólnoty i informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego 
wykonującego przewóz oraz uchylające art. 9 dyrektywy 2004/36/WE. Dz.U. L 344 z 27.12.2005, s. 15, rozporządzenie 
(WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.07.2006 w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób 
o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą. Dz.U. L 204 z 26.07.2006, s. 1, rozporządzenie 
(WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2007 dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu 
kolejowym. Dz.U. L 315 z 3.12.2007, s. 14, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008  
z 24 września 2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty. Dz.U. L 293 
z 31.10.2008, s. 3, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z 24 listopada 2010 o prawach pa-
sażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004.  
Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 1 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z 16.02.2011 dotyczące 
praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004. 
Dz.U. L 55 z 28.02.2011, s. 1.
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Poza szczegółową listą informacji wymaganych na postawie art. 5 ust. 1 a–h dyrektywy 
2015/2302 ustawodawca unijny wprowadza również obowiązek posługiwania się przez orga-
nizatorów lub sprzedawców detalicznych specjalnym formularzem zawierającym standardowe 
informacje o prawach podróżnego, który stanowi załącznik do dyrektywy6. Odpowiedni for-
mularz musi zostać udostępniony przez organizatora lub sprzedawcę detalicznego przed zawar-
ciem umowy o udział w imprezie turystycznej. Wymóg posługiwania się zestandaryzowanym 
formularzem nie stanowi novum w obrocie konsumenckim. Podobne rozwiązania funkcjonują 
z powodzeniem w sektorze usług finansowych, ubezpieczeniowych czy przy zawieraniu umowy 
timeshare7. 

Ustawodawca unijny milczy natomiast co do sposobu przekazania podróżnemu wymaganych 
przepisami informacji przed zawarciem umowy. Wskazuje jedynie, że informacje te muszą być 
udostępnione w sposób jasny, zrozumiały i widoczny, a w przypadku gdy informacje takie są 
udostępniane w formie pisemnej, muszą być czytelne. Wybór formy udostępnienia informacji 
przedkontraktowych podróżnemu należy więc do przedsiębiorcy. Zwrócić jednak należy uwagę, 
że zgodnie z art. 8 dyrektywy 2015/2302 to na przedsiębiorcy spoczywa ciężar dowodu w zakresie 
spełnienia wymogów informacyjnych. Wybór odpowiedniej formy udostępnienia informacji 
przedkontraktowych stanowi więc dla przedsiębiorców tego sektora kluczową kwestię, gdyż od 
prawidłowego przekazania podróżnemu wymaganych prawem informacji przed zawarciem umo-
wy zależeć będzie ich kwalifikacja jako stanowiących integralną część umowy oraz ocena, czy 
przedsiębiorca prawidłowo wypełnia nałożone na niego w dyrektywie obowiązki informacyjne. 

Ponadto informacje przekazane przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej 
nie mogą zostać potem zmienione, chyba że strony umowy wyraźnie się na to zgodzą. W takim 
przypadku organizator lub sprzedawca detaliczny ma obowiązek powiadomić podróżnego 
w sposób jasny, zrozumiały i widoczny przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej 
o wszystkich zmianach informacji udzielonych mu przed zawarciem umowy. Obowiązek notyfi-
kacji każdej zmiany istnieje niezależnie od kanału komunikacji wybranego przez przedsiębiorcę. 

6 Por. załącznik 1 do dyrektywy 2015/2302: Standardowy formularz informacyjny do umów o udział w imprezie 
turystycznej, jeżeli możliwe jest użycie hiperłącza; Standardowy formularz informacyjny do umów o udział w imprezie 
turystycznej w przypadkach innych niż te objęte częścią A; Standardowy formularz informacyjny w przypadku, gdy 
organizator przekazuje dane innemu przedsiębiorcy zgodnie z art. 3 pkt 2 lit. b ppkt (v). Załącznik 2 do dyrektywy 
2015/2302: Standardowy formularz informacyjny w przypadku, gdy przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiąza-
nych usług turystycznych online w rozumieniu art. 3 pkt 5 lit. a jest przewoźnikiem sprzedającym bilet w obie strony; 
Standardowy formularz informacyjny w przypadku, gdy przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług 
turystycznych online w rozumieniu art. 3 pkt 5 lit. a jest przedsiębiorcą innym niż przewoźnik sprzedający bilet w obie 
strony; Standardowy formularz informacyjny w przypadku powiązanych usług turystycznych w rozumieniu art. 3 pkt 5 
lit. a, gdy umowy są zawierane w równoczesnej fizycznej obecności przedsiębiorcy (innego niż przewoźnik sprzedający 
bilet w obie strony) i podróżnego; Standardowy formularz informacyjny w przypadku, gdy przedsiębiorca ułatwiający 
nabywanie powiązanych usług turystycznych online w rozumieniu art. 3 pkt 5 lit. b jest przewoźnikiem sprzedającym 
bilet w obie strony; Standardowy formularz informacyjny w przypadku, gdy przedsiębiorca ułatwiający nabywanie 
powiązanych usług turystycznych online w rozumieniu art. 3 pkt 5 lit. b jest przedsiębiorcą innym niż przewoźnik 
sprzedający bilet w obie strony.

7 Por. Standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego – Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/48/WE z 23.04.2008 w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 
87/102/EWG. Dz.U. L 133 z 22.5.2008, s. 66–92. Standardowy formularz informacyjny dotyczący umów timeshare –  
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/122/WE z 14.01.2009 w sprawie ochrony konsumentów w odniesie-
niu do niektórych aspektów umów timeshare, umów o długoterminowe produkty wakacyjne, umów odsprzedaży oraz 
wymiany (Tekst mający znaczenie dla EOG). Dz.U. L 33 z 3.02.2009, s. 10–30. 
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Możliwości w tym zakresie jest wiele, gdyż obowiązek informacyjny realizowany może być 
w reklamie, w broszurach, za pośrednictwem strony internetowej. W tym ostatnim przypadku 
wprowadzenie zmiany czy aktualizacji jest szczególnie łatwe przy wykorzystaniu nowych techno-
logii. Jednocześnie równie łatwo jest o tych zmianach poinformować mailowo zainteresowanego 
podróżnego, jeżeli udostępnił on swoje dane kontaktowe. Na marginesie podkreślić należy, że 
państwa członkowskie, implementując dyrektywę, nie mogą narzucić wymogu udostępniania 
informacji przedkontraktowej w szczególnej formie, gdyż omawiana dyrektywa ma charakter 
maksymalny. 

Odrębnie określone wymogi formalne ustawodawca unijny wprowadza w stosunku do 
umowy o udział w imprezie turystycznej. Zgodnie z art. 7 ust. 1 dyrektywy 2015/2302 umowa 
o udział w imprezie turystycznej powinna być sporządzona prostym i zrozumiałym językiem, 
a w przypadku gdy sporządzono ją na piśmie, powinna być czytelna. Sformułowanie zawarte 
w tym przepisie nie przesądza, że do ważności umowy wymagana jest forma pisemna. Wręcz 
przeciwnie, ustawodawca unijny nie ogranicza stron w zakresie formy składanych oświadczeń 
woli. Niemniej jednak dalej w tym samym przepisie zobowiązuje on przedsiębiorcę do udostęp-
nienia podróżnemu na trwałym nośniku kopii umowy lub potwierdzenia jej zawarcia. Powinno 
to nastąpić w chwili zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej lub bez zbędnej zwłoki 
tuż po jej zawarciu. 

Kluczowe znaczenie dla obrotu elektronicznego ma wymóg posłużenia się trwałym nośni-
kiem. Zgodnie z art. 3 p. 11 dyrektywy 2015/2302 „trwały nośnik” oznacza każde urządzenie 
umożliwiające podróżnemu lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych do 
niego osobiście, w sposób umożliwiający dostęp do nich w przyszłości przez okres odpowiedni 
do celów, jakim te informacje służą, i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji 
w niezmienionej postaci. Podobne definicje odnaleźć można w wielu aktach prawa unijnego, 
co pozwala na ukształtowanie się jego jednolitej wykładni na potrzeby konsumenckiego ob-
rotu elektronicznego8. Umowa o udział w imprezie turystycznej powinna zawierać informacje 
przekazane już wcześniej podróżnemu w ramach realizacji przedkontraktowych obowiązków 
informacyjnych. Ponadto w jej treści znaleźć muszą się informacje wymienione w art. 7 ust. 2 a–h  
dyrektywy 2015/2302. Przedsiębiorcy przygotowują więc gotowe formularze umów obejmujące 
wymagane informacje i preferują adhezyjny tryb zawierania umowy. Niewątpliwie wzorce 
umowne stają się szczególnie użytecznym narzędziem w obrocie elektronicznym. W praktyce 
obserwować można różne postaci wzorców wykorzystywanych w sektorze turystycznym. Oprócz 

8 Por. art. 2 pkt 10 dyrektywy 2011/83/UE: „trwały nośnik oznacza każde urządzenie umożliwiające konsumentowi 
lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych do niego osobiście, w sposób umożliwiający dostęp do tych 
informacji w przyszłości przez okres odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwala na odtworzenie 
przechowywanych informacji w niezmienionej postaci”. W preambule dyrektywy znajdujemy także dalsze doprecy-
zowanie tej definicji. Zgodnie z pkt 23 preambuły dyrektywy 2011/83/UE „trwałe nośniki umożliwiają konsumentowi 
przechowywanie informacji tak długo, jak jest to dla niego konieczne w celu ochrony swoich interesów wynikających 
ze stosunków łączących go z przedsiębiorcą. Takie nośniki powinny obejmować w szczególności papier, pamięć USB, 
płyty CD-ROM, DVD, karty pamięci lub dyski twarde komputerów, a także pocztę elektroniczną”. Podobnie zbudo-
wane pojecie trwałego nośnika zawierają również następujące ustawy: ustawa z 12.05.2011 o kredycie konsumenckim.  
T.j. Dz.U. 2016, poz. 1528, z późn. zm.; ustawa z 16.09.2011 o timeshare. Dz.U. 2011, nr 230, poz. 1370; ustawa z 16.09.2011 
o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. t.j. Dz.U. 2017, poz. 1468 ustawa z 19.08.2011 
o usługach płatniczych. t.j. Dz.U. 2017, poz. 2003, z późn. zm.; ustawa z 5.08.2015 o rozpatrywaniu reklamacji przez 
podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Dz.U. 2017, poz. 2270, z późn. zm.
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formularzy możliwych do zaakceptowania kontraktów zakodowanych w oprogramowaniu 
wykorzystywanym przez strony internetowe organizatorów stosowane są również regulaminy 
i ogólne warunki uczestnictwa. Nazwy tych dokumentów bywają różne. Należą one jednak do 
wzorców umownych w rozumieniu prawa cywilnego, jeżeli stanowią dokumenty obejmujące 
klauzule kształtujące prawa i obowiązki w stosunkach dwustronnych, przygotowane z góry przez 
jedną stronę, zwykle dla nieoznaczonego konkretnie klienta, na potrzeby nieograniczonej liczby 
powtarzających się transakcji, umożliwiające zawarcie umowy bez konieczności prowadzenia 
negocjacji (szerzej: Wejman, 2000; Szostek, 2004; Bednarek, 2013; Gołaczyński i in., 2013). 

Zwrócić należy uwagę również na dokumenty występujące na stronach internetowych 
organizatorów najczęściej pod nazwą polityka prywatności/privacy policies. Regulują one za-
sady przetwarzania danych osobowych podróżnych. Jednocześnie są one uznawane za wzorce 
umowne, które podlegają kontroli co do ich abuzywności na podstawie przepisów implementu-
jących dyrektywę 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich9. 
Kwalifikacja ta potwierdzona została również w treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2016/679 regulującego zasady ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej10. Wobec 
tego prawidłowe udostępnienie podróżnemu polityki prywatności w procesie zwierania umowy 
online warunkuje jej wiążący charakter, a także uzyskanie ważnej zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. Jest to szczególnie istotne, gdy organizator uzależnia spełnienie jakiegoś świadczenia 
od uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych podróżnego (por. Metzger, 2017). 

Tuż przed publikacją tego artykułu przyjęta została przez ustawodawcę regulacja stanowiąca 
implementację dyrektywy 2015/2302 do prawa polskiego11. Z perspektywy dotychczasowej 
regulacji znajdującej się w ustawie o usługach turystycznych12 istotnym zmianom uległ zakres 
przedmiotowy i podmiotowy obowiązków informacyjnych określonych w ustawie. Zasadniczo 
jednak ustawodawca polski dokładnie powtórzył treść dyrektywy w tym zakresie. 

Zgodnie z art. 39 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 
organizator turystyki, jak i przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług tury-
stycznych przed zawarciem umowy udzielają podróżnym standardowych informacji za pośred-
nictwem odpowiedniego standardowego formularza informacyjnego. Formularze te stanowią 
załączniki do ustawy i zawierają przede wszystkim informacje o prawach podróżnego zawiera-

9 Dyrektywa Rady 93/13/EWG z 5.04.1993 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.  
Dz.U. L 95 z 21.04.1993, s. 29.

10 Por. pkt 42 preambuły do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz.U. L 119 z 4.05.2016, s. 1–88: „Jeśli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, administrator powinien być w stanie wykazać, że osoba, której dane 
dotyczą, wyraziła zgodę na operację przetwarzania. W szczególności w przypadku pisemnego oświadczenia składanego 
w innej sprawie powinny istnieć gwarancje, że osoba, której dane dotyczą, jest świadoma wyrażenia zgody oraz jej 
zakresu. Zgodnie z dyrektywą Rady 93/13/EWG oświadczenie o wyrażeniu zgody przygotowane przez administratora 
powinno mieć zrozumiałą i łatwo dostępną formę, być sformułowane jasnym i prostym językiem i nie powinno zawierać 
nieuczciwych warunków”.

11 18 grudnia 2017 r. została ogłoszona ustawa z 24.11.2017 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych. Dz.U. 2017, poz. 2361, dalej cytowana jako: ustawa z 24 listopada 2017.

12 Ustawa z 29.08.1997 o usługach turystycznych. Dz.U. 1997, nr 133, poz. 884. Nowe brzmienie tytułu ustawy 
wejdzie w życie. 1 lipca 2018 r. i będzie ono następujące „Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz 
usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych” (Dz.U. 2017, poz. 1553, 2361).
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jącego umowę, do której zastosowanie znajduje ta regulacja13. Mimo braku wyraźnej regulacji 
w tym zakresie uznać należy, że formularze te powinny znajdować się na stronie przedsiębiorcy 
sektora turystycznego kierującego swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Podróżny powinien mieć możliwość zapoznania się z treścią formularza i pobrania go w celu 
utrwalenia na własnym urządzeniu. Nie stanowią one jednak wzorca umownego w rozumieniu 
prawa cywilnego. 

Oprócz informacji o prawach podróżnego określonych w formularzu przedsiębiorca, zgod-
nie z art. 40 ust. 1 ustawy z 24 listopada 2017 roku, ma obowiązek udzielić również informacji 
o świadczonych usługach turystycznych. Informacji tych udzielić należy, zanim podróżny zwiąże 
się jakąkolwiek umową o udział w imprezie turystycznej. Nie ma wyraźnego określenia, w jakiej 
formie powinny wskazane informacje zostać udostępnione podróżnemu w obrocie cyfrowym. 
Ustawodawca wymaga jedynie, by informacje te przekazywane były w sposób jasny, zrozumiały 
i widoczny, a także by nie wprowadzały podróżnego w błąd. Warto jednak podkreślić, że ciężar 
dowodu w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych spoczywa na przedsiębiorcy tury-
stycznym. W praktyce spodziewać się należy, że informacje te zawarte będą w różnego typu 
wzorcach umownych umożliwiających zawarcie umowy adhezyjnej. Istotną zmianą w stosunku 
do poprzedniego stanu prawnego będzie jednak obowiązek przedsiębiorcy turystycznego udo-
stępnia podróżnemu na trwałym nośniku kopii umowy o udział w imprezie turystycznej w chwili 
zawarcia lub potwierdzenie jej treści niezwłocznie po jej zawarciu14. 

zasaDy INkOrpOracjI WzOrca umOWNegO W umOWach  
O uDzIał W ImprezIe turystyczNej zaWIeraNej ONLINe
Zasady inkorporacji wzorca umownego w formie elektronicznej do umowy zawieranej online 
określone zostały w art. 384 ust. 4 k.c.15, który stanowi że „jeżeli jedna ze stron posługuje się wzor-
cem umowy w postaci elektronicznej, powinna udostępnić go drugiej stronie przed zawarciem 
umowy w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku 
czynności”. Na tej podstawie można twierdzić, że sama inkorporacja wzorca umownego w formie 

13 W przypadku obrotu cyfrowego zastosowanie znajdzie formularz w załączniku nr 1 do ustawy z 24.11.2017. 
„Standardowy formularz informacyjny do umów o udział w imprezie turystycznej, jeżeli jest możliwe użycie hiperłą-
cza”, formularz w załączniku nr 3 – „Standardowy formularz informacyjny, w przypadku gdy organizator turystyki 
przekazuje dane innemu przedsiębiorcy turystycznemu, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. E ustawy”, formularz w załączni-
ku nr 4 – „Standardowy formularz informacyjny, w przypadku gdy przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych 
usług turystycznych online w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy jest przewoźnikiem sprzedającym bilet w obie 
strony”, formularz w załączniku nr 5 – „Standardowy formularz informacyjny, w przypadku gdy przedsiębiorca uła-
twiający nabywanie powiązanych usług turystycznych online w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy jest przedsiębiorcą 
turystycznym innym niż przewoźnik sprzedający bilet w obie strony”, formularz w załączniku nr 7 – „Standardowy 
formularz informacyjny, w przypadku gdy przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych 
online w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy jest przewoźnikiem sprzedającym bilet w obie strony”, formularz 
w załączniku nr 8 – „Standardowy formularz informacyjny, w przypadku gdy przedsiębiorca ułatwiający nabywanie 
powiązanych usług turystycznych online w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy jest przedsiębiorcą turystycznym 
innym niż przewoźnik sprzedający bilet w obie strony”.

14 Por. art. 40–42 ustawy z 24.11.2017 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych,  
Dz.U. 2017, poz. 2361.

15 Ustawa z 23.04.1964 – Kodeks cywilny. Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93.
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elektronicznej do umowy konsumenckiej zasadniczo wymaga szczególnego udostępnienia jego 
treści konsumentowi przed zawarciem umowy i uzyskania jego akceptacji (szerzej: Wejman, 2000; 
Konarski, 2004; Szczurowski, 2005; Szostek, 2004; Lubasz, 2011). Brakuje jednak normatywnych 
wskazówek, jak to ma wyglądać od strony technicznej. Ogólne ramy prawne w tym zakresie 
określone są w art. 10 ust. 3 dyrektywy 2000/31/WE, który stanowi, że warunki umów oraz 
ogólne postanowienia umowne muszą być udostępnione usługobiorcy w sposób umożliwiający 
ich przechowywanie i odtwarzanie (szerzej: Lubasz, 2011)16. Zasadniczo więc udostępnienie na 
stronie internetowej wzorca w postaci umożliwiającej jego zapisanie na urządzeniu użytkownika 
wydaje się spełniać te wymagania. 

Jednakże dyrektywa 2015/2302 wymaga czegoś więcej. Przedsiębiorca ma bowiem obowiązek 
przekazać wymagane przez prawo informacje konsumentowi na trwałym nośniku17. Z przy-
toczonej wyżej definicji trwałego nośnika zawartej w dyrektywie 2015/2302 wynika, że jego 
zastosowanie pozwalać ma podróżnemu na przechowywanie adresowanych do niego informacji. 
Po drugie, za pośrednictwem tego nośnika podróżny powinien mieć dostęp do tych informacji 
w przyszłości, przez okres odpowiedni do celów, jakim te informacje służą. Trzecią istotną cechą 
trwałego nośnika jest zapewnienie możliwości odtwarzania informacji w niezmienionej postaci. 
W obrocie elektronicznym powszechnie uznaje się, że cechy te spełniają następujące typy nośni-
ków: dyskietka, płyta CD, płyta DVD, pendrive, twardy dysk komputera, poczta elektroniczna 
(szerzej: Lubasz, 2015a)18. Natomiast wątpliwości pojawiają się co do możliwości uznania strony 
internetowej przedsiębiorcy za nośnik posiadający te cechy. 

Przykładem regulacji prawnej, w której wskazano wyraźne cechy, jakie posiadać powinna 
strona internetowa, by można ją było uznać za trwały nośnik informacji, jest dyrektywa 2016/97 
w sprawie dystrybucji ubezpieczeń19. Zgodnie z art. 23 ust. 5 dyrektywy informacje mogą być 
przekazywane za pośrednictwem strony internetowej, jeżeli są skierowane osobiście do klienta 
lub jeżeli spełnione są następujące warunki: 

a) przekazanie tych informacji za pośrednictwem strony internetowej jest właściwe w związ-
ku z transakcją przeprowadzaną między dystrybutorem ubezpieczeń a klientem; 

b) klient wyraził zgodę na przekazanie mu tych informacji za pośrednictwem strony 
internetowej; 

16 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8.06.2000 w sprawie niektórych aspektów prawnych 
usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrek-
tywa o handlu elektronicznym). Dz.U. L 178 z 17.07.2000, s. 1. 

17 W przypadku umów zawieranych przez konsumenta za pośrednictwem strony internetowej dyrektywa 2011/83/
UE wymaga bowiem w art. 8 ust. 7, żeby „przedsiębiorca dostarczył konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na 
trwałym nośniku w rozsądnym terminie po zawarciu umowy na odległość, a najpóźniej w chwili dostarczenia towarów 
lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie to obejmuje: a) wszystkie informacje, o których mowa w art. 6  
ust. 1, chyba że przedsiębiorca już dostarczył te informacje konsumentowi na trwałym nośniku przed zawarciem umowy 
na odległość”.

18 Zob. preambuła do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z 25.102011 w sprawie praw kon-
sumentów. Dz. Urz. UE. L 2011, nr 304, s. 64) pkt (23) „Trwałe nośniki umożliwiają konsumentowi przechowywanie 
informacji tak długo, jak jest to dla niego konieczne w celu ochrony swoich interesów wynikających ze stosunków 
łączących go z przedsiębiorcą. Takie nośniki powinny obejmować w szczególności papier, pamięć USB, płyty CD-ROM, 
DVD, karty pamięci lub dyski twarde komputerów, a także pocztę elektroniczną”.

19 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/97 z 20.01.2016 w sprawie dystrybucji ubezpieczeń. 
Dz. Urz. UE. L 2016 nr 26, s. 19). Data implementacji: 23.02.2018.
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c) klient został powiadomiony drogą elektroniczną o adresie strony internetowej oraz miej-
scu na tej stronie, gdzie można znaleźć te informacje; 

d) zapewniono dostępność tych informacji na stronie internetowej tak długo, jak długo klient 
może w normalnych okolicznościach mieć potrzebę się z nimi zapoznać. 

Dodatkowo wskazano, że zastosowanie strony internetowej jest dopuszczalne jedynie, gdy 
istnieją dowody na to, że klient ma regularny dostęp do internetu. Za taki dowód uznaje się 
podanie przez klienta adresu poczty elektronicznej na potrzeby tej transakcji (art. 23 ust. 6 
dyrektywy 2016/97). 

Problematyka dopuszczalności uznania strony internetowej za trwały nośnik obecna jest 
również w orzecznictwie. Na szczególną uwagę zasługuje orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości 
wydane w sprawie Content Services20. W orzeczeniu tym Trybunał odpowiedział na pytanie, czy 
udostępnienie konsumentowi informacji na stronie internetowej dostępnej za pomocą wysłanego 
hiperlinku na prywatnego maila konsumenta jest równoznaczne z dostarczeniem informacji na 
trwałym nośniku. Trybunał orzekał w tej sprawie zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez 
obowiązującą wtedy dyrektywę 97/7/WE21, która podobnie jak obecnie obowiązująca dyrektywa 
2011/83/UE22, wymagała, by konsument otrzymał w formie pisemnej lub na innym trwałym, 
dostępnym dla niego nośniku potwierdzenie istotnych informacji, chyba że informacje te zostały 
wcześniej przekazane konsumentowi przed zawarciem umowy w formie pisemnej lub na takim 
innym nośniku23. W omawianej sprawie konsument musiał podjąć działanie w celu zapoznania 
się z informacjami, gdyż musiał otworzyć przesłany mu link. Wobec tego uznano, że jeżeli 
informacje zawarte na stronie internetowej sprzedawcy są dostępne wyłącznie za pomocą linku 
przekazanego konsumentowi, informacje te nie są „przekazane” temu konsumentowi ani nie są 
„otrzymane” przez niego w rozumieniu dyrektywy 97/7/WE (szerzej: Kunkiel-Kryńska, 2012; 
Wojtaszek-Mik, 2014; Baranowska-Zając, 2012). Ponadto trwały nośnik powinien umożliwiać 
konsumentowi przechowywanie kierowanych do niego informacji, w sposób gwarantujący inte-
gralność i niezmienność w ich zwartości, a w omawianej sprawie strona internetowa sprzedawcy 
tych kryteriów nie spełniała24. Zwrócić należy jednak uwagę, że Trybunał nie wykluczył możli-
wości uznania strony internetowej za trwały nośnik. Stwierdził jedynie, że ta strona internetowa 
nie spełniała wymagań wynikających z definicji trwałego nośnika. 

Wyraźne określenie warunków, jakie spełnia musi strona internetowa by mogła zostać 
uznana za trwały nośnik Trybunał Sprawiedliwości, sformułował na gruncie sprawy C-375/15 

20 Wyrok z 5.07.2012 w sprawie C49/11 Content Services Ltd przeciwko Bundesarbeitskammer. EU:C:2012:419. Zob. 
również opinię Rzecznika Generalnego Paola Mengozziego przedstawioną 6.03.2012 EU:C:2012:126. Podobny problem, 
dotyczący jednakże obrotu gospodarczego, umożliwił Trybunałowi szersze omówienie techniki akceptacji wzorców 
umownych przez klikniecie (tzw. click wraping) w świetle art. 23 ust. 2 rozporządzenia Bruksela I. Zob. wyrok w sprawie 
C-322/14 Jaouad El Majdoub przeciwko CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH. EU:C:2015:334.

21 Dyrektywa 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20.05.1997 w sprawie ochrony konsumentów w przy-
padku umów zawieranych na odległość. Dz.Urz. UE. L 1997 nr 144, s. 19.

22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z 25.10.2011 w sprawie praw konsumentów (dalej: 
dyrektywa 2011/83/UE). Dz. Urz. UE L 304/64-88.

23 Por. art. 4 i art. 5 dyrektywy 97/7/WE.
24 Zob. pkt 46 i n. w wyroku z 5.07.2012 w sprawie C49/11 Content Services Ltd przeciwko Bundesarbeitskammer. 

EU:C:2012:419.
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BAWAG Bank25 dotyczącej usług płatniczych26. W ramach umowy internetowej bankowości elek-
tronicznej bank zagwarantował sobie prawo do przekazywania za pośrednictwem wewnętrznej 
skrzynki mailowej internetowego systemu bankowości elektronicznej powiadomień o zmianach 
w ogólnych warunkach umów i uważał to za udostępnienie informacji za pomocą trwałego 
nośnika. Po zbadaniu sprawy Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że zmiany w umowie ramowej, 
które dostawca usług płatniczych przekazuje użytkownikowi tych usług przez skrzynkę poczty 
elektronicznej na stronie internetowej bankowości elektronicznej, można uznać za dostarczone 
na trwałym nośniku w rozumieniu tych przepisów tylko wtedy, gdy zostaną spełnione poniższe 
dwie przesłanki:

a) omawiana strona internetowa daje temu użytkownikowi możliwość przechowywania 
informacji adresowanych osobiście do niego w sposób umożliwiający dostęp do nich 
i odtworzenie ich w niezmienionej postaci we właściwym okresie, bez możliwości jedno-
stronnego wprowadzenia przez tego dostawcę lub przez innego przedsiębiorcę zmian do 
ich treści oraz

b) jeżeli użytkownik usług płatniczych jest zmuszony wejść na tę stronę internetową, aby 
zapoznać się z nowymi informacjami, przekazaniu tych informacji towarzyszy aktywne 
zachowanie dostawcy usług płatniczych zmierzające do podania do wiadomości użytkow-
nika istnienia i dostępności tych informacji na wskazanej stronie internetowej27. 

W orzeczeniu tym zwraca się uwagę na istotną kwestię konieczności odróżnienia klienta ak-
tywnie korzystającego z udostępnionych mu funkcjonalności od klienta niekorzystającego z tych 
funkcjonalności mimo posiadania dostępu. W tym ostatnim przypadku warunkiem uznania, 
że informacja została przekazana na trwałym nośniku w sytuacji faktycznej będącej podstawą 
wydanego orzeczenia, mogłoby być zastosowanie systemu powiadomień o istnieniu i dostępności 
nowych informacji na wskazanej stronie internetowej np. w postaci SMS lub e-maila wysłanego 
na prywatną skrzynkę elektroniczną. Z uwagi na zbieżność definicji pojęcia trwałego nośnika 
w różnych dyrektywach nieuniknione wydaje się powoływanie na wypracowane tu kryteria także 
w innych umowach zawieranych online z konsumentami.

Powyższe regulacje prawne i orzecznictwo wskazują, że strona internetowa może stanowić 
trwały nośnik tylko, gdy posiada szczególne cechy. Z uwagi na to, że obecnie wzorce umowne 
w procesie zawierania umowy z konsumentem najczęściej są dostępne tylko na zwykłej stronie 
internetowej, oczekiwać należy znaczących zmian w obrocie elektronicznym. Pozostaje jeszcze do 
rozwiązania kwestia zapewnienia integralności, niezmienności i odpowiedniego okresu dostęp-
ności informacji umieszczanych na stronie internetowej kierowanych osobiście do klienta. Mimo 
posiadania pewnych cech trwałego nośnika strona internetowa pozostaje jednak pod kontrolą jej 
administratora, który zapewne posiadać będzie pełną kontrolę nad treściami w niej zapisanymi, 
łącznie z możliwością ich modyfikacji i blokady. Na stronach internetowych pełniących funkcję 
trwałego nośnika konieczne wydaje się wprowadzenie obowiązku notyfikacji zmiany treści na 

25 Wyrok z 25.01.2017 w sprawie C-375/15 BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische 
Postsparkasse AG przeciwko Verein für Konsumenteninformation. EU:C:2017:38.

26 Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.11.2007 w sprawie usług płatniczych w ramach 
rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrekty-
wę 97/5/WE. Dz. Urz. WE 2007 L 319/1–36.

27 Sentencja wyroku z 25.01.2017 w sprawie C-375/15 BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und 
Österreichische Postsparkasse AG przeciwko Verein für Konsumenteninformation. EU:C:2017:38.
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skrzynce elektronicznej klienta i stworzenia systemu zabezpieczeń dla treści tam się znajdujących. 
Ponadto od decyzji administratora strony internetowej zależy dostęp klienta do jej zawartości. 
W szczególności może on zablokować ten dostęp w związku z realizacją uprawnień zmierzających 
do zakończenia umowy. Jeżeli odbywa się to w trakcie sporu związanego z nienależytą realizacją 
umowy, klient pozbawiony zostanie dostępu do istotnych dokumentów określających jego prawa 
i obowiązki oraz dokumentów mogących stanowić dowód w postępowaniu sądowym.

pODsumOWaNIe
Dyrektywa 2015/2302 wprowadza ważną modyfikację procesu zwierania umowy o udział 
w imprezie turystycznej. Oderwanie się od tradycyjnej pisemnej formy informacji preferowanej 
na gruncie dyrektywy 90/314, a w praktyce nierealizowanej, będzie miało istotne znaczenie 
do całego sektora usług turystycznych. Wprowadzenie wymogu udostępniania informacji na 
trwałym nośniku oznacza także znaczącą poprawę sytuacji podróżnego, który dysponować 
będzie kompletnymi wzorcami umownymi regulującymi jego stosunek prawny z przedsiębior-
cą. Niedostarczenie bowiem wzorca umownego w wymaganej formie i w odpowiednim czasie 
oznaczać będzie, że nie wiąże on podróżnego. Równocześnie, jeżeli przedsiębiorca nie dostarczy 
informacji wymaganych przez prawo w odpowiednim czasie i w odpowiedniej formie, naraża się 
co najmniej na wykreślenie z rejestru działalności regulowanej, odpowiedzialność kontraktową, 
odpowiedzialność wynikającą z ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 
za stosowanie nieuczciwej praktyki rynkowej wprowadzającej w błąd oraz w przypadku wielo-
krotnego stosowania tej praktyki także na odpowiedzialność wynikającą z naruszenia zbiorowych 
interesów konsumenckich. Jednocześnie zwrócić należy uwagę, że obowiązek posługiwania się 
trwałym nośnikiem nie jest szczególnie uciążliwy dla przedsiębiorców, którzy i tak już większość 
czynności związanych z zawieraniem umowy o świadczenie usług turystycznych realizują przy 
użyciu sieci teleinformatycznych. Klienci biur również podróży preferują ten kanał komunikacji. 
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STANdARd CONTRACTS TERMS IN PACKAGE TRAVEL CONTRACTS fROM THE PERSPECTIVE 
Of THE dIRECTIVE 2015/2302 ON PACKAGE TRAVEL ANd LINKEd TRAVEL ARRANGEMENTS

aBstract The purpose of that article is to analyze the rules of concluding package travel contract in the directi-
ve 2015/2302 on package travel and linked travel arrangements. The new directive aims to modernize 
the rules on package travel contracts currently contained in Directive 90/314/EEC, by increasing the 
protection of consumers purchasing online travel services. Changes into the process of concluding con-
tracts will increase legal certainty and transparency for both travelers and businesses and ensure fairer 
competition between travel businesses. Almost all package travel contacts are concluded using standard 
contract terms and model of adhesion contracts. Conclusion of contracts using standard contract terms 
requires, however, according to directive 2015/2302, providing the relevant information on durable me-
dium. The aim of this article is to analyze which channel of information can be recognise as a durable 
medium in electronic commerce in the context of legal obligation of the trader to provide the traveller 
with a proper information. This issue will be discussed from the perspective of EU law and the case law 
of the Court of Justice. This will include, in particular, detailed examination of the admissibility of the 
click-wrapping technique as well as the website as a durable medium.

keyWOrDs directive 2015/2302, standard contract terms; durable medium; information requirements. package 
travel contract

Translated by Agnieszka Kubiak-Cyrul



ptiL 4/2017 (40) | IssN: 1644-275X | www.wnus.edu.pl/ptil | DOI: 10.18276/ptl.2017.40-10 | 111–119

111

OCHRONA KONSUMENTA W OdNIESIENIU dO UMóW 
O POWIąZANE USŁUGI TURYSTYCZNE W ROZUMIENIU 
dYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEjSKIEGO I RAdY (UE) 
2015/2302
 

Data przesłaNIa: 14.11.2017, Data akceptacjI: 06.04.2018, kOD jeL: k12

Jerzy Raciborski

Wydział Turystyki i Rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 
e-mail: jerzy.raciborski@awf.krakow.pl

streszczeNIe W dyrektywie 2015/2302 objęto ochroną interesy nabywców różnych usług turystycz-
nych na potrzeby tej samej podróży, u wielu przedsiębiorców, przy wykorzystaniu no-
wych kanałów dystrybucji. Zdefiniowano na nowo rolę poszczególnych przedsiębiorców 
turystycznych. Obok organizatorów turystyki oferujących imprezy turystyczne wskazano 
także przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Polska 
ustawa implementująca przepisy dyrektywy 2015/2302 nakłada na podmioty ułatwiające 
podobne obowiązki, jak na organizatorów turystyki. Dotyczyć to może przedsiębiorców 
działających w internecie, świadczących przewozy czy najem pojazdów, którzy dotychczas 
nie byli świadomi nowej sytuacji. Jednoznaczne określenie, kiedy ułatwiają one nabywanie 
powiązanych usług turystycznych ma dla nich podstawowe znaczenie. Nowa regulacja nie 
była dotychczas w praktyce stosowana – została skonstruowana na nowo, dlatego analiza 
oparta jest głównie na wykładni językowej i funkcjonalnej przepisów, a w mniejszym stop-
niu na doświadczeniach praktyki.

słOWa kLuczOWe usługi, powiązane, umowy, turystyka, konsument

 

WprOWaDzeNIe
Przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę (UE) dyrektywy 2015/2302 w sprawie imprez tury-
stycznych i powiązanych usług turystycznych, zwanej dalej dyrektywą, stawia przed ustawodawcą 
krajowym oraz praktyką wyzwania wynikające z nowatorskiego charakteru wielu wprowadza-
nych tym aktem rozwiązań (Gospodarek 2014a, s. 177), spośród których na pierwsze miejsce 
wysuwa się nowe rozumienie zakresu pojęcia „impreza turystyczna”, a także wprowadzenie 
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nowej kategorii „powiązanych usług turystycznych”. Dyrektywa była oczekiwana jako akt usu-
wający niedostatki dotychczasowej regulacji dyrektywy 90/314/EWG (Kubiak-Cyrul, 2015, s. 20),  
w tym wynikające z minimalnej harmonizacji, była też odpowiednio długo przygotowywana 
i dyskutowana (Biała księga…, 2015, s. 84), formułowano także obawy związane z proponowa-
nymi rozwiązaniami (Gospodarek, 2014b, s. 33)

Omawiana dyrektywa to zgodnie z jej art. 4 akt pełnej harmonizacji, co oznacza, że państwa 
członkowskie nie mogą w przedmiocie jej regulacji utrzymywać ani wprowadzać do swojego 
prawa krajowego przepisów odbiegających od tych, które zostały w niej ustanowione, w tym 
również przepisów surowszych lub łagodniejszych, prowadzących do zróżnicowanego poziomu 
ochrony podróżnych. Należy jednak podkreślić, że dyrektywa jako instrument maksymalnej 
harmonizacji jest jednak, inaczej niż rozporządzenie, adresowana do państw członkowskich, 
a nie do obywateli wprost. Oznacza to, że użyte w jej treści sformułowania mogą nie zostać 
przetransponowane do prawa wewnętrznego dosłownie, ale uzupełnione o niezbędne objaśnienia 
i sformułowania, których tekst dyrektywy nie zawiera, a które nie zmieniają założonego poziomu 
ochrony. Zwraca się chociażby uwagę na niebezpieczeństwo związane z przyjętą konwencją tłu-
maczenia tekstów na języki narodowe (Kubiak-Cyrul, 2015, s. 25), w tym uporczywe stosowanie 
pojęcia sprzedaży w odniesieniu do usług, co często utrudnia zrozumienie charakteru prawnego 
omawianych czynności.

Metoda przyjęta na potrzeby niniejszej pracy sprowadza się w zasadzie do wykładni słownej, 
weryfikowanej przez wykładnię funkcjonalną przepisów dyrektywy i implementującej ją ustawy 
z 27 października 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, 
zwanej dalej ustawą. Nowe ujęcie podstawowych terminów odnoszących się zarówno do 
podmiotów, jak i przedmiotu regulacji nie pozwala na proste przeniesienie dotychczasowego 
doświadczenia i dorobku praktyki na nowe instytucje prawne. Jednak ich objaśnienie, chociażby 
tylko w zakresie wykładni tekstów, wydaje się pilną koniecznością wobec krótkiego czasu na 
dostosowanie się do nowych przepisów przedsiębiorców i innych podmiotów niepodlegających 
dotychczas szczególnym obowiązkom.

Deklarowaną przesłanką nowego uregulowania, zgodnie z motywem 2 preambuły dyrek-
tywy, jest odpowiedź na nowe zjawiska rynkowe, w tym powszechne wykorzystanie internetu 
zastępującego tradycyjne kanały dystrybucji i umożliwiającego łączenie usług turystycznych 
w sposób bardziej swobodny niż w tradycyjnym modelu imprez turystycznych (Żegleń, Nizioł, 
2017, s. 167; Zawistowska 2014, s. 173). Klienci (podróżni) mogą łączyć usługi niezbędne w czasie 
podróży poprzez procesy rezerwacji (zawierania umów) pozostające między sobą w mniejszym 
lub większym powiązaniu. Dyrektywa zdaje się porządkować je według kolejności – najściślejsza 
integracja to imprezy turystyczne w nowym ujęciu, celowa integracja nietworząca imprezy to 
powiązane usługi turystyczne, a usługi połączone jedynie poprzez udostępnianie informacji 
(linki) wykraczają poza zakres szczególnej regulacji.

Pomijając dopuszczalny margines zróżnicowania regulacji krajowych pozostawiony w dy-
rektywie, należy zastanowić się, czy przyjęta formuła harmonizacji uwalnia ustawodawców 
krajowych od potrzeby własnego uzasadnienia wprowadzanych rozwiązań. Takie stanowisko 
znajdowało się w licznych odpowiedziach wnioskodawcy polskiego projektu ustawy o imprezach 
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych na wątpliwości zgłaszane w toku konsul-
tacji, a dopuszczono je także w bardzo wnikliwej i trafnej opinii Rady Legislacyjnej z 19 maja 
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2017 roku o tym projekcie (RL-0302-17/17), sformułowanej jeszcze przed skierowaniem go do 
prac sejmowych. Wydaje się ono jednak nazbyt optymistyczne. Wprowadzana jest bowiem do 
porządku prawnego instytucja dotychczas nieznana, wobec której nie ukształtowała się żadna 
praktyka stosowania w obrocie gospodarczym czy rozstrzygania sporów. 

W toku prac nad przygotowaniem nowej regulacji europejskiej kształtowała się dopiero 
terminologia ostatecznie ustalona w przyjętej dyrektywie. Wykorzystywano w szczególności 
sformułowania „pakiety dynamiczne” i „aranżowane usługi turystyczne” dla określenia ogółu 
nowych zjawisk w zakresie dystrybucji usług turystycznych. Ostatecznie zamiast określenia 
„aranżowane” wybrano termin „powiązane usługi turystyczne”, natomiast „pakiety dynamiczne” 
zostały objęte nowym ujęciem imprez turystycznych (Biała księga…, s. 90). Warto zwrócić uwagę, 
że także pojęcie „imprezy turystycznej” doznało ważnej zmiany. Zrezygnowano z podkreślania 
„wspólnego programu” czy koordynacji świadczeń, powszechnego w omawianiu dotychczasowej 
konstrukcji (Nesterowicz, 2012, s. 49; Raciborski, 1999, s. 111; Gospodarek, 2006, s. 282; Cybula, 
2006, s. 107), na rzecz ograniczenia się do stwierdzenia, że usługi będą wykorzystane w trakcie 
„jednej podróży”. Otwiera to pytanie o możliwość domagania się koordynacji usług przez orga-
nizatora, skoro ich dobór zależeć może od decyzji podróżnego i być dokonywany sukcesywnie.

Jednoznaczne rozumienie powiązanych usług turystycznych i tym samym określenie pod-
miotów (przedsiębiorców turystycznych) ułatwiających ich nabywanie wydaje się dla wdrożenia 
nowej regulacji kluczowe między innymi dlatego, że ustawodawca polski zdecydował o objęciu 
podmiotów ułatwiających podobnym zakresem regulacji administracyjnoprawnej (jako działal-
ności regulowanej) i zakresem obowiązków, jak organizatorów turystyki. Uchybienia w zakresie 
zgłoszenia działalności w zakresie ułatwiania nabywania powiązanych usług zostało obwarowane 
w art. 59 ustawy odstraszającą karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 
lat trzech, co wymaga jasnego, niebudzącego wątpliwości wskazania kręgu podmiotów objętych 
obowiązkiem zgłoszenia.

Zgodnie z art. 3 pkt 5 dyrektywy oraz art. 6 ust. 1 ustawy powiązane usługi turystyczne to 
co najmniej dwa różne rodzaje usług turystycznych nabytych na potrzeby tej samej podróży lub 
tych samych wakacji, dla których zawierane są odrębne umowy z poszczególnymi dostawcami 
usług turystycznych, które nie stanowią imprezy turystycznej, ale dla których przedsiębiorca 
ułatwia podróżnemu: 

a) dokonanie odrębnego wyboru i odrębnej płatności za każdą usługę turystyczną, przy 
okazji jednej wizyty lub jednego kontaktu z jego punktem sprzedaży lub

b) nabycie co najmniej jednej dodatkowej usługi turystycznej od innego przedsiębiorcy 
w sposób ukierunkowany, jeżeli umowa z takim innym przedsiębiorcą zostanie zawarta 
najpóźniej 24 godziny po potwierdzeniu rezerwacji pierwszej usługi turystycznej.

Każda z tych sytuacji wymaga dodatkowego rozważenia, szczególnie ze względu na potrzebę 
odróżnienia od imprez turystycznych i niepowiązanych usług turystycznych nabywanych na 
potrzeby tej samej podróży. 
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pOWIązaNe usługI NaByWaNe W jeDNym puNkcIe sprzeDaży  
a Impreza turystyczNa
W pierwszej kolejności należy zastanowić się, czy pojęcie usług powiązanych poprzez ułatwienie 
nabycia w jednym punkcie sprzedaży jest wystarczająco odróżnione od pojęcia imprezy tury-
stycznej, w szczególności imprezy powstającej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy niezależnie 
od tego, czy zawarto odrębne umowy z dostawcami poszczególnych usług turystycznych, jeżeli 
usługi te są nabywane w jednym punkcie sprzedaży i zostały wybrane, zanim podróżny zgodził 
się dokonać zapłaty. 

Wskazać zatem można różnice pomiędzy „nabywaniem” usług składających się na imprezę 
turystyczną i „ułatwianiem nabywania” usług powiązanych, a także zgodą na zapłatę za wszyst-
kie wybrane usługi, nawet różnych usługodawców, składające się na imprezę turystyczną. Ale 
w przypadku usług powiązanych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy, także następuje 
zapłata za wszystkie usługi przy okazji jednej wizyty lub jednego kontaktu z punktem sprzedaży. 
Tym samym trudno powiedzieć, że zapłata za jedną z usług poprzedziła wybór innej.

Wątpliwość może także dotyczyć rozumienie „punktu sprzedaży”, który w dyrektywie 
określany jest jako miejsce prowadzenia „sprzedaży detalicznej”, ta zaś zbiega się z pojęciem 
„sprzedawcy detalicznego” jako podmiotu sprzedającego lub oferującego do sprzedaży imprezy 
turystyczne. Czy zatem sprzedaż detaliczna to termin zastrzeżony do zawierania umów o imprezy 
turystyczne, czy też także umów o pojedyncze usługi turystyczne, na przykład bilety komuni-
kacyjne. Ustawodawca polski w art. 4 pkt 11 ustawy określa ten punkt jako miejsce prowadzenia 
sprzedaży imprez turystycznych i sprzedaży powiązanych usług turystycznych bez odniesienia 
do detalicznego charakteru tej sprzedaży, a sprzedawcy detalicznego nie definiuje, zastępując go 
pojęciem „agenta turystycznego”, który na podstawie umowy agencyjnej sprzedaje lub oferuje do 
sprzedaży imprezy turystyczne. Ta zmiana zdaje się wątpliwość w pewnym stopniu wyjaśniać.

Przyjąć też chyba należy, w świetle art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy i art. 3 pkt 5 lit a dyrektywy, 
że do powiązania usług turystycznych dochodzi w przypadku, gdy przedsiębiorca faktycznie 
ułatwiający zawarcie umowy z innym nie świadczy własnych usług turystycznych, a jedynie 
pośredniczy, na przykład na podstawie umowy agencyjnej – jako agent w rozumieniu przepisów 
Kodeksu cywilnego, a nie agent turystyczny w rozumieniu ustawy. Jednak w takim przypadku 
pozostają wątpliwości, czy można ułatwiać powiązanie usług turystycznych, nie świadcząc żadnej 
własnej, bowiem bezprzedmiotowe może być zabezpieczenie finansowe wymagane od takiego 
podmiotu ułatwiającego.

usługI pOWIązaNe pOprzez NaBycIe W spOsóB ukIeruNkOWaNy
Nabywanie dodatkowych usług jako proces tworzenia powiązanych usług turystycznych należy 
odróżnić od tworzenia imprezy turystycznej poprzez nabywanie usług od odrębnych przedsię-
biorców turystycznych za pośrednictwem powiązanych procesów rezerwacji online, podczas któ-
rych przedsiębiorca turystyczny, z którym zawarta została pierwsza umowa, przekazuje innemu 
przedsiębiorcy turystycznemu lub przedsiębiorcom turystycznym: imię i nazwisko podróżnego, 
adres poczty elektronicznej oraz szczegóły płatności, mimo że umowa z tym innym przedsię-
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biorcą turystycznym lub przedsiębiorcami turystycznymi powinna zostać zawarta najpóźniej 
24 godziny po potwierdzeniu rezerwacji pierwszej usługi turystycznej. Zatem w przypadkach, 
w których przekazywane będą tylko niektóre z tych danych, do powstania imprezy turystycznej 
nie dochodzi.

Jednak wyjaśnienie konstrukcji powiązania, które następuje poprzez nabycie co najmniej 
jednej dodatkowej usługi turystycznej od innego przedsiębiorcy w sposób ukierunkowany, rodzi 
przede wszystkim pytanie o to, jak rozumieć „nabycie w sposób ukierunkowany”. Warunek, aby 
umowa z takim innym przedsiębiorcą została zawarta najpóźniej 24 godziny po potwierdzeniu 
rezerwacji pierwszej usługi turystycznej, nie budzi już takich wątpliwości, jakkolwiek otwiera 
przed przedsiębiorcami szereg możliwości w zakresie unikania statusu usług powiązanych, 
chociażby przez wydłużanie okresu związania podróżnego ofertą.

Należy mieć na uwadze sformułowanie motywu 9 preambuły dyrektywy, zgodnie z którym 
przedsiębiorcy internetowi lub stacjonarni „ułatwiają” zawarcie przez podróżnego umów z róż-
nymi dostawcami, w tym poprzez powiązane procesy rezerwacji (jednak powiązanie to ma inny 
charakter niż określone w art. 3 pkt 2 lit. b ppkt (v) powiązanie procesów rezerwacji tworzące 
imprezę turystyczną), oraz motywu 12 nakazującego odróżnić powiązane usługi turystyczne 
oferowane online od powiązanych stron internetowych, których celem nie jest zawarcie umowy, 
oraz od linków, za pomocą których podróżni są ogólnie informowani o dalszych usługach 
turystycznych.

W praktyce wydaje się, że ułatwianie nabycia powiązanych usług turystycznych poprzedzone 
będzie ustaleniem zasad współpracy pomiędzy podmiotem ułatwiającym a innymi przedsiębior-
cami oferującymi usługi turystyczne. Według motywu 13 ułatwianie nabywania usług wynika 
często z powiązań handlowych, których elementem jest wynagrodzenie pomiędzy przedsiębiorcą 
ułatwiającym nabywanie dodatkowych usług turystycznych a innym przedsiębiorcą – niezależnie 
od metody obliczania takiego wynagrodzenia, które może na przykład być uzależnione od liczby 
kliknięć lub od obrotu. 

W omawianym modelu „powiązania” usług podmiot ułatwiający to powiązanie nie jest 
świadom, czy podróżny nabywający u niego pierwszą usługą skorzysta z możliwości zawarcia 
kolejnych umów z innymi przedsiębiorcami. Powinien zostać o tym powiadomiony, aby mógł 
należycie wykonać swoje obowiązki – informacyjne, wynikające z dyrektywy, oraz administra-
cyjne, wynikające z polskich przepisów ustawy, szczególnie w zakresie zabezpieczenia finanso-
wego. Tym samym należałoby przyjąć, że „ukierunkowane” nabycie zachodzi w przypadkach, 
w których przedsiębiorcy współpracują na podstawie odpowiednich umów. Przemawia za tym 
wyłącznie wykładnia funkcjonalna, bowiem ustawodawca sprawy tej nie rozstrzyga.

Za taką wykładnią przemawia art. 19 ust. 4 dyrektywy, który nakłada na przedsiębiorcę, 
który nie jest przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych, obo-
wiązek informowania przedsiębiorcy, który ułatwił nabycie powiązanych usług turystycznych, 
o zawarciu odpowiedniej umowy. Bez zawarcia tej umowy do powiązania usług turystycznych 
nie dochodzi, zatem w interesie podmiotu ułatwiającego wymaga to ustalenia odpowiedniego 
związku pomiędzy zawieranymi z podróżnym umowami i przyjęcia odpowiedniego sposobu 
i terminu informowania. 
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zakres OchrONy NaByWcy pOWIązaNych usług turystyczNych
Zasadnicza różnica w statusie podróżnego korzystającego z powiązanych usług turystycznych 
wobec statusu korzystającego z imprezy turystycznej, nawet obejmującej świadczenia wielu 
przedsiębiorców, wynika z objęcia korzystających z imprez turystycznych bardzo szeroką regula-
cją w zakresie obowiązków informacyjnych, treści umów, warunków ich wykonywania i zmiany 
i wreszcie odpowiedzialności za wykonanie. Na tym tle ochrona konsumenta powiązanych usług 
turystycznych wypada tak słabo, że może rodzić pytanie o zasadność tej regulacji.

Jednym z podstawowych instrumentów ochrony konsumenta (podróżnego) w nowej dyrek-
tywie jest informacja o charakterze zawieranych umów i wynikających z tego konsekwencjach 
dla odpowiedzialności. Jest to szczegółowe rozwinięcie idei, która w dotychczasowej polskiej 
ustawie o usługach turystycznych realizowana była przez lakoniczne przepisy art. 12 ust. 1 pkt 10  
oraz art. 14 ust. 2 pkt 10.

Artykuł 19 ust. 2 dyrektywy nakazuje poinformowanie podróżnego, zanim zwiąże się on 
jakąkolwiek umową prowadzącą do powstania powiązanych usług turystycznych lub jakąkolwiek 
odpowiadającą ofertą, a art. 39 ust. 1 ustawy nakazuje to „przed zawarciem umowy” o tym, że 
nie przysługują mu żadne prawa przysługujące korzystającym z imprez turystycznych, a także 
o posiadaniu zabezpieczenia finansowego (ochrony na wypadek niewypłacalności), ograniczo-
nego do jego własnych usług.

Informacja ta zasadniczo opiera się na standardowych drukach, które w dyrektywie umiesz-
czono w: załączniku I części A-C w odniesieniu do imprez turystycznych i załączniku II części A-E  
w odniesieniu do powiązanych usług turystycznych, a w ustawie w załącznikach 1–8, ale w przy-
padku, gdy usług nie objęto żadnym formularzem – na udostępnieniu powyższych informacji 
w inny sposób.

W praktyce pojawi się pytanie, w którym momencie konsument (podróżny) usług powiąza-
nych powinien otrzymać informację o powiązanym charakterze umów. Przedsiębiorca ułatwia-
jący stwarza jedynie możliwość zawarcia kolejnych umów, ale raczej nie będzie to warunkiem 
zawarcia umowy o jego własną usługę. Podróżny po nabyciu pierwszej usługi może, ale nie 
musi podjąć decyzji co do kolejnych usług, a może decyzję tę podjąć po upływie 24 godzin. 
O ile przyjąć można, że przedsiębiorca ułatwiający nabywanie kolejnych usług powinien wpleść 
informację w proces tego ułatwiania (przekierowania), to informacja ta pozostaje warunkowa. 
Czy zatem obowiązek poinformowania powinien ciążyć tylko na podmiocie inicjującym, czy 
także kolejnym usługodawcy na podstawie procesu przekierowania? Jak wspomniano wyżej, 
przedsiębiorca do którego przekierowano podróżnego, powinien powiadomić o zawarciu umowy 
przedsiębiorcę ułatwiającego, ale z obowiązkiem informacyjnym nie należy chyba zwlekać do 
otrzymania takiego powiadomienia.

Przedsiębiorcy oferujący poszczególne usługi powiązane z inicjatywy jednego z nich ponoszą 
odpowiedzialność jedynie za wykonanie usług objętych umową z każdym z nich. Z tego punktu 
widzenia trudno wskazać istotną korzyść dla podróżnego wynikającą z nadania usługom statusu 
powiązanych, skoro i tak każdy usługodawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie swojej 
umowy.

Zmiana będzie dotyczyła przede wszystkim osób nabywających bilety tam i z powrotem, dla 
których pojawi się zabezpieczenie kosztów powrotu w razie niewypłacalności przewoźnika, a tak-
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że rozszerzona zostanie ochrona pasażerów linii lotniczych na wypadek upadłości przewoźnika. 
Obecna regulacja, wynikająca z rozporządzenia 261/2004, różnicuje faktycznie sytuację pasaże-
rów, którzy nabyli bilety samodzielnie i w przypadku upadłości przewoźnika przed wykonaniem 
ich umowy mogą zgłaszać roszczenia do masy upadłościowej, co czyni wątpliwą możliwość 
zaspokojenia wobec odległej kolejności takich roszczeń, od sytuacji pasażerów korzystających 
z przewozów lotniczych w ramach pakietów – których roszczenia objęte są zabezpieczeniem 
wymaganym od organizatorów podróży (Ochrona…, 2013, s. 3). Obecnie także nabywający bilety 
samodzielnie, ale w ramach usług powiązanych ułatwionych przez przewoźnika, będą objęci 
ochroną. Odpowiedź na pytanie, dlaczego ustawodawca europejski nie załatwia raz, a dobrze 
praw pasażerów, będzie zapewne przedmiotem zainteresowania wielu autorów.

Analiza wzorcowych informacji sformułowanych w załącznikach do dyrektywy i ustawy może 
jednak nasuwać podróżnym wnioski rozszerzające zakres ochrony. We wszystkich formularzach 
przeznaczonych dla przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług przedsiębior-
ca ten oświadcza, że podróżnemu nie będzie przysługiwała ochrona przewidziana dla imprez 
turystycznych, że nie ponosi on odpowiedzialności za należyte wykonie poszczególnych usług, 
ale jedynie za własną, i w tym zakresie posiada zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności 
zapewniające zwrot wpłaty na jego rzecz oraz, w przypadku przewozu tam i z powrotem, na 
pokrycie kosztów powrotu. W dodatkowej informacji o zabezpieczeniu powiadamia jednak, że 
zabezpieczenie nie obejmuje usług, których wykonanie jest możliwe pomimo jego niewypłacal-
ności. Z tego ostatniego sformułowania można a contrario wnioskować o objęciu zabezpiecze-
niem usług niemożliwych do wykonania, na przykład dlatego, że z powodu niewypłacalności 
przewoźnika podróżny nie dotrze do miejsca ich świadczenia. Aby nie było to dla podróżnych 
mylące, polski ustawodawca w przepisach o zabezpieczeniu nakazać może objęcie odpowiednimi 
instrumentami zabezpieczenia również obcych usług, których wykorzystanie jest niemożliwe 
z powodu upadłości podmiotu ułatwiającego, ale może to wykraczać poza przyjęty zakres swobo-
dy w implementacji. Zastrzeżenie to nie dotyczy sytuacji, w której podmiot ułatwiający przyjmuje 
należności za powiązane usługi z jakiegokolwiek tytułu.

Dyrektywa nie wypowiada się w sprawach form zabezpieczenia finansowego na wypadek 
niewypłacalności przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, 
ogranicza się jedynie do wskazań, aby były one skuteczne i zapewniały niezwłoczne wypłaty. 
Wymaga oczywiście odróżnienia sytuacji przedsiębiorców, na których ciąży obowiązek zapew-
nienia powrotu do kraju, w praktyce przewoźników zapewniających przewóz w obie strony, od 
przedsiębiorców, którzy takiego obowiązku nie mają. W związku z powyższym zabezpieczenia 
w polskiej ustawie oparto na takiej samej konstrukcji, jak w odniesieniu do organizatorów tu-
rystyki, dając podmiotom ułatwiającym wybór pomiędzy gwarancją bankową, gwarancją ubez-
pieczeniową, ubezpieczeniem na rzecz turystów i ewentualnie rachunkiem powierniczym w tak 
zwanym pierwszym filarze i nakazując prowadzenie wykazu umów i składanie odpowiednich 
deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
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pODsumOWaNIe
Wprowadzenie do europejskiego i polskiego porządku prawnego regulacji obejmującej powiąza-
ne usługi turystyczne poprawiło ochronę konsumenta przede wszystkim w zakresie precyzyjnej 
informacji o jego statusie prawnym i przysługujących mu prawach. O ile świadomość konsumen-
ta o zawarciu umów o powiązane usługi turystyczne będzie zapewniona poprzez standardową 
informację dostarczaną przez usługodawcę ułatwiającego nabywanie kolejnych usług turystycz-
nych, to pewne wątpliwości co do kwalifikowania sytuacji samego usługodawcy mogą wynikać 
z niezbyt jasnego definiowania „ukierunkowanego” sposobu zawierania kolejnych umów.

Jednoznaczna wykładnia nowych przepisów pozwalająca zakwalifikować usługodawcę do 
grona przedsiębiorców turystycznych jako organizatora turystyki lub przedsiębiorcę ułatwiające-
go nabywanie powiązanych usług turystycznych jest niezbędna wobec nadania jego działalności 
charakteru regulowanego i obwarowania jej legalnego wykonywania surową sankcją karną.

Zabezpieczenie finansowe na wypadek niewykonania powiązanych usług turystycznych 
ma znaczenie przede wszystkim dla pasażerów korzystających z usług lotniczych, będących 
równocześnie podróżnymi – poza stworzeniem gwarancji powrotu do kraju dla posiadających 
bilety powrotne, w przypadku upadłości linii lotniczych zapewniono zwrot wpłat za usługi 
których pasażerowie nie mogli wykorzystać bez konieczności dochodzenia zwrotu należności 
z masy upadłościowej. W odniesieniu do innych usług turystycznych, których świadczeniu będzie 
towarzyszyło ułatwianie nabywania usług powiązanych, trudno obecnie wskazać przypadki 
uzasadniające tak rozbudowaną regulację prawną, która wynika z przepisów dyrektywy i polskiej 
ustawy.

LIteratura
Biała księga ustawy o usługach turystycznych (2015). Warszawa: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Tury-

styki.
Cybula, P. (2006). Umowa o imprezę turystyczna w praktyce biur podróży. W: P. Cybula (red.), Prawo w praktyce biur 

podróży (s. 104–134). Warszawa: LexisNexis.
Dyrektywa Rady 90/314/EWG z 13.06.1990 w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek. Dz.U. L 158 

z 23.6.1990.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z 25.11.2015 w sprawie imprez turystycznych i powiąza-

nych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskie-
go i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG. Dz.Urz. UE L 236 z 11.12.2015.

Gospodarek, J. (2006). Prawo turystyczne. Warszawa: Difin.
Gospodarek, J. (2014a). Znaczenie dla rynku turystycznego projektowanej dyrektywy parlamentu europejskiego i rady 

w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych usług turystycznych. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3 (27), 
165–181. 

Gospodarek, J. (2014b). Projektowana dyrektywa turystyczna a przyszłość turystyki w Unii Europejskiej i w Polsce. 
Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 46, 27–36. 

Kubiak-Cyrul, A. (2015). Zakres stosowania nowej dyrektywy w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług 
turystycznych z perspektywy prawa polskiego. Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, 2, 19–34.

Nesterowicz, M. (2012). Prawo turystyczne. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Ochrona pasażerów w przypadku niewypłacalności linii lotniczej (2013). Komunikat Komisji do Parlamentu Europej-

skiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, 18.3.2013, 
COM(2013) 129 final.



Ochrona konsumenta w odniesieniu do umów o powiązane usługi turystyczne w rozumieniu dyrektywy...

119

Opinia z 19.05.2017 o projekcie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Rada Legisla-
cyjna przy Prezesie Rady Ministrów. RL-0302-17/17, sformułowana na podstawie projektu M. Kalińskiego,  
M. Bojarskiego, D. Kijowskiego.

Raciborski, J. (1999). Usługi turystyczne. Przepisy i komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze. 
Ustawa z 27.10.2017 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Druk senacki nr 641.
Zawistowska, H. (2014). Wpływ internetu na kształtowanie się modelu prawnej ochrony konsumentów usług tury-

stycznych. W: Z. Kruczek, W. Banasik (red.), Dynamika przemian rynku turystycznego (s. 173–188). Warszawa: 
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych Warszawa. 

Żegleń, P., Nizioł, A. (2017). Wpływ nowoczesnych technologii informatycznych na funkcjonowanie rynku turystycz-
nego. Studia Oeconomica Posnaniensia, 5, 165–182.

 

CONSUMER PROTECTION IN RELATION TO CONTRACTS  
fOR LINKEd TRAVEL ARRANGEMENTS WITHIN THE MEANING  
Of dIRECTIVE Of THE EUROPEAN PARLIAMENT ANd Of THE COUNCIL (EU) 2015/2302

aBstract Directive 2015/2302 protects the interests of purchasers of various tourist services with many service 
providers for the purposes of the same journey, using new distribution channels. The role of respective 
tourist entrepreneurs has been redefined. Apart from tourist organizers offering tourist events, entre-
preneurs facilitating the provision of linked travel arrangements are also indicated. The Polish law act 
implementing the provisions of Directive 2015/2302 imposes similar obligations on facilitating entities 
as in case of tourist organizers. This may concern entrepreneurs operating in Internet and providing 
transport or renting vehicles who so far were not aware of the new situation. A clear definition of when 
they facilitate the provision of linked travel arrangements is essential to them. The new regulation has 
not been applied in practice yet. It has been constructed anew and, therefore, the analysis is based ma-
inly on linguistic and functional interpretation of regulations, and to a lesser extent on the experiences 
of practice.
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streszczeNIe Współcześnie sektor usług turystycznych stanowi jedną z dynamicznie rozwijających się 
dziedzin życia społecznego. Turystyka spełnia wiele funkcji determinujących konsekwen-
cje jej rozwoju. Za kluczową wśród nich uznaje się funkcję zdrowotną, której realizacją zaj-
muje się między innymi turystyka medyczna. Wyróżnia się ona spośród innych form tury-
styki połączniem podróży w celach zdrowotnych oraz turystycznych. Postępujący proces 
globalizacji, innowacyjne technologie w inżynierii medycznej oraz jednakowy dostęp do 
świadczeń zdrowotnych na terenie Unii Europejskiej przyczyniły się do powstania nowych 
perspektyw w funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej oraz świadczenia specjalistycz-
nych usług medycznych. Znaczne koszty usług medycznych w krajach rozwiniętych, od-
ległe terminy planowanych zabiegów, długi czas oczekiwania na wykonanie świadczenia 
oraz wzrastający popyt na profesjonalne usługi medyczne wynikające z postępującego 
procesu starzenia się społeczeństw spowodowały, że w 2011 roku Unia Europejska wpro-
wadziła dyrektywę koordynującą prawa pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. 
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na prawa, które przysługują turyście korzysta-
jącemu ze świadczenia medycznego poza granicami własnego państwa. Metodę badawczą 
stanowiła analiza treści koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz dyrekty-
wy transgranicznej. W artykule wskazano także na postanowienia Trybunału Sprawie-
dliwości UE, którego wyroki przyczyniły się do wdrożenia zasad transgranicznej opieki 
medycznej w państwach Wspólnoty Europejskiej.  

słOWa kLuczOWe turystyka medyczna, prawo w turystyce, dyrektywa transgraniczna, świadczenia zdrowot-
ne, ochrona zdrowia na terenie Unii Europejskiej
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WprOWaDzeNIe
Współcześnie wobec powszechnie zachodzących procesów globalizacji, łatwego dostępu do 
różnych form transportu międzynarodowego, zacierania się granic językowych oraz wzrasta-
jącej świadomości społeczeństwa o nowych sposobach korzystania ze świadczeń zdrowotnych 
turystyka medyczna przekształca się w zjawisko ogólnodostępne. Dokonując analizy turystyki 
medycznej, należy zauważyć, iż rozwija się ona zwłaszcza w obszarze transgranicznym. Turyści 
z reguły preferują krótkookresowe podróże niewymagające przemieszczania się do odległych 
rejonów świata. We współczesnej literaturze przedmiotu turystyka medyczna określana jest 
jako: fenomen XXI wieku, model transgranicznej opieki zdrowotnej, kategoria offshoringu usług 
medycznych, rezultat postępującego procesu globalizacji, sektor przemysłu turystycznego bądź 
kultura masowa. 

W konsekwencji zachodzących na przestrzeni wieków procesów globalizacji nastąpił rozwój 
organizacji międzynarodowych. Ich postępowanie przyczyniło się do ustalenia zasad funkcjo-
nowania państw (ONZ, Unia Europejska) oraz praw znajdujących się na ich terenie obywateli. 
Sytuacja tego rodzaju wpłynęła na ukształtowanie globalnego łańcucha dostaw placówek me-
dycznych oraz zmian w zarządzaniu instytucjami zapewniającymi opiekę medyczną i ich organi-
zacji. Tym samym świadczenia zdrowotne stały się przedmiotem transgranicznej wymiany usług. 
Z kolei turystyka medyczna uznana została za kluczową globalną tendencję, której następstwem 
jest możliwość dokonania wyboru usług medycznych lub skorzystania z tańszych świadczeń 
zdrowotnych o wyższej jakości.

W związku z występującym zjawiskiem migracji społeczeństwa na obszarze Unii Europejskiej 
spostrzeżono konieczność ustalenia zasad transgranicznej opieki medycznej. Kluczowe zna-
czenie przy wdrażaniu norm zapewniających prawa do uzyskania świadczeń medycznych na 
terenie Unii Europejskiej miało zastosowanie przepisów dotyczących swobody świadczenia usług 
w zakresie opieki medycznej. Niemniej jednak wprowadzone regulacje nie nakazują zastąpienia 
państwowych procedur jednym wspólnym systemem, ponieważ opiekę medyczną wyeliminowa-
no z obszaru przedmiotowego wspólnotowej koordynacji krajowych systemów zabezpieczenia 
społecznego. Z uwagi na okoliczności wynikające z zasady swobodnego przemieszczania się na 
terenie Unii Europejskiej nie jest ona wykonalna bez jednoczesnego zapewnienia turystom opieki 
zdrowotnej korzystającym z tego rodzaju swobody. Dlatego też w ramach Unii Europejskiej 
przyjęto przepisy prawne, które stanowią podstawę koordynacji systemów zabezpieczenia spo-
łecznego. Ponadto ich celem jest zapewnienie świadczeń medycznych w trakcie czasowego pobytu 
poza miejscem zamieszkania.    

Celem artykuły jest analiza i wskazanie przepisów prawnych oraz norm obowiązujących na 
terenie Unii Europejskiej, które przysługują turyście korzystającemu ze świadczenia medycznego 
poza granicami macierzystego kraju. Rozważania dotyczące zasad transgranicznego korzystania 
z opieki medycznej podzielono na dwie części. W pierwszej scharakteryzowano rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 roku dotyczące koordy-
nacji systemów zabezpieczenia społecznego. Z kolei w drugiej omówiono dyrektywę w sprawie 
stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej z 9 marca 2011 roku.



transgraniczna turystyka medyczna w kontekście regulacji prawnych

123

turystyka meDyczNa z perspektyWy pONaDNarODOWej pODróży  
W pOszukIWaNIu OpIekI zDrOWOtNej 
Współcześnie znaczna część globalnych systemów ekonomicznych podlega korelacji po-
stępującej w następstwie ich wzajemnego oddziaływania na skutek zachodzącego procesu 
ożywienia. Uwarunkowania tego rodzaju stanowią konsekwencję dotychczasowych poczynań 
oraz aktualnie zachodzących powiązań. Posiadają one związek z ponadnarodową kooperacją  
w obszarze: przedsiębiorstw, wymiany informacji, transakcji, inwestycji, transportu, podróży 
biznesowych oraz wypoczynkowych. Powyżej wymienione determinanty w sposób bezpośredni 
wpływają na międzynarodowe relacje występujące w otoczeniu sektorów, państw, przedsiębiorstw, 
organizacji oraz ich gospodarek narodowych. Procedury wykonywane są na skutek mechanizmu 
globalizacji, który w sposób zasadniczy oddziałuje na obszar społeczny, ekonomiczny i gospo-
darczy. Tym samym globalizację należy uznać za proces o istotnej roli w dynamicznym rozwoju 
cywilizacji oraz współczesnej gospodarce. Termin globalizacji jest popularnie wykorzystywany, 
niemniej jednak nie w pełni klarownie oraz konkretnie ujęty.

Literatura przedmiotu dotycząca rozpatrywanego problemu charakteryzuje się szerokim 
punkiem widzenia. Prezentowane w niej podejścia są wielostronne. Zjawisko globalizacji wystę-
puje prawie w każdym obszarze funkcjonowania (m.in. w prawie, ekonomii, edukacji, polityce, 
kulturze, nauce, konsumpcji, turystyce). Przyczynia się ono do większej niż dotychczas zależności 
przyczynowo-skutkowej gospodarek narodowych. Problematyczne zagadnienie stanowi wska-
zanie znaczenia globalizacji, ponieważ wyznacza ona różnokierunkowy proces, który należy 
rozpatrywać z wielostronnych perspektyw. 

Termin globalizacji używany jest w kontekście różnych znaczeń, co wynika z wielu sfer, 
których może dotyczyć, między innymi „rozpowszechniania pewnego rodzaju norm, standar-
dów, ujednolicania wzorców działalności w skali ogólnoświatowej. Do najważniejszych z nich 
należy zaliczyć: polityczną, prawną, etyczną, naukową, medialną, technologiczną i gospodarczą” 
(Oczkowska, 2013, s. 18). Ponadto stanowi proces zintensyfikowania ponadnarodowych powią-
zań, który dotyczy wszystkich dziedzin współczesnej aktywności występujących w otoczeniu: 
politycznym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. 

Z kolei „globalizacja w zakresie gospodarczym danych rynków/sektorów dotyczy aktualnie nie 
tylko wyrobów, ale coraz częściej usług oraz rynku pracy i technologii. Proces ten stymulowany 
jest przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na tych rynkach w sektorach, które umiędzynaroda-
wiają swoje strategie: marketingowe, zaopatrzenia, zbytu i finansowe” (Śmigielska, 2014, s. 198).  

W literaturze przedmiotu zazwyczaj zamiennie używane są określenia globalizacji sektorów 
oraz globalizacji rynków. Niemniej jednak każde z nich posiada odmienny wymiar wobec 
implementowanych strategii i zakresu funkcjonowania. Proces globalizacji rynków dotyczy 
połączenia odmiennych jego modeli w jeden międzynarodowy rynek. Cechą charakterystyczną 
takich rynków jest występowanie silnej konkurencji międzynarodowej oraz natężenie handlu 
(Kłosiński, Masłowski, 2005, s. 103–106). Konsekwencje globalizacji rynków dostrzegalne są 
w wymaganiach nabywców, które dotyczą określonych produktów lub usług. Wówczas, gdy utoż-
samiane są one z potrzebami konsumentów pojawiającymi się na całym świecie, można sądzić, 
że rynek jest globalny (Stonehouse, Hamill, Campbell, Purdie, 2001, s. 287). Proces globalizacji 
rynków, dotyczy także scalenia historycznie odrębnych i oddzielnych rynków regionalnych 
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w jeden bezgraniczny rynek globalny (Yücel, Dagdelen, 2010, s. 63). Z kolei globalizacja sektorów 
dotyczy długotrwałego integrowania działalności w obszarze gospodarki i sektora. Polega ona 
na procesie pogłębiania, rozszerzania działalności handlowej i informacyjnej oraz zwiększenia 
poziomu inwestycji. Tym samym globalizacja sektorów koncentruje się głównie na możliwości 
przedsiębiorstwa, której celem jest koordynowanie i konfigurowanie działań dążących do po-
większania zysku oraz produkcji na skalę światową (Stonehouse i in., 2001, s. 289). 

Spośród wielu sformułowań terminu globalizacji za odpowiadające problematyce ni-
niejszego artykułu uznano określenie zaproponowane przez K. Lee. Autorka uważa, że 
stanowi ona „proces wzrastającej interakcji ludzkich aktywności w wielu sferach, włączając 
w to sferę: gospodarczą, polityczną, społeczną i kulturalną (…) oraz proces przejawiający się  
w trzech wymiarach: przestrzennym, czasowym, a także poznawczym” (Lee, 2000, s. 30).

Okoliczności występujące w gospodarce światowej mające związek z wymianą kapitału, usług 
i poszerzeniem zasięgu funkcjonowania przedsiębiorstw odnoszą się także do sektora usług 
turystycznych. Wymienione przemiany zachodzące na rynku zdeterminowane są wzrastającą 
globalizacją branży turystycznej. Uważa się, że działalność turystyczna pozostaje najbardziej 
zglobalizowaną ze wszystkich gałęzi przemysłu (Knowles, Dimitrios, Joudallah Bey, 2004). 
Wobec tego zjawisko globalizacji w szerokim zakresie pojmowane jest z reguły jako proces 
nasilającej się mobilności społeczeństwa, wymiany informacji, usług, produktów, technologii, 
zasobów ludzkich i kapitału. Przenikanie się czasu i przestrzeni wpływa na zmiany dostrzegalne 
również w sektorze turystyki medycznej oraz ochrony zdrowia.

Następstwo procesu globalizacji stanowią liczne migracje nabywców usług zdrowotnych, 
personelu medycznego, stale postępujący rozwój nowych technologii medycznych oraz zmiany 
w sposobie konsumpcji i świadczenia usług medycznych. Autonomiczna wymiana towarów, osób, 
usług, kapitału na obszarze Unii Europejskiej również oddziałuje na rozwój turystyki zdrowotnej 
i usług medycznych świadczonych turystom zagranicznym. Na skutek występowania turystyki 
w wielu aspektach życia współczesnej populacji realizuje ona funkcje, które wynikają z konse-
kwencji jej rozwoju. Wśród kluczowych należy wymienić funkcję zdrowotną. Realizowana jest 
ona przez trzy formy turystyki zdrowotnej: medyczną, uzdrowiskową i spa & wellness.

Turystykę medyczną uznaje się za zjawisko występujące wśród osób podróżujących z kraju 
stałego zamieszkania do innego państwa w celu uzyskania dostępu do leczenia medycznego 
(Connell, 2013). Za tego rodzaju formę podróżowania przyjmuje się zarówno wyjazd związany 
z pobytem w innym kraju, jak również przejazd w inny rejon własnego kraju, którego zamiarem 
jest uzyskanie dostępu do usług zdrowotnych na najwyższym poziomie (Lunt, Carrera, 2010). 
Niezbędne wydaje się uzupełnienie wskazanych powyżej określeń analizowanego problemu. 
Pod pojęciem turystyki medycznej należy rozumieć nieobowiązkowe, zamierzone i świadome 
podróże (do innych krajów oraz wewnątrzpaństwowe), których priorytet stanowi uzyskanie 
specjalistycznej pomocy z zakresu opieki medycznej w celu poprawy aktualnego stanu zdrowia 
turysty. Migracje o charakterze medycznym występujące w tej formie turystyki powinny być 
także związane z zamiarem zwiedzania danego regionu oraz wypoczynkiem.

Turystyka medyczna oraz zdrowotna zyskały popularność jako nasilające się globalne 
zjawisko, które jest symptomatyczne dla XXI wieku (Chew, Darmasaputra, 2015). Ich trend 
wyznaczają prywatne podróże zagraniczne w celach leczniczych związane ze świadczeniem 
opieki zdrowotnej, których koszt jest znacznie niższy niż w kraju turysty (Lunt, Carrera, 2011). 
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Turystyka tego rodzaju stanowi przedmiot wymiany międzynarodowej usług medycznych i jeden 
z wymiarów globalizacji wpływający na zmieniającą się strukturę opieki zdrowotnej między 
innymi w państwach Unii Europejskiej. Obecnie świadczenia zdrowotne wykonywane mogą 
być także za pośrednictwem turystyki medycznej. Na polskim rynku ten rodzaj turystyki roz-
wija się przede wszystkim w zakresie: chirurgii, ortopedii, okulistyki, onkologii, stomatologii, 
laryngologii, ginekologii, kardiologii, urologii, flebologii, dietetyki,  dermatologii oraz medycyny 
estetycznej. 

Europejski system ochrony zdrowia gwarantuje transgraniczną opiekę zdrowotną,  
w zakresie której świadczenia wykonywane poza granicami kraju macierzystego turysty finan-
sowane mogą być przez państwowych płatników. Główną przesłankę do podejmowania podróży 
w celu medycznym stanowią okoliczności ekonomiczne, które wynikają z wyższej jakości lub 
kosztu świadczonych usług (zob. rys. 1). Kolejną okolicznością wpływającą na wybór miejsca 
leczenia jest krótszy czas oczekiwania na wykonanie świadczenia medycznego.

rysunek 1. Motywy podejmowania aktywności turystycznej w zakresie świadczeń medycznych  
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Björnberg, 2017).

Rynek turystyki medycznej jest znaczny, a jego wzrost z roku ma rok coraz szybszy. 
W 2016 roku wartość globalnego rynku podróży medycznych wyniosła 439 mld dolarów. 
Według prognoz na kolejne dziesięć lat ulegać będzie ona powiększeniu o 25% w ciągu roku 
(Stephano, Edelheit, 2017). Natomiast w Europie Środkowo-Wschodniej wskaźnik rozwoju 
turystyki medycznej kształtuje się w przedziale 12–15% rocznie. Każdego roku z polskiego 
rynku usług medycznych korzysta 400 tysięcy turystów zagranicznych. Główny cel ich po-
dróży stanowią kliniki: dentystyczne, medycyny estetycznej, chirurgii, uzdrowiska, hotele  
i ośrodki medical spa oraz obiekty świadczące usługi długoterminowej opieki medycznej (Trendy 
w polskiej ochronie zdrowia, 2017). Społeczność uczestniczącą w podróżach medycznych skatego-
ryzować można według pięciu typów (Rosenmöller, McKee, Baeten, 2006): 



małgorzata sztorc

126

1. Turyści krótkotrwale odwiedzający dany region, korzystając z pomocy medycznej  
w następstwie nieszczęśliwych zdarzeń lub przypadkowych zachorowań podczas pobytu 
wypoczynkowego lub wyjazdu służbowego za granicę.

2. Turyści długoterminowi (tzw. rezydenci), którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego 
podróżują w celach zdrowotnych do innego kraju.

3. Turyści z regionów pogranicznych, którzy na zasadzie podpisanej współpracy między 
państwami korzystają z transgranicznego świadczenia usług medycznych. 

4. Turyści krajowi skierowani na leczenie za granicę przez państwowych płatników na 
skutek znacznej liczby oczekujących na świadczenie w macierzystym kraju.

5. Turyści medyczni, którzy świadomie podróżują poza granice regionu w celu realizacji 
świadczenia medycznego.        

Na podstawie powyższej klasyfikacji należy wnioskować, że turystyka medyczna ma silny 
związek z globalizacją sektora ochrony zdrowia państwa, które posiada odpowiednie zaplecze do 
świadczenia usług oraz przyjmuje turystów. Każdego roku poza granice ojczystego kraju w celach 
medycznych wyjeżdża coraz większa liczba osób; sytuacja ta zauważalna jest także w przypadku 
Polski (zob. rys. 2).  

rysunek 2. Liczba podróży według celu zdrowotnego polskich turystów w latach 2014–2016 (w tys.)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych (Turystyka w 2014, 2015; Turystyka w 2015, 2016; Turystyka w 2016, 2017). 

Z rysunku 2 wynika, że w latach 2014–2016 odnotowano wzrost liczby podróży w ramach 
zagranicznej turystyki medycznej o 29%. Wnioskować należy, iż sytuacja ta wynika z implemen-
tacji dyrektywy transgranicznej, która umożliwia polskim turystom uzyskanie zwrotu kosztów 
leczenia podejmowanego na terenie Unii Europejskiej. Według prognoz w 2026 roku z podróży 
w celu medycznym skorzysta 4% populacji (Stephano, Edelheit, 2017).
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praWO turysty DO śWIaDczeń meDyczNych W śWIetLe zasaD  
kOOrDyNacjI systemóW zaBezpIeczeNIa spOłeczNegO  
Przepisy prawne w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczą norm wspólnoto-
wych Unii Europejskiej. Wynikają one z zasady swobodnego przepływu osób i uwarunkowane 
są migracją społeczeństwa. Podstawowy element podróży stanowi zagwarantowanie dostępu do 
wymaganej opieki medycznej podczas pobytu poza granicami macierzystego kraju. Dlatego też 
w ramach Unii Europejskiej (UE) podjęto próbę normalizacji fundamentalnych zagadnień ma-
jących związek z realizacją świadczeń zdrowotnych w innym państwie wspólnoty. Zagadnienia 
te regulują przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Choć pojęcie „zabezpieczenie społeczne” znajduje powszechne zastosowanie, to nie występuje 
jedna przyjęta definicja tego terminu. Zgodnie z uznaną przez Międzynarodową Organizację 
Pracy definicją zabezpieczenie społeczne oznacza „ochronę, którą społeczeństwo zapewnia swoim 
członkom, przez szereg środków publicznych chroniących przed zagrożeniami gospodarczymi 
i społecznymi, wynikającymi ze wstrzymania albo znacznego obniżenia poziomu zarobków z po-
wodu choroby, macierzyństwa, wypadku przy pracy, bezrobocia, inwalidztwa, starości i śmierci; 
zapewnienia opieki lekarskiej i zasiłku rodzinom z dziećmi” (Ditch, 2012, s. 16–17). 

Zasady zabezpieczenia społecznego ustanowiła także Rada Europy na mocy traktatu między-
narodowego w Karcie Praw Społecznych Rady Europy. Dotyczy ona prawa społecznego regulo-
wanego przepisami prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych w charakterze prawa człowieka 
(Świątkowski, 2006). Niemniej jednak w traktacie nie zdefiniowano terminu zabezpieczenia 
społecznego. 

Pierwsze uregulowania dla ówczesnej Unii Europejskiej dotyczące koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego wprowadziły w ubiegłym wieku państwa kształtujące Europejską 
Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS) (Szybkie, 2007). Natomiast w XXI wieku Parlament Europejski 
i Rada (WE) wprowadziły rozporządzenie nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 roku. Dotyczy ono 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i obowiązuje od 1 maja 2010 roku. 

Wskazane rozporządzenia pozwalają ubezpieczonym turystom na całkowitą refundację 
kosztów opieki medycznej wykonanej w innym państwie należącym do UE. Zwrot kosztów 
następuje w granicach stosownego publicznego systemu opieki zdrowotnej. Refundacja może 
nastąpić w przypadku wystąpienia dwóch okoliczności:

a) leczenia planowanego, które wymaga od turysty uzyskania wcześniejszej zgody instytucji 
właściwej, przy równoczesnym uwzględnieniu sytuacji z art. 22 ust. 1 lit. c i art. 22 ust. 2 
rozporządzenia 1408/71, w których instytucja nie może odmówić zgody; 

b) leczenia w stanach nagłych, które należy się turyście podczas pobytu w innym państwie 
UE bezpłatnie na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ); 
brak karty podczas podróży powoduje konieczność uregulowania należności za wyko-
nane świadczenie medyczne, lecz z możliwością późniejszego zwrotu kosztów leczenia 
przez właściwą instytucję. 

Wspomniany w pierwszym przypadku artykuł 22 ust. 2 rozporządzenia nr 1408/71 pozwala 
turystom objętym ubezpieczeniem zdrowotnym w krajach członkowskich otrzymać świadczenia 
zdrowotne w innym kraju wspólnoty pod warunkiem, że w kraju macierzystym świadczenia tego 
rodzaju nie można wykonać w odpowiednim czasie. Przepis ten wyszczególnia dwa zasadnicze 
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warunki, których spełnienie przyczynia się do obowiązku wyrażenia zgody przez instytucję 
właściwą na podróż do innego państwa członkowskiego celem uzyskania świadczeń medycz-
nych stosownych do stanu zdrowia, niezależnie od miejsca położenia placówki medycznej bądź 
uzdrowiskowej. Instytucja właściwa (w Polsce Narodowy Fundusz Zdrowia) nie może odmówić 
zgody na podróż o charakterze medycznym wówczas, gdy:

a) świadczenie medyczne zawarte jest wśród zobowiązań przewidzianych w zakresie przepi-
sów prawnych państwa członkowskiego, którego terytorium zamieszkuje turysta; 

b) świadczenie zgodne jest z aktualnym stanem zdrowia turysty, a ze względu na postępujący 
przebieg choroby leczenie nie może odbyć się w późniejszym (odległym) terminie; dlatego 
też Instytucja zobowiązany jest do wydania zgody na świadczenie medyczne w najbliż-
szym państwie członkowskim UE względem miejsca zamieszkania turysty. 

W ramach koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego ubezpieczony turysta może 
korzystać ze świadczeń zdrowotnych (w pełnym zakresie, natychmiast koniecznych, w więk-
szym zakresie niż świadczenia konieczne, o znacznej wartości, związanych z ciążą i porodem) 
i z planowanego leczenia w innym państwie członkowskim (Krowicka, Pitera-Czyżowska, 2004).   

Poszczególne państwa UE przeciwne są regulowaniu należności za świadczenia udzielane za 
granicą. Niemniej jednak w sytuacji, gdy refundacji wydatków za poniesione przez turystę leczenie 
nie ujmują przepisy unijnego prawa pochodnego lub nie uzyskano zgody na wykonanie świad-
czenia medycznego poza granicami kraju macierzystego, wówczas Trybunał Sprawiedliwości 
stosuje przepisy traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowiące o swobodnym przepły-
wie usług. Według nich niewyrażenie zgody na zwrot poniesionych kosztów rozpatrywany jest 
w charakterze utrudniania funkcjonowania UE, co wynika z zasady swobody. Jeżeli turysta na 
podstawie rozporządzenia nr 883/2004 lub innych przepisów krajowych nie otrzyma zezwolenia 
na wykonanie świadczenia medycznego w innym kraju, może skorzystać z opieki zdrowotnej na 
podstawie przepisów traktatu o swobodzie świadczenia usług.            

Rozporządzenie 883/2004 obejmuje wszystkich obywateli UE (oraz ich rodziny), którzy 
uprawnieni są do korzystania z zasad zabezpieczenia społecznego w jednym z państw członkow-
skich lub w przypadku obywateli państw trzecich i ich rodzin, związanych z kilkoma państwami 
członkowskimi. Według przepisów zawartych w rozporządzeniu turyści przebywający w innym 
państwie członkowskim, ale poza miejscem swojego zameldowania, mają prawo do świadczeń 
zdrowotnych według zasad określonych przez ustawodawstwo danego państwa. Koszty opieki 
medycznej pokrywa macierzysta instytucja zabezpieczenia społecznego turysty, wydając między 
innymi kartę EKUZ.      

Niemniej jednak na przestrzeni lat pojawiło się wiele wątpliwości związanych z transgranicznym 
świadczeniem usług zdrowotnych, które sukcesywnie wyjaśniane były przez Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości (ETS, obecnie Trybunał Sprawiedliwości UE). Mimo wydanych przez ETS roz-
strzygnięć nadal brakowało w UE klarownych przepisów regulujących kwestie udzielania transgra-
nicznych świadczeń medycznych. Dlatego też 2 lipca 2008 roku Komisja Europejska zaprezentowała 
Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie projekt dyrektywy dotyczący stosowania praw pacjentów 
w transgranicznej opiece zdrowotnej (Jarman, Greer, 2010). W 2010 roku Rada Europejska zaakcepto-
wała projekt, z kolei Parlament Europejski opowiedział się za przepisami 19 stycznia 2011 roku. Tym 
samym dyrektywa została zatwierdzona 9 marca 2011 roku, natomiast termin jej przystosowania do 
wymogów poszczególnych państw członkowskich UE ustalono na 25 października 2013 roku.    
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reguLacje DyrektyWy DOtyczące zastOsOWaNIa praW turystóW  
W traNsgraNIczNej OpIece meDyczNej  
W nawiązaniu do dotychczas obowiązującego prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony 
zdrowia znowelizowanego licznymi wyrokami Trybunału Sprawiedliwości w 2004 roku zapo-
czątkowano czynności mające na celu sporządzenie nowej dyrektywy określającej transgraniczną 
opiekę zdrowotną. 

Zasadniczym celem dyrektywy o transgranicznej opiece zdrowotnej (DT) jest zagwarantow-
anie dostępu do usług zdrowotnych (produktow leczniczych i wyrobów medycznych) w innym 
państwie członkowskim UE niż kraj, w którym ubezpieczony jest turysta zgodnie z zasadami 
powszechności, dostepu do wysokiej jakości opieki, sprawiedliwości i solidarności  (Wnukiewicz-
Kozłowska, 2014). Ponadto dyrektywa uprawnienia turystów do zwrotu poniesionych kosztów 
w związku z wykonanymi świadczeniami medycznymi w innym państwie należącym do UE. 

Dyrektywa transgraniczna stanowi dopełnienie dotychczas obowiązujących przepisów, 
a zwłaszcza wskazanych w poprzednim podrozdziale rozporządzeń dotyczących koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego. Przeznaczona jest ona wyłącznie do określenia świadczeń, 
które udzielane są przez świadczeniodawców należących do systemu zabezpieczenia społecznego 
lub publicznego systemu opieki zdrowotnej państwa członkowskiego. Zakres jej obowiązywania 
nie dotyczy świadczeń uzyskanych w macierzystym kraju u świadczeniodawców funkcjonujących 
poza systemem oraz świadczeń w zakresie długoterminowej opieki, przeszczepu narządów, 
a także programów powszechnych szczepień przeciw chorobom zakaźnym (art. 1 ust. 3 DT).

Zgodnie z art. 1. DT celem jej implementacji jest ustalenie wspólnotowych regulacji prawnych 
udzielania pewnej i sprawnej opieki medycznej w perspektywie transgranicznej. Przedmiot dy-
rektywy dotyczy każdego rodzaju opieki medycznej, niezależnie od sposobu jej organizacji i fina-
sowania w wymiarze publicznym oraz prywatnym (art. 2 DT). Różnokierunkowe przedstawienie 
definicji zakresu dyrektywy zmierza do zagwarantowania homogenicznego standardu, jakości 
i bezpieczeństwa w zakresie świadczeń medycznych wykonywanych na terenie UE. Natomiast 
z punktu widzenia turysty stanowi zobowiązanie do uzyskania porównywalnej opieki medycznej 
w rodzimym kraju, jak i poza jego granicami. Zgodnie z art. 3 DT termin opieki transgranicznej 
dotyczy następujących sposobów świadczenia opieki medycznej: 

a) korzystania z opieki zdrowotnej za granicą związanej z „mobilnością pacjentów”; 
b) transgranicznego świadczenia opieki zdrowotnej – zapewnienia usług na terytorium 

kraju członkowskiego dla turysty z innego państwa UE; wśród tego rodzaju świadczeń 
należy wymienić usługi w ramach: usług laboratoryjnych, telemedycyny, diagnostyki oraz 
wypisywania recept (art. 3e DT); 

c) stałej obecności podmiotu świadczącego usługę medyczną (art. 3d DT); 
d) czasowej obecności personelu medycznego (art. 3f DT). 
Przepisy dyrektywy w preambule akcentują obowiązek zwrotu kosztów świadczeń me-

dycznych wykonanych podczas podróży transgranicznej. Niemniej jednak w jej dalszej części 
wskazano, iż zwrot ten powinny być ograniczony wyłącznie do uprawnionej przez turystę opieki 
(pkt. 13 DT), która wynika z przepisów ubezpieczenia zgodnego z przepisami w macierzystym 
kraju (art. 7 ust. 1 DT). Tym samym koszty opieki medycznej podlegają zwrotowi przez państwo 
członkowskie UE wówczas, gdy dana opieka należy do zakresu świadczeń, do których podróżny 
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jest uprawniony w państwie członkowskim ubezpieczyciela. Koszty mogą zostać pokryte wy-
łącznie do kwoty, którą za dane świadczenie poniesiono by w państwie zamieszkania turysty 
(art. 7 ust. 4 DT). 

Na mocy dyrektywy państwa UE mogą ograniczyć zastosowanie przepisów dotyczących 
zwrotu kosztów (art. 7 ust. 9 DT) lub wdrożyć mechanizm konieczności uzyskania uprzedniej 
zgody na skorzystanie z transgranicznych świadczeń medycznych (art. 8 ust. 1). Zezwolenia może 
wymagać: planowany zabieg, pobyt w szpitalu przez co najmniej jedną noc, zastosowanie wyso-
kospecjalistycznej i kosztownej aparatury medycznej, leczenie stwarzające ryzyko dla pacjenta 
lub społeczeństwa (art. 8 ust. 2 DT). Na mocy dyrektywy państwo należące do UE może także 
nie wyrazić zgody na udzielenie świadczenia medycznego.  Sytuacja taka może wystąpić, jeżeli 
(art. 8 ust. 6): 

a) z oceny klinicznej wynika ostateczna pewność, że bezpieczeństwo pacjenta będzie nara-
żone na ryzyko, którego nie można zaakceptować; 

b) istnieje pewność, że społeczeństwo zostanie narażone na zagrożenie bezpieczeństwa 
w wyniku danego rodzaju transgranicznej opieki medycznej; 

c) istnieją poważne wątpliwości wobec świadczeniodawcy co do poszanowania norm i ja-
kości świadczenia; 

d) opieka zdrowotna może być świadczona na terytorium państwa członkowskiego ubezpie-
czyciela w terminie uzasadnionym przesłankami medycznymi.    

Analizując przepisy dyrektywy, należy zwrócić uwagę, iż w pozostałych przypadkach świad-
czenia transgranicznej opieki medycznej powinny być dostępne bez konieczności uzyskania 
zgody turysty na ich wykonanie oraz zwrot poniesionych kosztów. Element ten w porównaniu 
do przedstawionych powyżej rozwiązań wynikających z koordynacji stanowi kluczową zmianę 
uznawaną na korzyść turystów z państw należących do UE. Dyrektywa transgraniczna nie 
dotyczy wprowadzania zmian funkcji realizowanych w obszarze zdrowia przez kraje wspólnoty. 
Poszczególne państwa nadal samodzielnie mogą organizować i koordynować w swoim kraju 
system opieki zdrowotnej oraz świadczeń medycznych objęty ubezpieczeniem. Niemniej jednak 
jej implementacja do 25 października 2013 roku wymagała wprowadzenia odpowiednich norm 
prawnych w państwach należących do UE. Dlatego też przedstawiciele władzy w Polsce zobowią-
zani byli do przygotowania ustawy wprowadzającej normy dyrektywy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. Termin wdrożenia zmian na rynku polskim nie został zachowany. Dyrektywa 
została implementowana z rocznym opóźnieniem na mocy ustawy z 10 października 2014 roku 
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
oraz niektórych innych ustaw.

pODsumOWaNIe
Turystyka medyczna uznawana jest za błyskawicznie rozwijający się sektor globalnego rynku 
świadczeń zdrowotnych. Turyści podróżują zazwyczaj do miejscowości transgranicznych w celu 
uzyskania opieki medycznej. Podróże takie stanowią wynik ponadnarodowego trendu, który 
łączy proces leczenia, element wypoczynku, zwiedzania oraz korzystania z usług towarzyszą-
cych. Indywidualność transgranicznej turystyki medycznej należy rozpatrywać nie tylko z per-
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spektywy korzyści dla turystów (społeczeństwa danego kraju), lecz także zysku dla podmiotów 
wykonujących świadczenia medyczne oraz narodowych systemów zdrowotnych.

Podsumowując powyżej zaprezentowane rozważania na temat transgranicznej turystyki 
medycznej z perspektywy obowiązujących i analizowanych przepisów prawnych na rynku euro-
pejskim, należy zauważyć, iż zwrot kosztów wynikający z ponadnarodowej mobilności turystów 
można będzie uzyskać głównie w zakresie podstawowych świadczeń medycznych zwłaszcza w re-
gionach przygranicznych. Natomiast leczenie specjalistyczne (szpitalne) wykonywane według 
wymogów planowania powoduje konieczność uzyskanie uprzedniej zgody właściwej instytucji 
(NFZ w przypadku turystów z Polski) na skorzystanie z opieki medycznej w innym państwie 
członkowskim UE. Niemniej jednak przyjęta dyrektywa powinna poprawić bezpieczeństwo 
turystów, wskazać klarowne procedury w dostępie do opieki zdrowotnej oraz dynamizować 
współpracę państw członkowskich w zakresie świadczenia usług medycznych.
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CROSS-BORdER MEdICAL TOURISM IN THE CONTEXT Of LEGAL REGULATIONS 

aBstract Nowadays the tourism sector is one of the most dynamically developing areas of social life. Tourism 
fulfils many functions that determine the consequences of its development. The most crucial among 
them is the health function, which is realized through, inter alia, medical tourism. It is distinguished 
from other forms of tourism by combing travel for health and tourist purposes. The progressive glo-
balization process, innovative technologies in medical engineering and equal access to health services 
within the European Union contributed to the emergence of new perspectives for the functioning of the 
health system and the provision of specialist medical services. Significant costs of medical services in 
the developed countries, distant dates of planned procedures, long waiting time to be granted benefits 
and an increasing demand for professional medical services resulting from the progressive aging of the 
population led, in 2011, to introducing by the European Union of a directive adjusting patients rights 
in cross-border healthcare.  The aim of this paper is to show what rights a tourist is entitled to when 
using medical services outside one’s country. The research method involved an analysis of the content 
of the social security systems coordination and the cross-border directive. The paper also indicates the 
provisions of the EU Court of Justice, which have contributed to the implementation of cross-border 
healthcare within the European Community

keyWOrDs medical tourism, law in tourism, cross-border directive, health benefits, health care in the European 
Union
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streszczeNIe Problematyka odpowiedzialności organizatora imprezy turystycznej z tytułu niewykona-
nia lub niewłaściwego wykonania umowy może przysparzać w praktyce znacznych trud-
ności, do czego przyczynia się w szczególności sam charakter świadczenia, skierowanego 
głównie w kierunku sfery przeżyć psychicznych konsumenta. W obowiązującym stanie 
prawnym podstawę odpowiedzialności stanowi art. 11a ustawy o usługach turystycznych. 
Odpowiedzialność ta obejmuje zarówno wyrównanie szkody majątkowej, jak i szkody nie-
majątkowej w postaci tak zwanego zmarnowanego urlopu polegającej na utracie oczekiwa-
nej przyjemności podróży i towarzyszącej temu frustracji. Naprawienie szkody niemająt-
kowej następuje poprzez zapłatę stosownej kwoty pieniężnej. 

słOWa kLuczOWe zadośćuczynienie, zmarnowany urlop

 

WprOWaDzeNIe
Szczególny charakter usługi, jaką jest impreza turystyczna, nie budzi zazwyczaj w literaturze 
przedmiotu wątpliwości. Na ocenę tę w znacznym stopniu wpływają znaczenie turystyki oraz jej 
przekrojowy charakter i przez to związki z wieloma innymi dziedzinami gospodarki. Kontekst 
ekonomiczny jednakowoż stanowi tutaj tylko jedną w wielu płaszczyzn problemu. Turystkę moż-
na bowiem postrzegać również jako zjawisko o charakterze społecznym, psychologicznym oraz 
kulturowym (Gospodarek, 2006, s. 16). Z punktu widzenia tematyki niniejszego opracowania na 
szczególną uwagę zasługuje ów aspekt psychologiczny, opisywany w doktrynie jako całokształt 
przeżyć emocjonalno-intelektualnych wynikających z planowania i realizowania podróży oraz 
uzyskanych wspomnień (Gospodarek, 2006, s. 16). Na tym właśnie tle unaocznia się szczególny 
charakter świadczenia, skierowanego głównie w kierunku sfery przeżyć psychicznych konsumen-
ta. Jedynymi w zasadzie korzyściami konsumenta z tytułu uczestnictwa w imprezie turystycznej 
będą korzyści niematerialne, takie jak przyjemność z wypoczynku, odpoczynek, zabawa, relaks. 
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Odpowiednio, najistotniejszymi uszczerbkami, jakie konsument ponosi w sytuacji niewykonania 
lub niewłaściwego wykonania umowy, są utrata tej przyjemności i towarzysząca temu frustracja. 
Problematyka odpowiedzialności organizatora z tytułu niewykonania lub niewłaściwego 
wykonania umowy nastręcza w praktyce znacznych trudności, szczególnie związanych z właściwą 
kwalifikacją i reżimem odpowiedzialności uszczerbków niemajątkowych. 

pOjęcIa szkODy majątkOWej I NIemajątkOWej
Na gruncie prawa cywilnego – zarówno w ujęciu doktrynalnym, jak i orzecznictwie sądowym –  
zgodnie wskazuje się na trzy zasadnicze reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej: odpowie-
dzialność kontraktową (z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania); 
odpowiedzialność deliktową (z tytułu czynów niedozwolonych) oraz odpowiedzialność gwa-
rancyjno-repartycyjną (charakterystyczną dla działalności ubezpieczeniowej), przy czym szcze-
gólne miejsce w obrocie prawnym zajmują dwa pierwsze. Istota odpowiedzialności kontraktowej 
sprowadza się do szczególnej transpozycji świadczenia pierwotnego, wynikającego z łączącego 
już wcześniej strony stosunku obligacyjnego w świadczenie odszkodowawcze, w sytuacji niewy-
konania lub nienależytego wykonania zobowiązania, względnie jego uzupełnienie. W przypadku 
odpowiedzialności deliktowej powstanie świadczenia odszkodowawczego nie wiąże się z istnieją-
cym już wcześniej pomiędzy stronami węzłem obligacyjnym, przez co stanowi ono świadczenie 
o charakterze pierwotnym. Powstanie zaś odpowiedzialności odszkodowawczej, w każdym 
z reżimów, wiąże się ze ziszczeniem się wskazanych w ustawie faktów prawnych (Radwański, 
2006, s. 82).

Za centralny element problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej wypada zapewne 
uznać samą szkodę. Problematyka ta, należąc – co warto w tym miejscu podkreślić – do funda-
mentalnych dla prawa cywilnego, budzi ustawiczne wątpliwości. W szczególności objawiają się 
one wobec zagadnień jej postaci oraz sposobów naprawienia.

Na ogół zgodnie przyjmuje się szerokie rozumienie szkody, wyróżniając w jej ramach szkodę 
majątkową oraz szkodę niemajątkową. Na podkreślenie zasługuje tu, że ustawodawca odstąpił 
od jej zdefiniowania. Na gruncie języka polskiego pojęciu temu nadaje się znaczenie uszczerbku, 
utraconej wartości na skutek zniszczenia, zabrania. Zasadniczo w powyższym znaczeniu pojęcie 
to funkcjonuje w języku prawniczym, wskazuje się, że szkoda dotyczy wszelkich uszczerbków 
w dobrach lub interesach prawnie chronionych. Przy czym dokonuje się jej zróżnicowania 
odpowiednio na szkodę majątkową oraz szkodę niemajątkową. Asumptem dla powyższego 
rozróżnienia jest treść art. 24 § 2 oraz 448 k.c. Zgodnie z brzmieniem pierwszej z przywołanych 
regulacji, jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, 
poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych. Skoro w przepisie expressis 
verbis mowa jest o szkodzie majątkowej, to w konsekwencji należy uznać drugą z jej postaci, to 
jest szkodę niemajątkową. Nie bez znaczenia jest tutaj również umiejscowienie przywołanego 
przepisu – został on pomieszczony w bloku przepisów poświęconych ochronie dóbr osobistych, 
a zatem ochronie interesów niemajątkowych.     

Pojęcie szkody majątkowej wiążemy z kategorią uszczerbków w interesach majątkowych, 
mających przede wszystkim znaczenie ekonomiczne, dających się bezpośrednio wyrazić w pie-
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niądzu. Szkodę niemajątkową – traktowaną jako swoistą odwrotność szkody majątkowej – na-
leży łączyć z ujemnymi przeżyciami człowieka w sferze psychiki, cierpieniami natury fizycznej. 
Szczególną postacią szkody niemajątkowej jest krzywda, rozumiana w literaturze przedmiotu 
jako uszczerbek niemajątkowy polegający na naruszeniu dobra osobistego, niepozostający 
w związku z sytuacją majątkową poszkodowanego (Radwański, 1956, s. 166). Powyższe rozróż-
nienie ma istotne znaczenie praktyczne – w doktrynie prawa cywilnego przyjmuje się bowiem, że 
obowiązkiem wyrównania szkody niemajątkowej w polskim prawie objęto wyłącznie krzywdę, 
pozostałe zaś uszczerbki niemajątkowe, także wynikające z doznania szkody majątkowej, nie 
podlegają odpowiedzialności odszkodowawczej (Śmieja, 2014, nb. 96).

Naprawienie szkody niemajątkowej, jaką jest krzywda, następuje poprzez zapłatę odpowied-
niej kwoty pieniężnej. Nie przewiduje się tutaj innego świadczenia ponad świadczenie pieniężne. 
Zgodnie z treścią art. 24 § 1 zd. 3 k.c. w razie naruszenia dobra osobistego poszkodowany może 
żądać na zasadach przewidzianych w kodeksie zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego. Zasady 
przyznawania zadośćuczynienia określono w szczególności w art. 448 k.c. Zgodnie z jego brzmie-
niem w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało 
naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub 
na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, 
niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Choć samo 
dobro prawnie chronione nie jest wyrażalne w pieniądzu, ustawodawca dopuszcza wyrównanie 
uszczerbków w nim dokonanych poprzez pieniądz, pełniący tutaj funkcję kompensacyjną. 
Kwestia dopuszczalności wyrównywania uszczerbków w niemajątkowych interesach podmiotu 
poprzez zapłatę na jego rzecz określonej kwoty pieniężnej obecnie co do zasady nie budzi już 
wątpliwości (Radwański, 2005, s. 178). Wskazuje się, że może stanowić dla niego źródło satys-
fakcji oraz łagodzić negatywne stany emocjonalne poprzez zwiększenie możliwości zaspakajania 
potrzeb życiowych poszkodowanego (Pazdan, 2007, s. 1166). 

Kluczową zasadą wynikającą z przywołanej regulacji jest to, że krzywdą nie jest naruszenie 
jakiegokolwiek dobra lub interesu niemajątkowego, ale naruszenie dobra osobistego. Dobro 
osobiste stanowi pojęcie normatywne, expressis verbis wyartykułowane w art. 23 k.c. Przepis 
ten stanowi, iż dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda 
sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność 
mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod 
ochroną prawa cywilnego. Powyższe odbiera się jako przejaw woli ustawodawcy objęcia ochro-
ną cywilnoprawną swoistych wartości odnoszących się do świata przeżyć i cierpień człowieka. 
Znamienny jest brak definicji legalnej ogólnego pojęcia „dobro osobiste człowieka”, jak i odstąpie-
nie przez ustawodawcę od dookreślenia zakresów znaczeniowych poszczególnych, wskazanych 
dóbr osobistych. Dobra osobiste uznaje się zaś za wartości niemajątkowe, ściśle związane z osobą 
uprawnionego (w konsekwencji prawa osobiste są niezbywalne i nie podlegają dziedziczeniu), 
obejmujące fizyczną i psychiczną integralność człowieka, jego indywidualność oraz godność 
i pozycję w społeczeństwie, co stanowi o samorealizacji człowieka. Katalog ten ma charakter 
otwarty, a zatem zadośćuczynienie, o którym mowa, przysługuje w przypadku naruszeń dóbr 
osobistych „nazwanych”, jak i tych, które nie zostały przez ustawodawcę wyraźnie wskazane 
i których „odkrycie” pozostawiono orzecznictwu. 
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W doktrynie ponadto za ugruntowany można uznać pogląd, zgodnie z którym jedynym 
reżimem, w którym może dojść do naprawienia krzywdy, jest odpowiedzialność z tytułu czynów 
niedozwolonych. A zatem ujemne doznania psychiczne wynikłe z niewykonania zobowiązania 
nie uzasadniają przyznania zadośćuczynienia na mocy ustawy.

ODpOWIeDzIaLNOść OrgaNIzatOra za NIeWykONaNIe  
LuB NIeNaLeżyte WykONaNIe zOBOWIązaNIa
Wypada zauważyć, że odpowiedzialność organizatora z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy w zakresie szkody majątkowej co do zasady nie budziła i nie budzi wątpliwości. 
Okoliczności uzasadniające żądanie odszkodowania sprowadzają się tutaj do nieodpowiadają-
cych treści zawartej umowy zaoferowanych świadczeń, a w szczególności warunków pobytu. 
Często pojawiającym się w praktyce orzeczniczej problemem bywa jednak ustalenie wysokości 
poniesionej przez konsumenta szkody. Jako że ścisłe oszacowanie poniesionej przez konsumenta 
szkody jest tutaj często niemożliwe, sądy posiłkują się art. 322 k.p.c. Na powyższe problemy 
zwraca uwagę między innymi Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 29 kwietnia 2013 roku 
(VI ACa 1357/12). 

Zupełnie inaczej rzecz się przedstawiła z żądaniami konsumentów w zakresie zapłaty zadość-
uczynienia z tytułu zmarnowanego urlopu. Orzecznictwo, akceptując wyżej zaprezentowane 
poglądy doktryny prawa cywilnego, sukcesywnie je odrzucało, wskazując na brak podstaw 
prawnych do tego, aby z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania imprezy turystycznej 
przyznawać obok odszkodowania również zadośćuczynienie związane z ochroną dóbr osobi-
stych poszkodowanego. Stanowisko to znajduje potwierdzenie między innymi w uchwale Sądu 
Najwyższego z 25 lutego 1986 roku (III CZP 2/86. OSNC 1987, nr 1, poz. 10).

Zmiana wspomnianej linii orzeczniczej zarysowała się dopiero w uchwale Sądu Najwyższego 
z 19 listopada 2010 roku (III CZP 79/10) rozstrzygającej zagadnienie prawne przedstawione 
przez Sąd Okręgowy w Radomiu. Sąd Okręgowy postanowieniem z 14 maja 2010 roku przed-
stawił Sądowi Najwyższemu następujące zagadnienie prawne: „Czy biuro podróży ponosi od-
powiedzialność za szkodę niemajątkową wyrażająca się «w zmarnowaniu urlopu» na podstawie  
art. 11a ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (jedn. tekst Dz.U. z 2004 r.  
Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.) bądź na podstawie art. 448 w związku z art. 24 § 1 k.c.?”. Sąd 
Najwyższy w przedmiotowej uchwale stanowczo odrzucił możliwość oparcia jakichkolwiek 
roszczeń z tego tytułu na podstawie uregulowań Kodeksu cywilnego. Dokonując szczegółowej 
analizy problemu bezsprzecznie uznał uszczerbek w postaci utraty przyjemności z wakacji za 
szkodę niemajątkową, argumentując w szczególności, że z tego tytułu w majątku poszkodowa-
nego nie dochodzi do żadnego uszczerbku. Przyjemność – w ocenie Sądu – związana z urlopem, 
a nieuzyskana wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania pozostaje 
wyłącznie w sferze uczuć, jest więc zjawiskiem czysto psychicznym. Podzielając poglądy dok-
tryny, że możliwość przyznania zadośćuczynienia w ramach odpowiedzialności kontraktowej 
jest nieuprawniona, dobitnie wyraził stanowisko, że współcześnie jest ona możliwa wyłącznie 
w ramach reżimu odpowiedzialności deliktowej. Idąc dalej, Sąd Najwyższy wyraził zapatrywanie 
o niedopuszczalności konstruowania nowej kategorii dóbr osobistych w postaci dobra osobistego 
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jako prawa do niezakłóconego odpoczynku przypisywanego konsumentowi zawierającemu 
umowę o świadczenie usług turystycznych.

Kwestionując wprawdzie możliwość przyznania zadośćuczynienia za zmarnowany urlop na 
podstawie art. 448 w związku z art. 24 §1 k.c., Sąd Najwyższy dopatrzył się podstaw prawnych dla 
ewentualnych roszczeń z tego zakresu w art. 11a ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o usługach 
turystycznych. W ocenie Sądu Najwyższego art. 11a ustawy o usługach turystycznych stanowi 
przepis szczególny wobec art. 471 k.c. i został wprowadzony ustawą z 8 grudnia 2000 roku 
o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy 
o transporcie kolejowym i ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy – Kodeks postępowanie 
cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o działach administracji 
rządowej – w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej (Dz.U. nr 122, poz. 1314). 
Nowelizacja ustawy o usługach turystycznych miała na celu implementację dyrektywy nr 90/314/
EWG z 13 czerwca 1990 roku w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek, zaś 
art. 11a stanowi odpowiednik art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy. Przedmiotowa regulacja stała się pod-
stawą wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 12 marca 2002 roku w sprawie  
S. Leitner v. TUI Deutschland GmbH, nr C-168/00 (EurLex nr 62000J0168), w którym Trybunał 
orzekł, że brak specyfikacji w art. 5 dyrektywy postaci uszczerbków podlegających kompensacji 
stanowi zabieg celowy i w konsekwencji powinien być poddawany szerokiej interpretacji w za-
kresie szkody, czemu sprzyja także pozanormatywne znacznie umowy o imprezę turystyczną; 
turystyka jako sektor przekrojowy i związany z wieloma dziedzinami działalności gospodarczej 
jest obiektem szczególnej dbałości o wzrost konkurencyjności i upraszczanie istniejącego pra-
wodawstwa europejskiego (por. rezolucję Parlamentu Europejskiego z 29 listopada 2007 roku 
w sprawie odnowionej polityki turystycznej UE: Ku silniejszemu partnerstwu na rzecz turystyki 
europejskiej – 2006/2129/INI). Poza tym podstawowym bodźcem pobudzającym konsumenta do 
korzystania z imprezy turystycznej jest chęć osiągnięcia korzyści niematerialnej (przyjemności 
wypoczynku, spokoju, relaksu, poczucia komfortu itp.); nieuzyskanie jej na skutek zaniedbań 
organizatora, a więc utrata przyjemności (zmarnowanie urlopu), jest często jedynym uszczerb-
kiem poniesionym przez konsumenta.

Jak dalej wywiódł Sąd Najwyższy, powołując się na zasadę efektywności implementacji 
dyrektywy do prawa krajowego, wykładnia ustawy powinna być zgodna z dyrektywą, a jeśli dy-
rektywa była poddana wykładni Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to i z wykładnią 
Trybunału. W konsekwencji w ocenie Sądu Najwyższego pojęciem szkody należy na gruncie 
imprezy turystycznej obejmować także uszczerbek niemajątkowy w postaci zmarnowanego 
urlopu jako utraty przyjemności wypoczynku i dopuścić możliwość przyznania w tej sytuacji 
odszkodowania za szkodę niemajątkową wobec niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania. 

Komentowaną uchwałą Sądu Najwyższego dokonał się przełom w praktyce orzeczniczej. 
Potwierdzeniem tez wyartykułowanych w niej stał się wyrok Sądu Najwyższego z 24 marca 2011 
roku (I CSK 372/10). Obecnie można wskazać szereg wyroków sądów okręgowych i apelacyj-
nych zasądzających zadośćuczynienia za zmarnowany urlop. Co więcej, wydaje się, że polskie 
sądy coraz śmielej podchodzą do tej instytucji, na co wskazują między innymi wyrok Sądu 
Okręgowego w Gdańsku z 6 lipca 2016 roku (III CA 406/16) zasądzający na rzecz konsumenta 
zadośćuczynienie za zmarnowany urlop w postaci braku zapewnienia osobom korzystającym 
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ze zorganizowanego wypoczynku dowozu bagażu czy wyrok Sądu Okręgowego w Opolu  
z 20 grudnia 2016 roku (II Ca 1023/16) uznający co do zasady roszczenie w przypadku odwołania 
przez organizatora imprezy turystycznej przed jej rozpoczęciem.

Powyższa uchwała spotkała się na ogół z pozytywnym przyjęciem w doktrynie prawa, co 
potwierdzają choćby liczne glosy aprobujące autorstwa między innymi J. Gospodarka i K. Kryli. 
Przede wszystkim zwraca się uwagę z jednej strony na zaspokojenie realnych potrzeb społecznych 
wynikających z korzystania z tego rodzaju specyficznych usług, z drugiej zaś na aspekt prounijnej 
wykładni prawa krajowego, a w szczególności odejście od prymatu wykładni językowej w kierun-
ku wykładni funkcjonalnej, tak by przepisy krajowe były zbieżne z regulacjami prawa unijnego.

prOjektOWaNe zmIaNy W INstytucjI zaDOśćuczyNIeNIa za zmarNOWaNy urLOp 
25 listopada 2015 roku została przyjęta dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca roz-
porządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz 
uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG. Jej implementacji na grunt prawa krajowego prawodaw-
ca krajowy dokonał ustawą z 27 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych 
usługach turystycznych (Dz.U. 2017, poz. 2361). Zgodnie z treścią jej art. 76 termin wejścia w życie 
ustawy ustalono na 1 lipca 2018 roku. Problematyka odpowiedzialności organizatora znalazła 
miejsce w rozdziale 7 ustawy zatytułowanym Realizacja umowy o udział w imprezie turystycznej. 
W „nowej” ustawie wyraźnie wyartykułowano w zakresie odpowiedzialności organizatora im-
prezy turystycznej roszczenie o zadośćuczynienie za zmarnowany urlop. Podróżnemu przyznaje 
się roszczenia o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których 
doznał w wyniku niezgodności, przy czym organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za 
wykonanie usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej bez względu 
na to, czy usługi te mają być wykonane przez organizatora turystyki, czy przez innych dostawców 
usług turystycznych (art. 50 ust. 2 w związku z art. 48 ust. 1). O stwierdzeniu niezgodności 
podróżny jest obowiązany w miarę możliwości, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy, 
zawiadomić organizatora turystyki niezwłocznie, w trakcie trwania imprezy turystycznej. 
Organizatora turystyki zobowiązuje się natomiast do niezwłocznego wypłacenia odszkodowania 
lub zadośćuczynienia. Projektowana odpowiedzialność organizatora turystyki nie zakłada jej 
absolutnego charakteru. Do przesłanek zwalniających z odpowiedzialności zalicza się winę 
podróżnego za niezgodność; winę za niezgodność osoby trzeciej niezwiązanej z wykonywaniem 
usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, jeżeli niezgodności nie 
dało się przewidzieć lub uniknąć oraz nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności powodujące 
niezgodność. Okres przedawnienia roszczeń ma wynosić 3 lata.

pODsumOWaNIe
W obecnym stanie prawnym za utrwalone należy uznać stanowisko dopuszczające odpowiedzial-
ności organizatora imprezy turystycznej za obie postaci szkody poniesionej przez konsumenta, 
to jest szkodę majątkową oraz szkodę niemajątkową. Podstawę tej odpowiedzialności w zakresie 
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szkody niemajątkowej stanowi art. 11a ustawy o usługach turystycznych. Obejmuje ona wyrów-
nanie uszczerbku w postaci tak zwanego zmarnowanego urlopu polegającego na utracie oczeki-
wanej przyjemności podróży i towarzyszącej temu frustracji. Naprawienie szkody niemajątkowej 
następuje poprzez zapłatę stosownej kwoty pieniężnej. Zasada odpowiedzialności organizatora 
imprezy turystycznej za szkodę niemajątkową znalazła potwierdzenie, a nadto została rozwinięta 
w nowej ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, implemen-
tującej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z 25 listopada 2015 roku 
w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającą rozporządzenie 
(WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca 
dyrektywę Rady 90/314/EWG. 
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COMPENSATION fOR WASTEd VACATION

aBstract The problem of the tour operator’s liability for non-performance or valid performance of the contract 
brings in practice significant difficulties. To this contributes special nature of the service, directed ma-
inly towards the consumer’s psychological experience. Under the current law, the basis of liability is 
art. 11a of the Act on tourist services. This liability covers both compensation of material damage and 
non-material damage in the form of so-called wasted vacation consisting in losing the expected ple-
asure of travel and the accompanying frustration. The non-material damage is repaired by paying the 
appropriate amount of money.

keyWOrDs compensation, wasted vacation

Translated by Sławomir Tomczyk
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streszczeNIe Przedmiotem artykułu jest odpowiedzialność przewoźnika w różnych gałęziach trans-
portu z tytułu śmierci, uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia pasażera. Autor porów-
nuje regulacje zawarte polskich przepisach o czynach niedozwolonych i w konwencjach 
międzynarodowych mających zastosowanie w poszczególnych gałęziach transportu, 
także w odniesieniu do znacznej części przewozów krajowych. Postuluje wprowadzenie 
stosownej regulacji do prawa polskiego, wskazując, że stosowanie w tym zakresie prze-
pisów o czynach niedozwolonych nie zawsze zapewnia właściwą ochronę pasażerom i im 
bliskim. Wzorcem mogłoby być unormowanie zawarte w CIV. Postuluje wprowadzenie 
zasady solidarnej odpowiedzialności przewoźnika umownego i przewoźnika faktycznego 
za szkody spowodowane przez przewoźnika faktycznego oraz możliwość bezpośrednie-
go dochodzenia roszczeń także od przewoźnika faktycznego. W zakresie rodzaju szkód 
podlegających wynagrodzeniu, wystarczające byłoby odesłanie do przepisów art. 444–447 
i 449 k.c. Konieczne jest także wprowadzenie szczególnego terminu przedawnienia rosz-
czeń z tytułu szkód na osobie pasażera. 

słOWa kLuczOWe przewóz osób, śmierć, uszkodzenie ciała, odpowiedzialność przewoźnika

 

WprOWaDzeNIe 
Odpowiedzialność za utratę życia i zdrowia podróżnego jest najważniejszym tytułem odpo-
wiedzialności przewoźnika. Regulacje wynikające z konwencji międzynarodowych1, obowią-

1 Chodzi tu o następujące konwencje międzynarodowe: Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczą-
cych międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisaną w Warszawie 12.10.1929. Dz.U. 1933, nr 8, poz. 49, sprost. Dz.U. 
1934, nr 78, poz. 737), zmienioną Protokołem podpisanym w Hadze 28.09.1955. Dz.U. 1963, nr 33, poz. 189 zał., Konwencję 
uzupełniającą konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu 
lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny sporządzoną w Guadalajara 18.09.1961. Dz.U. 1965, 
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zujące na mocy odesłań zawartych w prawie krajowym (art. 181 k.m.2, art. 208 § 2 pr. lot.3) 
oraz w rozporządzeniach unijnych4, także w odniesieniu do przewozów krajowych5, wykazują 
daleko idące różnice. Z kolei Kodeks cywilny6 i ustawa – Prawo przewozowe7, zachowująca 
swój walor w odniesieniu do niektórych typów przewozów (np. autobusowych, komunalnych, 
innych nieobjętych rozporządzeniami unijnymi i konwencjami międzynarodowymi) nie regulują 
omawianego tytułu odpowiedzialności. Choć odpowiedzialność przewoźnika ma co do zasady 
kontraktowy charakter, zastosowanie do odpowiedzialności za spowodowanie śmierci, uszkodze-
nia ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia podróżnego ogólnych przepisów o odpowiedzialności 
kontraktowej dłużnika (art. 471 i n. k.c.) nie zapewniałoby wystarczającego stopnia ochrony. 
Chodzi przy tym nie tylko o sam zakres odpowiedzialności (w znaczeniu przyczyn, za które 
przewoźnik odpowiada), ale także o zakres i sposób naprawienia szkody. W przypadku szkód 
na osobie istotną rolę odgrywają roszczenia o wyrównanie szkód o niemajątkowym charakterze 
(krzywdy). Tymczasem problem możliwości zasądzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę 
na podstawie przepisów reżimu kontraktowego jest przedmiotem polemiki (por. Gnela, 2010, 
s. 105–114). Podobnie w odniesieniu do terminu przedawnienia roszczeń termin jednoroczny 
właściwy dla umowy przewozu (art. 778 k.c.) w przypadku oparcia roszczeń na postanowieniach 
o czynach niedozwolonych zastąpiony jest znacznie dłuższym i bardziej adekwatnym dla rosz-
czeń z tytułu szkód na osobie (których konstatacja następuje zwykle jakiś czas po zdarzeniu je 
powodującym) terminem z art. 442 k.c. W tej sytuacji, wobec dopuszczalności w prawie polskim 
zbiegu podstaw odpowiedzialności (art. 443 k.c.), stosowanie przepisów o odpowiedzialności 
deliktowej nie budzi najmniejszych zastrzeżeń (por. w szczególności: Górski, Dominiczak, 1987, 
s. 104–109; Szanciło, 2008, s. 267–268). 

Celem artykułu jest omówienie obowiązujących regulacji w zakresie odpowiedzialności 
przewoźnika za życie i zdrowie pasażera, wskazanie zasadniczych różnic pomiędzy nimi oraz 
próba odpowiedzi na pytanie o potrzebę i kształt regulacji tego problemu w prawie polskim. 

nr 25, poz. 167 zał.; Przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowego przewozu osób kolejami – CIV – załącznik 
A do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) sporządzonej w Bernie 9.05.1980. T.j. Dz.U. 2007,  
nr 100, poz. 674, z późn. zm.; Konwencję o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu 
lotniczego sporządzoną w Montrealu 28.05.1999. Dz.U. 2007, nr 37, poz. 235; Konwencję ateńską w sprawie przewozu 
morzem pasażerów i ich bagażu sporządzoną w Atenach 13.12.1974. Dz.U. 1987, nr 18, poz. 108, zmienioną Protokołem 
z 19.11.1976. Dz.U. 1994, nr 99, poz. 479 oraz Protokołem z 2002 do konwencji ateńskiej. Polska nie ratyfikowała  
ww. Protokołu. Przystąpiła do niego jednak Unia Europejska (Dz.U.UE.L 2012.8.13, zm. Dz.U.UE.L 2013.158.1).

2 Ustawa z 18.09.2001 – Kodeks morski. T.j. Dz.U. 2016, poz. 66.
3 Ustawa z 3.07.2002 – Prawo lotnicze. T.j. DzU. 2017, poz. 959, z późn. zm. Zob. też (Garnowski, 2017, s. 12).
4 Obecnie obowiązują następujące rozporządzenia dotyczące problematyki odpowiedzialności za życie i zdrowie 

podróżnego: rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/97 z 9.10.1997 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego 
z tytułu przewozu pasażerów i ich bagażu drogą powietrzną (Dz.U.UE.L.1997.285.1, z późn. zm.); rozporządzenie (WE) 
nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2007 dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kole-
jowym (Dz.U.UE.L.2007.315.14, sprost. Dz.U.UE.L.2009.70.47 i Dz.U.UE.L.2013.238.23); rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 392/2009 z 23.04.2009 w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na 
morskich drogach wodnych z tytułu wypadków (Dz.U.UE.L.2009.131.24); rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 181/2011 z 16.02.2011 dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz.U.UE.L.2011.55.1).

5 Odnośnie do zakresu zastosowania poszczególnych przepisów zob. (Ambrożuk, 2014, s. 11–24; Gospodarek, 
2015, s. 142–144). 

6 Ustawa z 23.04.1964 – Kodeks cywilny. T.j. Dz.U. 2017, poz. 459, z późn. zm.
7 Ustawa z 15.11.1984 – Prawo przewozowe. T.j. Dz.U. 2017, poz. 1983.
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pODstaWy praWNe rOszczeń z tytułu szkóD Na cIeLe pODróżNegO 
Wobec braku w prawie wewnętrznym regulacji dotyczącej odpowiedzialności za życie i zdro-
wie podróżnego zastosowanie znajdują z reguły postanowienia Kodeksu cywilnego dotyczące 
odpowiedzialności prowadzących przedsiębiorstwa wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody 
(pary, gazu, elektryczności) lub posiadaczy mechanicznych środków komunikacji, to jest przepisy  
art. 435 i 436 k.c. Statuują one obiektywną, niezależną od winy odpowiedzialność za szkody 
wyrządzone komukolwiek (a więc także stronie umowy), spowodowaną ruchem takiego przedsię-
biorstwa lub środka komunikacji. Przyjęta tu zasada odpowiedzialności jest surowsza w stosunku 
do ogólnych zasad odpowiedzialności kontraktowej (art. 471 i n. k. c.), przewidujących zasadniczo 
(jeśli nic innego nie wynika z ustawy lub czynności prawnej) jako przesłankę odpowiedzialności 
winę dłużnika przybierającą postać co najmniej braku należytej staranności (zob. Śmieja, 2009, 
s. 659). W literaturze wskazuje się jako podstawę odpowiedzialności przewoźnika zarówno  
art. 435 k.c., jak i postanowienie art. 436 k.c., nie przesądzając z reguły, który z tych przepi-
sów ma zastosowanie w poszczególnych grupach zdarzeń (zob. Górski, Dominiczak, 1987,  
s. 106). Jako zasadę należy przyjąć, że przewoźnik, będący posiadaczem mechanicznych środków 
komunikacji, o których mowa w art. 435 k.c., jest jednocześnie przedsiębiorcą prowadzącym 
przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody, o którym mowa w art. 436 k.c. 
W większości przypadków nie ma jednak znaczenia, na którym przepisie w danym przypadku 
odpowiedzialność przewoźnika zostanie oparta. Wprawdzie pojęcie ruchu przedsiębiorstwa 
jest szersze w stosunku do pojęcia ruchu pojazdu, niemniej jednak to ostatnie podlega także 
wykładni rozszerzającej, obejmującej szkody powstałe przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, 
a także szkody powstałe w czasie postoju (zob. Śmieja, 2009, s. 596–599). 

Nie każdy jednak przedsiębiorca zawierający we własnym imieniu umowy przewozu osób 
kwalifikowany może być jako przedsiębiorca prowadzący przedsiębiorstwo wprawiane w ruch 
za pomocą sił przyrody czy nawet jako posiadacz pojazdu mechanicznego. W pierwszej kolej-
ności chodzi o osoby dokonujące przewozów środkami transportu niebędącymi pojazdami 
mechanicznymi (np. rikszami, tratwami bądź małymi promami napędzanymi siłą rąk ludzkich). 
Odpowiedzialność takich przewoźników, oparta na przepisach o czynach niedozwolonych, 
kształtuje się według ogólnych zasad, to jest na zasadzie winy (art. 415 k.c.). W takiej sytuacji 
osoba poszkodowana (a w przypadku śmierci pasażera – jego osoby bliskie) musi udowodnić, 
że do zdarzenia powodującego szkodę doszło z winy przewoźnika. Ponieważ odpowiedzialność 
kontraktowa wynikająca z art. 471 i n. k.c. opiera się według dominującego poglądu nauki na 
zasadzie winy domniemanej, w pewnych przypadkach korzystniejsze dla poszkodowanego 
z punktu widzenia rozkładu ciężaru dowodu winy będzie skorzystanie z reżimu kontraktowego. 
W pozostałym jednak zakresie (tj. form i zakresu wynagrodzenia szkody, terminów przedaw-
nienia) podstawa deliktowa odpowiedzialności daje korzystniejszą pozycję osobie poszkodo-
wanej. Ponieważ przyjmuje się, że przepis o zbiegu podstaw odpowiedzialności nie umożliwia 
„mieszania” rozwiązań z różnych reżimów, musi być dokonany jednoznaczny wybór podstawy 
odpowiedzialności (zob. Zoll, 2010, s. 97–103). Wybór opierać się winien na analizie korzystności 
regulacji w zakresie wszystkich możliwych kwestii (tj. zakresu odpowiedzialności i przyczyn 
zwalniających od niej, ciężaru dowodu, form i zakresu odszkodowania, terminów przedawnienia, 
wymogów związanych z dochodzeniem roszczeń). 
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W odniesieniu do przewoźników posługujących się zwierzętami (np. dorożkarzy) podstawą 
odpowiedzialności może być także przepis art. 431 k.c. przewidujący odpowiedzialność za szkodę 
wyrządzoną przez zwierzę, opartą na zasadzie winy domniemanej. Ponadto przepis przewiduje 
także możliwość żądania odszkodowania w sytuacji braku winy osoby posługującej się zwierzę-
ciem, jeśli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej 
osoby wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. 

Nie jest także prowadzącym przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody ani 
też posiadaczem pojazdu mechanicznego przewoźnik, który nie posiada środków transportu 
i faktycznie nie wykonuje przewozów, a powierza wykonanie zawartych przez siebie umów prze-
wozu innym podmiotom (przewoźnikom faktycznym). Odpowiedzialność takiego przewoźnika 
(zwanego przewoźnikiem umownym) za życie i zdrowie pasażera musi być oceniana w prawie 
polskim na podstawie ogólnych zasad odpowiedzialności kontraktowej (art. 471 i n. k.c.) lub 
deliktowej (art. 415 k.c.). Oparcie roszczeń na podstawach deliktowych jest o tyle ryzykowne, że 
może się on uwolnić od odpowiedzialności, wykazując, że powierzył wykonanie czynności profe-
sjonaliście (art. 429 k.c.). Natomiast według reżimu kontraktowego za działania lub zaniechania 
przewoźnika podwykonawcy przewoźnik, o którym mowa, ponosi odpowiedzialność tak jak za 
swoje własne czyny (art. 474 k.c., art. 5 pr. przew.). 

Konwencje międzynarodowe regulują odpowiedzialność przewoźnika za życie i zdrowie, 
abstrahując od pojęcia ruchu pojazdu i faktu posiadania pojazdu. Konwencja CIV stanowi 
o śmierci, zranieniu lub wszelkim innym naruszeniu fizycznego lub umysłowego stanu zdrowia 
podróżnego, spowodowanym w wyniku wypadku związanego z ruchem kolejowym. Konwencja 
zawiera jednocześnie doprecyzowanie, że chodzi o wypadek powstały podczas przebywania 
podróżnego w wagonie albo przy wsiadaniu lub wysiadaniu z wagonu, niezależnie od infrastruk-
tury, z której podróżny korzystał (art. 26 § 1 CIV). Takie ujęcie zagadnienia wskazuje jednoznacz-
nie, że wypadek, o którym mowa, nie może być utożsamiany z wypadkiem komunikacyjnym 
(kolejowym) w ścisłym tego słowa znaczeniu. Pojęcie ruchu kolejowego użyte w przepisie musi 
być rozumiane szeroko, to jest jako ruch całego przedsiębiorstwa kolejowego, a nie fizyczny ruch 
pociągu. Wypadkiem w rozumieniu tego przepisu może być zatem na przykład potknięcie się 
pasażera o stopień wagonu podczas postoju pociągu. Takie szerokie rozumienie pojęcia ruchu 
przedsiębiorstwa występuje także w art. 435 k.c. (zob. Śmieja, 2009, s. 561). 

Na gruncie konwencji montrealskiej odpowiedzialność za uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia 
bądź śmierć pasażera zachodzi wówczas, gdy wypadek zaistniał na pokładzie statku powietrz-
nego lub podczas wszelkich czynności związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem. Konwencja 
odwołuje się do wypadku rozumianego analogicznie, jak to ma miejsce w przypadku transportu 
kolejowego. 

Pojęcie wypadku, a konkretnie wypadku żeglugowego, występuje także na gruncie konwencji 
ateńskiej. Zakres tego pojęcia został jednak ograniczony do konkretnych sytuacji, a mianowicie 
rozbicia się statku, jego wywrócenia, zderzenia lub wejścia na mieliznę, wybuchu lub pożaru 
statku. Tak rozumiany wypadek żeglugowy nie jest jednak warunkiem odpowiedzialności 
przewoźnika z omawianego tytułu w ogóle, a przesłanką zaostrzonej odpowiedzialności (na 
zasadzie winy domniemanej według pierwotnego tekstu konwencji i na zasadzie ryzyka według 
protokołu z 2002 roku w odniesieniu do szkody nieprzekraczającej 250 000 SDR i zasady winy 
domniemanej w odniesieniu do szkody przekraczającej tą kwotę). We wszystkich innych przy-
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padkach, to znaczy gdy szkoda nie jest konsekwencją wymienionego wypadku żeglugowego, 
a innego zdarzenia (np. upadek z trapu czy ze schodów pomiędzy pokładami, zmycie pasażera 
z pokładu), przesłanką odpowiedzialności jest wina przewoźnika, którą należy udowodnić (por. 
Dragun-Gertner, Pepłowska-Dąbrowska, 2017, s. 90–91). 

zasaDa ODpOWIeDzIaLNOścI; przyczyNy zWaLNIające 
Oparcie odpowiedzialności na przepisach art. 435 i 436 k.c. tworzy korzystną dla pasażera sy-
tuację co do zakresu odpowiedzialności. Jest to bowiem odpowiedzialność niezależna od winy, 
obejmująca także sytuacje przypadkowe (tzn. przez nikogo niezawinione). Zakres odpowiedzial-
ności wobec pasażera, wyznaczony enumeratywnie wymienionymi przyczynami zwalniającymi 
od odpowiedzialności, jest w przypadku zastosowania obu przepisów jednakowy. Przewoźnik 
odpowiada za wszelkie szkody pozostające w adekwatnym związku przyczynowym z ruchem 
przedsiębiorstwa lub pojazdu, chyba że udowodni, że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej 
albo wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej. Sposób rozumienia tych przesłanek 
zwalniających jest przedmiotem kontrowersji (szerzej (Śmieja, 2009, s. 563–577). 

Podobnie kwestia zakresu odpowiedzialności za życie i zdrowie sformułowana została w prze-
pisach CIV. Postanowienie art. 26 § 2 tej konwencji także w sposób enumeratywny wymienia 
okoliczności zwalniające przewoźnika od odpowiedzialności, a zakres poszczególnych przyczyn 
zwalniających w dużej mierze pokrywa się z przyczynami egzoneracyjnymi, wymienionymi 
w art. 436 k.c. Zostały one sformułowane w sposób następujący: 

a) wypadek został spowodowany przez okoliczności zewnętrzne w stosunku do ruchu 
kolejowego, których przewoźnik mimo zastosowania niezbędnej w powstałej sytuacji 
staranności nie mógł uniknąć ani których skutkom nie mógł zapobiec;

b) wypadek nastąpił z winy podróżnego;
c) wypadek został spowodowany zachowaniem się osoby trzeciej oraz jeżeli przewoźnik 

mimo zastosowania nakazanej sytuacją staranności nie mógł uniknąć takiego zacho-
wania się i którego skutkom nie mógł zapobiec; nie uważa się za osobę trzecią innego 
przedsiębiorstwa korzystającego z tej samej infrastruktury; prawo do regresu pozostaje 
nienaruszone.

W porównaniu do przyczyn egzoneracyjnych, wynikających z art. 435 k.c., odpowiedzialność 
przewoźnika z art. 26 CIV jest się nieco łagodniejsza. Decyduje o tym w pierwszej kolejności 
sposób sformułowania pierwszej z wymienionych okoliczności zwalniającej, której zakres jest 
szerszy w stosunku do zakresu pojęcia siły wyższej (przynajmniej w rozumieniu polskiej nauki 
prawa i orzecznictwa; szerzej: Śmieja, 2009, s. 563–577 oraz powołane tam literatura i orzecz-
nictwo). Mowa tu bowiem o nakazanej sytuacją staranności, a nie najwyższej staranności, jak 
się przyjmuje przy wykładni pojęcia vis maior (zob. Ambrożuk, Wesołowski, 2004, s. 125–137). 
Ponadto zwalnia przewoźnika od odpowiedzialności każde zachowanie osoby trzeciej powodu-
jące szkodę, choćby nie było zawinione. Kwestia nie jest jednak oczywista wobec kontrowersji, 
jakie budzi w doktrynie i literaturze rozumienie pojęcia „wyłączna wina” użytego w art. 435 k.c.  
(zob. Śmieja, 2009, s. 570–574 oraz powołane tam literatura i orzecznictwo). Konwencja nakazuje 
przy tym expressis verbis badanie okoliczności, czy przewoźnik mógł uniknąć takiego zachowania 
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osoby trzeciej i czy mógł zapobiec jego skutkom. Wydaje się jednak, że zważywszy na istnienie po 
stronie przewoźnika obowiązku pieczy nad pasażerami, przy stosowaniu przyczyny zwalniającej 
z art. 435 § 1 k.c., określonej jako wyłączna wina osoby trzeciej, ten aspekt zachowania przewoź-
nika również jest aktualny na gruncie prawa wewnętrznego. Jego uwzględnienie następować 
powinno przy badaniu przesłanki wyłączności zachowania (winy) osoby trzeciej. 

Nie należy natomiast dopatrywać się istotnej różnicy wynikającej stąd, że w art. 435 k.c. mowa jest 
o wyłącznej winie poszkodowanego, podczas gdy analogicznie sformułowana przyczyna zwalniająca 
zawarta w art. 26 § 2 CIV o wyłączności winy pasażera nie wspomina. Nie oznacza to bowiem wyłą-
czenia odpowiedzialności przewoźnika w sytuacji, gdy pasażer jedynie przyczynił się do wyrządzenia 
szkody. W takim wypadku odszkodowanie może być pomniejszone na ogólnych zasadach. Inaczej 
natomiast rzecz się przedstawia w odniesieniu do sytuacji, w której szkoda jest spowodowana zarów-
no okolicznościami objętymi zakresem odpowiedzialności przewoźnika, jak i zachowaniem osoby 
trzeciej. Do przypadku takiego odnosi się postanowienie art. 26 § 3 CIV, który stanowi, że jeżeli 
wypadek został spowodowany zachowaniem się osoby trzeciej i jeżeli pomimo tego odpowiedzial-
ność przewoźnika nie jest całkowicie wyłączona, zgodnie z § 2 lit. c wymienionego przepisu, ponosi 
on pełną odpowiedzialność w zakresie przepisów CIV i bez uszczerbku dla swojego ewentualnego 
prawa regresu. Oznacza to, że poszkodowany pasażer może dochodzić pełnego odszkodowania od 
przewoźnika, tak jakby był on wyłącznie odpowiedzialny za szkodę. Sam przewoźnik natomiast po 
wypłaceniu odszkodowania poszkodowanemu może dochodzić w drodze regresu części poniesionego 
odszkodowania. Konwencja nie zawiera jednak w tym zakresie żadnych szczegółowych rozwiązań.

Inaczej kwestia zakresu odpowiedzialności przewoźnika za życie i zdrowie została unormo-
wana w przepisach konwencji montrealskiej. Konwencja przyjęła przy tym różne rozwiązania 
w odniesieniu do szkód, których wysokość nie przewyższa 100 000 SDR na każdego pasażera oraz 
wobec szkód wyższych. W pierwszym przypadku odpowiedzialność za śmierć, uszkodzenie ciała 
lub wywołanie rozstroju zdrowia pasażera jest odpowiedzialnością zbliżoną do odpowiedzialno-
ści absolutnej. W myśl art. 21 ust. 1 tej konwencji przewoźnik nie może wyłączyć ani ograniczyć 
swojej odpowiedzialności. Nie dotyczy to jednak sytuacji określonej w art. 20, zgodnie z którym 
przewoźnik może uwolnić się od odpowiedzialności, gdy udowodni, że szkodę spowodowało 
niewłaściwe działanie lub zaniechanie pasażera, osoby dochodzącej odszkodowania lub osoby, od 
której wywodzi ona swoje prawa. Natomiast w zakresie, w jakim szkody, o których mowa, prze-
wyższają 100 000 SDR na każdego pasażera, przewoźnik ponosi odpowiedzialność na zasadzie 
winy. Przewoźnik lotniczy nie ponosi bowiem odpowiedzialności, jeżeli udowodni, że:

a) szkody nie spowodowało niedbalstwo albo inne niewłaściwe działanie lub zaniechanie 
przewoźnika albo osób za niego działających albo

b) szkoda taka została spowodowana wyłącznie niedbalstwem albo innym niewłaściwym 
działaniem lub zaniechaniem osoby trzeciej.

Na dobrą sprawę druga z wymienionych przyczyn zwalniających jest zbędna. Jest bowiem 
oczywiste, że wypełnienie znamion tej sytuacji jest równoznaczne z zaistnieniem pierwszej 
przyczyny zwalniającej. 

W porównaniu do zakresu odpowiedzialności przewoźnika według prawa polskiego i kon-
wencji kolejowej przewoźnik lotniczy nie ponosi odpowiedzialności między innymi za szkody 
przypadkowe, niespowodowane przez niego lub osoby za niego działające. Jest to zatem znaczne 
złagodzenie zasad odpowiedzialności. 
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Z kolei w prawie morskim, według konwencji ateńskiej z 1974 roku, zmienionej protokołem 
z 1996 roku, przewoźnik odpowiada za szkody na osobie pasażera zaistniałe w czasie przewozu 
na zasadzie winy. Całość ryzyk szkód przypadkowych (przez nikogo niezawinionych) konwencja 
nakłada zatem na pasażera. Wina przewoźnika jest domniemywana w ściśle określonych sytu-
acjach, a mianowicie: rozbicia się statku, zderzenia, wejścia na mieliznę, wybuchu lub pożaru 
albo wadliwości statku. Domniemanie to ma charakter zwykły, co oznacza, że przewoźnik może 
je obalić, udowodniając brak swojej winy. Protokół z 2002 roku do konwencji ateńskiej znacząco 
poprawił sytuację pasażera, choć trudno tu mówić o jej zrównaniu z sytuacją pasażerów innych 
gałęzi transportu. Protokół ten wprowadził bowiem trzy różne zasady odpowiedzialności za życie 
i zdrowie pasażera, w zależności od tego, w jakich okolicznościach doszło do powstania szkody 
oraz od jej wysokości. I tak, obiektywną, niezależną od winy odpowiedzialność przewoźnika pro-
tokół z 2002 roku przewiduje w sytuacji, gdy szkoda zaistniała w wyniku wypadku żeglugowego 
(rozbicia się statku, zderzenia, wejścia na mieliznę, wybuchu lub pożaru albo wadliwości statku); 
nie przekracza ona 250 000 SDR. W sytuacji, gdy szkoda przekracza tą kwotę, ale powstała na 
skutek wyżej rozumianego wypadku żeglugowego, przewoźnik odpowiada na zasadzie winy 
domniemanej. We wszystkich innych sytuacjach wymagany jest dowód winy przewoźnika (zob. 
Dragun-Gertner, 2017, s. 667). 

Niewątpliwie rozwiązania przyjęte w prawie morskim są dla przewoźnika najmniej korzystne 
w porównaniu do innych analogicznych regulacji. Przyjmuje się przy tym, że postanowienia 
konwencji międzynarodowych regulujące odpowiedzialność za życie i zdrowie wprowadzają 
jednolitą (unitarną) podstawę odpowiedzialności przewoźnika (zob. Zużewicz-Wiewiórowska, 
2013, s. 187; Dragun-Gertner, 2017, s. 668). Oznacza to, że nie jest możliwe odwoływanie się 
do przepisów Kodeksu cywilnego regulujących odpowiedzialność na zasadzie ryzyka osób pro-
wadzących przedsiębiorstwa wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody (art. 435 k.c.; dotyczy 
to też posiadaczy pojazdów mechanicznych – 436 k.c.), choć, przewoźnika morskiego można 
uznać za osobę prowadzącą takie przedsiębiorstwo. Ma to szczególne znaczenie na gruncie prawa 
morskiego, gdzie zasada odpowiedzialności przewoźnika w sposób ewidentny odbiega od zasady 
przyjętej dla powyższych podmiotów. 

rODzaje szkóD pODLegających WyróWNaNIu 
Według przepisów kodeksu cywilnego szkody na osobie pasażera mogą przybrać postać uszko-
dzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w rezultacie których może także nastąpić śmierć pasażera. 
W grę wchodzą zarówno konsekwencje majątkowe wspomnianych postaci szkód na osobie, jak 
i konsekwencje niemajątkowe w postaci tak zwanej krzywdy, przybierającej postać bólu fizyczne-
go lub psychicznego. W przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia z roszczeniami mogą 
występować wyłącznie osoby bezpośrednio poszkodowane. 

Kodeks cywilny wiąże z uszkodzeniem ciała i rozstrojem zdrowia identyczne konsekwencje 
odszkodowawcze. Oba rodzą obowiązek naprawienia szkody poprzez zwrot wszelkich wynikłych 
z tego kosztów (leczenia i rehabilitacji, zakupu leków, środków opatrunkowych, protez, kosztów 
dojazdu do lekarza lub na rehabilitację, kosztów nauki nowego zawodu). Na żądanie poszkodo-
wanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty 
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leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą – także sumę potrzebną na koszty przygotowa-
nia do innego zawodu (art. 444 § 1 k.c.). Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo 
zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły szanse 
powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowied-
niej renty. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu 
może być przyznana renta tymczasowa (art. 444 § 3 k.c.). Niezależnie od tego uszkodzenie ciała 
i rozstrój zdrowia stanowią podstawę do zasądzenia zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną 
krzywdę (art. 445 § 1 k.c.). Do niedawna w prawie polskim wyznawana była zasada, w myśl której 
uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia rodziły roszczenia odszkodowawcze wyłącznie po stronie 
osoby bezpośrednio poszkodowanej. Osoby bliskie nie mogły występować z takimi roszczeniami 
w swoim imieniu. Obecnie jednak przebija się idea wynagradzania także szkód, w tym krzywdy 
również osobom najbliższym osoby bezpośrednio poszkodowanej. Przykładem takiej tendencji 
jest uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 27 marca 2018 r., III CZP 60/17, w której Sąd 
ten stwierdził, że można przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszko-
dowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na 
zdrowiu. 

W przypadku śmierci pasażera osobami poszkodowanymi są osoby mu bliskie. Kodeks cywil-
ny nakazuje w pierwszej kolejności zwrócić koszty leczenia i pogrzebu osobie, która je poniosła 
(art. 446 § 1 k.c.). Osoby, względem których ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimenta-
cyjny, mogą żądać renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości 
zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimen-
tacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać także inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie 
i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady 
współżycia społecznego (art. 446 § 2 k.c.). Osobom najbliższym sąd może ponadto przyznać 
„stosowne odszkodowanie”, jeżeli wskutek śmierci pasażera nastąpiło „znaczne pogorszenie ich 
sytuacji życiowej”. Należy przyjąć, że chodzi tu o trudno uchwytne szkody majątkowe, także po-
legające na utracie spodziewanej pomocy w przyszłości od osoby, która zmarła (zob. Śmieja, 2009, 
s. 735). Najbliższym członkom rodziny zmarłego sąd może również przyznać zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę (art. 446 § 3 k.c.). 

Konwencja CIV kwestię rodzaju szkód podlegających wyrównaniu normuje w ten sposób, 
że sama stanowi podstawę do zasądzenia odszkodowania pokrywającego szkody o charakterze 
majątkowym (koszty leczenia, przewozu, utrata zarobków, wydatki wynikające ze zwiększenia się 
potrzeb poszkodowanego pasażera, koszty pogrzebu, świadczenia alimentacyjne wobec osób, co 
do których na zmarłym podróżnym ciążył ustawowy obowiązek w tym zakresie) – art. 27 i 28 CIV.  
W zakresie pozostałych szkód (pod którym to pojęciem należy rozumieć także krzywdę) CIV 
odsyłają do prawa krajowego, mającego zastosowanie w sprawie (art. 29). To samo dotyczy ewen-
tualnego zasądzenia odszkodowania w formie renty (art. 30 § 1). 

Konwencja montrealska nie określa rodzaju szkód będących konsekwencją śmierci, uszko-
dzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Kwestia ta jest przedmiotem dyskusji i zróżnicowanego 
orzecznictwa w poszczególnych państwach. W orzecznictwie szczególnie sporne jest zagadnienie 
możliwości uzyskania zadośćuczynienia za krzywdę. Dominuje pogląd, że na gruncie konwencji 
montrealskiej możliwość taka ma miejsce, ale wyłącznie w sytuacji, gdy krzywda jest spowodo-
wana szkodą fizyczną (zob. Konert, 2010, s. 104–108). 
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Podobnie kwestia rodzaju szkód będących konsekwencją uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia 
i śmierci nie jest unormowana w konwencji ateńskiej. Kwestia winna być zatem rozstrzygana na 
podstawie przepisów prawa krajowego, właściwego dla danej umowy przewozu. 

Szczątkową regulację w tym zakresie zawiera natomiast art. 7 rozporządzenia nr 181/2011 (au-
tobusowego). Przepis ten określa, że odszkodowania w przypadku śmierci powinno obejmować 
również „uzasadnione wydatki pogrzebowe”, a także określa minimalny krąg osób uprawnionych 
obejmujący osoby, do których utrzymania pasażer był lub byłby prawnie zobowiązany. 

ustaLeNIe WysOkOścI ODszkODOWaNIa 
Przepisy polskiego prawa nie przewidują ograniczeń wysokości odszkodowania należnego z tytu-
łu szkód na osobie. Obowiązuje zatem zasada pełnego odszkodowania (art. 361 § 2 k.c.). Zasada ta 
wprost może być odnoszona do szkód o charakterze majątkowym. Jeśli chodzi o wynagrodzenie 
krzywdy, wyrażającej się w bólu fizycznym, spowodowanej uszkodzeniem ciała lub rozstrojem 
zdrowia, lub bólem psychicznym, będącym konsekwencją wymienionych postaci szkód, a także 
śmierci osoby bliskiej, trudno jest mówić o pełnym odszkodowaniu, gdyż krzywda z natury 
swojej nie jest wymierzalna w pieniądzu. Możliwość przyznania zadośćuczynienia jest niezależna 
od równoczesnego wystąpienia szkody majątkowej. 

Zadośćuczynienie pełni przede wszystkim funkcję kompensacyjną, sprowadzającą się do 
udzielenia pewnej dozy zadowolenia równoważącego ujemne przeżycia. Powinno zatem odpo-
wiadać wszystkim cierpieniom fizycznym i psychicznym, także tym, które zapewne wystąpią 
w przyszłości. Przy ustaleniu odpowiedniej sumy należy brać pod uwagę całokształt okoliczności 
danego wypadku mających wpływ na rozmiar doznanej krzywdy (np. charakter, stopień nasilenia 
i czas trwania cierpień fizycznych i psychicznych, indywidualne cechy pokrzywdzonego, w tym 
jego wiek, zdolność powrotu do równowagi psychicznej, stres i niewygody związane z operacja-
mi i innymi zabiegami medycznymi, trwałość skutków naruszenia, poziom dotychczasowego 
życia, rzutujący na rodzaj wydatków konsumpcyjnych minimalizujących doznane cierpienia, 
przyczynienie się pokrzywdzonego do powstania szkody bądź jej zwiększenia). Przyjmuje się, że 
wysokość zadośćuczynienia musi odpowiadać aktualnym warunkom i przeciętnej stopie życio-
wej społeczeństwa (por. Śmieja, 2009, s. 713–717). Nie może zatem dziwić tendencja wzrostowa 
w zakresie wysokości zadośćuczynienia. Z zasady sprawiedliwości i równego traktowania wobec 
prawa wynika postulat zasądzania zadośćuczynienia w kwotach nieodbiegających zasadniczo od 
sum pieniężnych przyznawanych w podobnych sytuacjach przez inne sądy. 

Podobnie jak w prawie polskim brak jest limitów wysokości odszkodowania za szkody na 
osobie w CIV. Stanowią one jedynie, że w przypadku, gdy właściwe prawo krajowe przewiduje 
górną granicę wysokości odszkodowania z tego tytułu o niższej wysokości niż 175 000 SDR, przy 
ustalaniu odszkodowania na podstawie CIV stosuje się tą właśnie granicę zarówno do jednora-
zowego odszkodowania, jak i renty (art. 30 § 2). Sytuację prawną pasażerów kolei wzmocniło 
rozporządzenie nr 1371/2007. Prawodawca unijny, bazując na przepisach CIV (z których wyciąg 
stanowi załącznik I do rozporządzenia), przyznał osobie uprawnionej do odszkodowania z tytułu 
szkód na osobie prawo do zaliczki, która powinna być wypłacona przez kolej niezwłocznie, nie 
później jednak niż 15 dni od ustalenia tożsamości tej osoby, w wysokości niezbędnej do zaspo-
kojenia bieżących potrzeb finansowych, proporcjonalnie do wysokości poniesionej szkody.
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W międzynarodowym transporcie autobusowym wobec braku konwencji międzynarodowej 
wiążącej Polskę do ustalenia wysokości odszkodowania stosuje się właściwe prawo wewnętrzne. 
W zakresie przewozów „unijnych” rozporządzenie nr 181/2011 zastrzega, że limit odszkodowania 
przewidziany prawem wewnętrznym w przypadku śmierci lub obrażeń pasażera nie może być 
niższy niż 220 000 euro na pasażera. Rozporządzenie nr 181/2011 nie przewiduje natomiast 
zaliczki, którą należałoby wypłacić pasażerowi lub innej osobie uprawnionej w razie wypadku. 
Przewoźnik musi jednak zapewnić pasażerowi – o ile zachodzi taka konieczność – żywność, 
ubiór, transport, pierwszą pomoc, zakwaterowanie, którego koszt może ograniczyć do 80 euro 
za noc, przez maksymalnie 2 noce.

Także w przypadku przewozów lotniczych na gruncie konwencji montrealskiej brak jest limitu 
wysokości odszkodowania należnego za szkodę na osobie. Istniejące limity we wcześniejszej kon-
wencji warszawskiej, a także w innych przepisach prawa czy zawieranych umowach w odniesieniu 
do przewozów „unijnych” zostały zniesione już rozporządzeniem nr 2027/97. Wprowadzono tak-
że obowiązek szybkiej wypłaty zaliczki, to jest w terminie 15 dni od ustalenia tożsamości osoby 
fizycznej uprawnionej do odszkodowania. Przyjęto zasadę, że wysokość zaliczki powinna być 
adekwatna dla pokrycia natychmiastowych potrzeb ekonomicznych w stopniu proporcjonalnym 
do cierpień, na jakie osoba uprawniona została narażona. Zaliczka w przypadku śmierci pasa-
żera po zmianie dokonanej rozporządzeniem nr 889/2002 nie może być niższa niż 16 000 SDR  
na pasażera. 

Limity wysokości odszkodowania obowiązują natomiast w transporcie morskim. Konwencja 
ateńska (1974) przewiduje górną granicę odpowiedzialności z omawianego tytułu na poziomie  
46 666 SDR w odniesieniu do jednego pasażera za przewóz. Rozporządzeniem nr 392/2009 doko-
nano jednak inkorporacji do prawa unijnego norm międzynarodowych, zawartych w konwencji 
ateńskiej w brzmieniu nadanym jej nieobowiązującym jeszcze wówczas protokołem z 2002 roku 

(załącznik I do rozporządzenia), uzupełniając jednocześnie tę regulację o zastrzeżenia i wytyczne 
IMO, dotyczące konwencji ateńskiej z 19 października 2006 roku (załącznik II do rozporządze-
nia). Zmiany te nazywane są niekiedy rewolucyjnymi (Koziński, 2010, s. 23). W konsekwencji 
limity odszkodowania podwyższono w stosunku do pierwotnej treści konwencji ateńskiej. 
W przypadku szkody wynikającej ze śmierci pasażera lub szkody na jego osobie spowodowanej 
wypadkiem żeglugowym limit ten wynosi 250 000 SDR wobec jednego pasażera, w innych 
sytuacjach – 400 000 SDR.

Ponadto w przypadku śmierci pasażera lub innej szkody na jego osobie wskutek wypadku 
statku na przewoźnika wykonującego w całości lub w części faktyczny przewóz, podczas którego 
doszło do wypadku, nałożono obowiązek wypłaty zaliczki na pokrycie niecierpiących zwłoki 
potrzeb finansowych proporcjonalnie do odniesionej szkody w terminie 15 dni od ustalenia 
tożsamości osoby uprawnionej do odszkodowania. W razie śmierci zaliczka musi wynosić co 
najmniej 21 000 euro. 

pODsumOWaNIe 
Wyrażone wcześniej uwagi dają asumpt do sformułowania uwag dotyczących potrzeby wprowa-
dzenia do polskiego prawa wewnętrznego przepisów regulujących odpowiedzialność przewoźni-
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ka z tytułu szkód na osobie pasażera. Ustawodawca polski nie unormował tej odpowiedzialności, 
wychodząc z założenia, że wystarczającą podstawę dają przepisy o czynach niedozwolonych, 
zwłaszcza art. 435 i 436 k.c. Jak już wspomniano, nie we wszystkich sytuacjach przepisy te mają 
zastosowanie. Brak regulacji dotyczącej odpowiedzialności przewoźnika za życie i zdrowie po-
dróżnego osłabia zatem sytuację prawną pasażera wobec przewoźnika umownego. O ile nie budzi 
wątpliwości odejście od rygorystycznych zasad w przypadku przewoźników konnych czy innych 
nieangażujących pojazdów mechanicznych, o tyle przewozy wykonywane z wykorzystaniem tych 
ostatnich wymagają rygorystycznych zasad odpowiedzialności, nawet jeśli umowa przewozu 
zawarta została przez podmiot niemający statusu prowadzącego przedsiębiorstwo wprawiane 
w ruch za pomocą sił przyrody czy posiadacza pojazdu. Rozważając tę pierwszą kwestię, nie 
sposób zapomnieć, że poza zakresem regulacji wynikających z konwencji międzynarodowych 
pozostaje transport komunalny oraz przewozy autobusowe, w których występuje stosunkowo 
wysoka wypadkowość. Brak też regulacji tego rodzaju dla przewozów w żegludze śródlądowej 
oraz dla niektórych przewozów kolejowych8. To niewątpliwie powoduje, że istnieje potrzeba 
normowania problemu w prawie wewnętrznym. Miejscem takiej regulacji powinien być Kodeks 
cywilny w części regulującej umowę przewozu (tytuł XXV księgi trzeciej – Zobowiązania). Jeśli 
chodzi o kształt unormowania, to wzorcem mogłyby być tu postanowienia CIV, które zapewniają 
stopień ochrony pasażera zbliżony do standardów, jakie wynikają z art. 435 k.c. Jednocześnie 
sposób sformułowania przesłanek odpowiedzialności, jak i przyczyn zwalniających od niej, jest 
bardziej adekwatny do sytuacji kontraktowej odpowiedzialności przewoźnika. Chodzi między 
innymi o oderwanie od pojęcia przedsiębiorstwa i jego ruchu oraz zastąpienie bardzo restryk-
cyjnego pojęcia „siła wyższa” formułą opisową, mogącą mieć realne zastosowanie w praktyce. 
Nadanie odpowiedzialności za życie i zdrowie pasażera kontraktowego charakteru pozbawiłoby 
przewoźnika umownego, niewykonującego faktycznie przewozu, możliwości uwolnienia się 
od odpowiedzialności zarzutem powierzenia wykonania umowy profesjonaliście, możliwego 
w reżimie deliktowym. Z drugiej strony, istotne byłoby określenie w przyszłej regulacji kręgu 
podmiotów, na działania i zaniechania których przewoźnik nie mógłby się powoływać w stosun-
ku do pasażera (z zachowaniem jednak po jego stronie prawa regresu wobec takich osób). Chodzi 
tu przede wszystkim o podmioty, których status jako pomocników czy podwykonawców może 
budzić wątpliwości, a których czyny powinny być jednak objęte ryzykiem przewoźnika (dostaw-
ców pojazdów, w tym wynajmujących, serwisantów pojazdów działających często na zlecenie 
innych podmiotów niż przewoźnik, operatorów infrastruktury, z której korzysta przewoźnik, 
ewentualnie innych użytkowników tej infrastruktury). W zakresie rodzaju szkód podlegających 
wynagrodzeniu wystarczające byłoby odesłanie do przepisów art. 444–447 i 449 k.c. Konieczne 
natomiast byłoby wprowadzenie zasady solidarnej odpowiedzialności przewoźnika umownego 
i przewoźnika faktycznego za szkody wyrządzone przez tego ostatniego oraz możliwości bez-
pośredniego dochodzenia roszczeń także od przewoźnika faktycznego. Niezbędne także byłoby 
wprowadzenie odrębnego terminu przedawnienia roszczeń z tytułu szkód na osobie. Termin ten 
nie powinien być krótszy niż 3 lata od daty wypadku. 

8 Odnośnie do zakresu zastosowania rozporządzeń unijnych zob. (Ambrożuk, 2014, s. 11–24).
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CARRIER’S LIABILITY fOR dEATH, PERSONAL IN jURY OR 
HEALTH dISTURBANCE Of THE PASSENGER

aBstract The article deals with the issue of liability of the carrier for death, personal injury or health disturbance 
of the passenger in various transport sectors. The Author compares the Polish tort regulations with the 
international provisions governing particular transport sectors, which are also applied in significant part 
of domestic carriages. He also proposes to introduce the appropriate regulation to Polish law system, at the 
same time stressing that the application of the existing tort regulations in many situations does not ensure 
the sufficient level of protection for the passengers and their relatives. The regulations of CIV conventions 
may be used as a model. The author also advocates the joint and several liability of the contracting carrier 
and the performing carrier for the damage caused by the performing carrier, as well as the possibility to 
pursue the claims directly from the performing carrier. In respect of the amount of the claims the referen-
ce to articles 444–447 and 449 of Polish Civil Code would be sufficient. It is also necessary to introduce the 
regulations regarding the period of limitation for the claims based on the personal injury of the passenger. 

keyWOrDs carriage of passengers, death, personal injury, liability of the carrier
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streszczeNIe Celem artykułu jest zbadanie wpływu prawa unijnego (a wcześniej wspólnotowego) na 
regulacje prawne dotyczące obowiązkowych ubezpieczeń transportowych na terenie pań-
stwa polskiego. 
Autor opracowania podejmuje analizę co do zakresu oraz sposobów oddziaływania jed-
nego porządku prawnego na drugi, mając na uwadze zarówno obszary regulacji norma-
tywnych objętych wpływem prawodawstwa unijnego, jak również wykorzystywane tutaj 
instrumenty prawne. 
We wnioskach stwierdzono, że próby unifikacji porządków krajowych poszczególnych 
państw członkowskich wiążą się przede wszystkim z poszczególnymi rodzajami ubezpie-
czeń transportowych. Mniejszy stopień oddziaływania na regulacje prawne ubezpieczeń 
obowiązkowych w transporcie występuje natomiast w zakresie regulacji rządzących nimi 
zasad ogólnych. Największy wpływ ma tutaj miejsce głównie wśród zasad mających zna-
czenie dla wzajemnej interakcji porządków prawnych poszczególnych państw członkow-
skich oraz podmiotów działających na ich terytorium

słOWa kLuczOWe ubezpieczenia obowiązkowe, transport, przewoźnik

 

WprOWaDzeNIe
Proces zbliżania polskiego prawa (w tym prawa ubezpieczeniowego) do prawa wspólnotowego 
rozpoczął się już na początku lat 90. wraz z podpisaniem przez Polskę umowy stowarzyszenia ze 
Wspólnotą Europejską (Układ Europejski, 1991) w roku 1991. W tym samym roku Polska złożyła 
również wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. Układ ten miał charakter gospodarczy, okre-
ślał sposób, w jaki Polska miała przygotować się do członkostwa w UE, w tym również w zakresie 
reformy krajowego porządku prawnego (Galster, 2010, s. 415). W odniesieniu do prawa ubezpiecze-
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niowego układ przewidywał, że strony będą współpracować w celu przyjęcia wspólnych przepisów  
i norm dotyczących rachunkowości oraz nadzoru i systemów regulacyjnych w takich dziedzinach, 
jak bankowość, ubezpieczenia i finanse. 

Układ miał duże znaczenie dla regulacji dotyczących zarówno ubezpieczeń, jak i transportu, 
które już ówcześnie były rozbudowane w prawie WE (por. O’Connor, 1995, s. 1001 i n.). Siłą 
rzeczy późniejsze regulacje prawne w zakresie polskiego prawa ubezpieczeniowego w dużym 
stopniu kształtowane były właśnie w kierunku, który zapoczątkował Układ Europejski. 
Najintensywniejszy rozwój polskich regulacji ubezpieczeniowych nastąpił po 2000 roku, 
a punktem kulminacyjnym było uchwalenie tak zwanego pakietu ustaw ubezpieczeniowych, 
obejmujących między innymi ustawy: o działalności ubezpieczeniowej (Ustawa o działalności, 
2003), pośrednictwie ubezpieczeniowym (Ustawa o pośrednictwie, 2003), nadzorze ubezpiecze-
niowym (Ustawa o nadzorze, 2003), czy też o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK 
(Ustawa o ubezpieczeniach, 2003). Ich celem było dostosowanie polskiego prawa do takich re-
gulacji ówczesnego prawa wspólnotowego, jak między innymi: dyrektywa 95/26/WE, tak zwana  
post-BCCI directive (Dyrektywa, 1995) czy dyrektywa w sprawie pośrednictwa ubezpiecze-
niowego nr 2002/92/WE (Dyrektywa, 2002) (w tym również tzw. trzech generacji dyrektyw 
dotyczących ubezpieczeń) (Lemkowska, 2005, s. 34).

Wskazane ustawy regulowały najróżniejsze kwestie, między innymi zasady podejmowania 
i wykonywania działalności ubezpieczeniowej, kwestie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, 
formy prowadzenia działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz zasady ich wykonywania. 
Z punktu widzenia niniejszych rozważań najistotniejsze będą regulacje dotyczące ubezpieczeń 
obowiązkowych, w tym oczywiście wspomnianej wcześniej ustawy o ubezpieczeniach obowiąz-
kowych, UFG i PBUK (w tym wypadku zwłaszcza ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych). Nie wyczerpuje to jednak tematyki regulacji prawnej 
ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce, które były tworzone pod wpływem lub wręcz wywodziły 
się z prawa UE (WE), zwłaszcza w zakresie ubezpieczeń transportowych.

Polskie realia pod kątem ubezpieczeń obowiązkowych pozostają dosyć specyficzne na 
tle innych członków UE. Wystarczy wskazać, że nasz kraj charakteryzuje się bodajże jedną  
z największych liczb ubezpieczeń obowiązkowych czy sytuacji z obowiązkiem ubezpieczenia 
w porównaniu do innych krajów w Europie. Liczba podobnych przypadków oscyluje w okolicach 
160; wyprzedza nas chyba jedynie Francja, w której występuje około 200 przypadków ubezpie-
czeń z elementem obowiązkowości (Kowalewski, 2013). Co prawda ustawa o ubezpieczeniach 
obowiązkowych nie zawiera szczegółowej regulacji wszystkich ubezpieczeń obowiązkowych 
(w zasadzie reguluje jedynie kilka z nich, tj. OC p.p.m., OC rolnika czy ubezpieczenie budynków 
rolniczych). Dotyczące ich unormowania zawarte są również w aktach wykonawczych rangi roz-
porządzenia właściwych ministrów. Niemniej jednak ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych 
formułuje tutaj ogólne ramy, do których regulacje poszczególnych ubezpieczeń w prawie polskim 
się z zasady odwołują. Prawo UE oddziałuje na nie w różnoraki sposób i z różnie rozłożonymi 
akcentami, w zależności od tego, gdzie występuje potrzeba ujednolicenia względem porządków 
prawnych innych państw. Stanowi to zresztą bardzo często konsekwencję regulacji unijnych 
dotyczących samego transportu.

Celem niniejszego artykułu jest zatem zbadanie regulacji normatywnych prawa unijnego 
i wspólnotowego pod kątem zarówno obszarów, na jakie oddziałuje ono na regulacje normatywne 
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ubezpieczeń obowiązkowych w transporcie, jak i wykorzystywanych do tego instrumentów 
i sposobów ujednolicania porządków normatywnych poszczególnych państw członkowskich.

WpłyW praWa ue Na przepIsy OgóLNe uBezpIeczeń OBOWIązkOWych
Wpływ prawa unijnego (a wcześniej wspólnotowego) na ubezpieczenia obowiązkowe rozpatry-
wać możemy w zasadzie na dwóch płaszczyznach. W pierwszej kolejności rozpatrywać można 
wpływ prawa UE (WE) na przepisy ogólne dotyczące ubezpieczeń obowiązkowych in extenso, 
a w drugiej z kolei wpływ prawa unijnego na już konkretne przykłady ubezpieczeń obowiązko-
wych w transporcie. 

Jednym z podstawowych obszarów regulacji będą tutaj reguły kolizyjne. Znaczenie mają 
pod tym kątem w szczególności dwa akty normatywne, tak zwane rozporządzenia Rzym 
I (Rozporządzenie, 2008) oraz Rzym II (Rozporządzenie, 2007). W rozporządzeniu Rzym I zna-
lazła się regulacja dotycząca wyboru prawa właściwego z wyróżnieniem tak zwanych umów ubez-
pieczenia dużego ryzyka oraz pozostałych. W art. 7 ust. 4 rzeczonego rozporządzenia znalazło 
się ponadto dodatkowe zastrzeżenie odnoszące się do tych rodzajów umowy ubezpieczenia, gdzie 
obowiązek ubezpieczenia ustatuowany został przez państwo członkowskie, wprowadzające mię-
dzy innymi regułę, że o właściwości prawa może decydować również to, które państwo nakłada 
obowiązek ubezpieczenia w określonej sytuacji. Z kolei rozporządzenie Rzym II reguluje kwestię 
prawa właściwego w zakresie actio directa poszkodowanego przeciwko ubezpieczycielowi osoby 
odpowiedzialnej za szkodę. Mianowicie, w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
możliwość wniesienia powództwa przeciwko ubezpieczycielowi istnieje wtedy, gdy przewiduje 
to prawo właściwe dla zobowiązania pozaumownego lub umowy ubezpieczenia, z tym zastrze-
żeniem, że według orzecznictwa TS UE nie ma tutaj znaczenia wybór prawa właściwego przez 
strony umowy ubezpieczenia (EUR-Lex, 2014). 

Regulacje wspólnotowe odnosiły się również do kompetencji nakładania obowiązku zawarcia 
określonego rodzaju ubezpieczenia. Kwestii tych dotyczyły między innymi tak zwane druga 
(Dyrektywa, 1988) i trzecia dyrektywa (Dyrektywa, 1992) w sprawie ubezpieczeń innych niż 
na życie. Zasadniczo kwestia nakładania obowiązku ubezpieczenia stanowi kompetencję prawa 
krajowego poszczególnych państw członkowskich. Regulacje te nie mogą jednak pozostawać 
w sprzeczności z prawodawstwem unijnym. Nawet bowiem pomimo tego, że nakładanie obo-
wiązku ubezpieczenia zależy przede wszystkim od ustawodawcy krajowego (choć UE niejedno-
krotnie ingeruje tutaj bezpośrednio, o czym będzie mowa w dalszej części artykułu), regulacje 
te w dalszym ciągu powinny zachowywać standardy unijne związane chociażby z obowiązkami 
informacyjnymi ubezpieczycieli wobec osób fizycznych. 

Prawo UE reguluje również kilka innych szczegółowych kwestii związanych z funkcjonowa-
niem ubezpieczeń obowiązkowych. Należą do nich między innymi postanowienia wskazanych 
dyrektyw dotyczące informowania przez ubezpieczycieli organów poszczególnych państw 
członkowskich w przypadku choćby wygaśnięcia ochrony w zakresie ubezpieczenia obowiąz-
kowego. Obejmuje to również obowiązki samych państw członkowskich informowania Komisji 
odnośnie do występujących unormowań w zakresie poszczególnych ubezpieczeń obowiązkowych 
czy nawet tego, co powinno znajdować się w zaświadczeniu wystawionym przez ubezpieczyciela 
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dla poświadczenia zawarcia umowy ubezpieczenia, czyli innymi słowy, w polisie (Orlicki, 2011, 
s. 263–264). 

Jak zarysowano powyżej, pod kątem regulacji zasad ogólnych zawartych w regulacjach 
dotyczących ubezpieczeń obowiązkowych wpływ prawa UE pozostaje raczej fragmentaryczny, 
co pozostawia sporą swobodę regulacji dla poszczególnych państw członkowskich.

WpłyW praWa ue Na pOszczegóLNe rODzaje uBezpIeczeń OBOWIązkOWych 
W traNspOrcIe. spOsóB reguLacjI
Unia Europejska co do zasady przyjmuje, że regulacja ubezpieczeń obowiązkowych stanowi 
obszar zainteresowania przede wszystkim ustawodawstw krajowych poszczególnych państw 
członkowskich. Stąd też wynika fakt zróżnicowania liczby oraz regulacji poszczególnych ubez-
pieczeń obowiązkowych w poszczególnych krajach UE. Mimo to jednak wpływ prawa unijnego 
pozostaje dosyć znaczący w zakresie regulacji poszczególnych ubezpieczeń obowiązkowych, choć 
bywa on zróżnicowany w zakresie sposobu ujednolicania unormowań dotyczących ubezpieczeń 
obowiązkowych w transporcie. Wynika to zresztą ze specyfiki dwóch podstawowych aktów tak 
zwanego wtórnego prawa UE, to jest rozporządzenia i dyrektywy. 

Rozporządzenie unijne obowiązuje bezpośrednio i tym samym ingeruje wprost w system 
prawny państw członkowskich, nie pozostawiając (przynajmniej z zasady) podobnej swobody 
regulacyjnej jak dyrektywa (Barcz, 2009, s. 327 i n.). Niemniej w praktyce ustawodawca unijny ko-
rzysta z owej możliwości regulacji mechanizmów danego ubezpieczenia obowiązkowego z reguły 
w sposób dosyć oszczędny, przez co część szczegółowych zagadnień musi zostać unormowanych 
na poziomie ustawodawstwa krajowego. W takim stanie rzeczy mimo założenia unifikacji nawet 
nałożenie obowiązku ubezpieczenia z wykorzystaniem tego instrumentu i tak wiąże się ze spo-
rymi odmiennościami między krajami członkowskimi (Orlicki, 2011, s. 293). 

Kwestią wartą rozwagi będzie również wtedy to, czy w świetle wskazanego przepisu ubezpie-
czenie takie będzie w ogóle ubezpieczeniem obowiązkowym w rozumieniu ustawy o ubezpiecze-
niach obowiązkowych. Zgodnie bowiem z art. 4 pkt 4 ubezpieczeniem obowiązkowym w rozu-
mieniu tej ustawy będzie to, w przypadku którego obowiązek ubezpieczenia nałożony został przez 
ustawę lub umowę międzynarodową ratyfikowaną przez RP. Na marginesie warto wspomnieć, 
że mimo tak zarysowanej regulacji ustawodawca polski niekoniecznie zawsze pozostaje tutaj 
konsekwentny, nadając niejednokrotnie obowiązkowy charakter określonemu ubezpieczeniu za 
pomocą aktu rangi podustawowej, co bywało podawane w wątpliwość pod kątem również zgod-
ności z Konstytucją (Wojno, 2005, s. 44). Pod kątem przedmiotowych rozważań istotne jednak 
pozostaje to, że art. 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych nie wspomina o obowiązku 
ubezpieczenia nakładanym przez akty prawne tworzone przez organizacje międzynarodowe 
czy też wprost przez akty tak zwanego wtórnego prawa unijnego (w przypadku aktów prawa 
pierwotnego będziemy bowiem mieli już do czynienia z umowami międzynarodowymi). Jest 
to tym bardziej widoczne, jeśli wziąć pod uwagę fakt, iż rozporządzenia unijne niejednokrotnie 
w zakresie ubezpieczenia nakładają tak zwany obowiązek wariantywny (Kowalewski, 2013, s. 7), 
w przypadku którego zawarcie umowy ubezpieczenia stanowi tylko jedną z opcji zabezpieczenia 
roszczeń (mowa o tym będzie w dalszej części niniejszego artykułu). 
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W nauce prawa ubezpieczeniowego niejednokrotnie odróżnia się pojęcie ubezpieczenia obo-
wiązkowego od przymusu czy też obowiązku ubezpieczenia. Wyróżnia się niekiedy dodatkowo 
formę tak zwanego pośredniego obowiązku, kiedy to zawarcie określonego rodzaju ubezpieczenia 
może być warunkiem udzielenia na przykład zezwolenia na prowadzenie danej działalności 
(Mogilski, 1997, s. 25 i n.). 

Pod kątem przedmiotowych rozważań niesie to ze sobą dosyć daleko idące, praktyczne skutki. 
Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych normuje bowiem co najmniej kilka zasadniczych 
odrębności względem regulacji pozostałych rodzajów ubezpieczeń. Wiążą się one między innymi 
z obowiązkiem zawarcia umowy przez zakład ubezpieczeń prowadzący działalność w zakresie 
ubezpieczeń obowiązkowych czy też innych różnic zawartych w części ogólnej ustawy o ubez-
pieczeniach obowiązkowych, dotyczących choćby dodatkowych zastrzeżeń co do terminowości 
w zakresie likwidacji szkód. 

W przypadku wdrożenia obowiązkowości ubezpieczenia w drodze dyrektywy będziemy 
z reguły mieli do czynienia z ubezpieczeniem obowiązkowym w rozumieniu polskiej ustawy 
o ubezpieczeniach obowiązkowych (ze wskazanymi tego konsekwencjami). W przypadku wdro-
żenia obowiązkowości za pomocą rozporządzenia unijnego istnieć będzie obowiązek zawarcia 
określonego ubezpieczenia transportowego, jednakże reguły rządzące tym ubezpieczeniem będą 
regułami ogólnymi polskiego prawa ubezpieczeniowego, bez wskazanych powyżej odrębności 
(oczywiście w takim zakresie, w jakim rozporządzenie nie będzie ich autonomicznie regulować).

Jeśli pominąć jednak powyżej zarysowaną wątpliwość, cel takiej dwoistości działania 
ustawodawcy unijnego wydaje się pozostawać stosunkowo klarowny. Z nałożeniem obowiązku 
ubezpieczenia w drodze rozporządzenia będziemy mieli do czynienia przede wszystkim przy 
działalności transgranicznej i regułach nią rządzących (chodzi tu głównie oczywiście o reguły 
odpowiedzialności cywilnej podmiotu objętego obowiązkiem ubezpieczenia) zunifikowanych 
do tego stopnia na terenie całej Unii, że możliwe pozostaje odgórne unormowanie obowiązku 
ubezpieczenia w drodze bezpośrednio obowiązującego aktu normatywnego. Z zastosowaniem 
dyrektywy będziemy mieć zaś do czynienia wtedy, gdy nałożenie obowiązku ubezpieczenia 
musi nastąpić w sposób uwzględniający lokalne uwarunkowania w ustawodawstwach państw 
członkowskich UE.

Dodatkowo, warto tutaj odnieść się również do wspomnianego powyżej wariantywnego 
obowiązku nakładanego niekiedy przez rozporządzenia unijne. Chodzi tu o sytuacje, w których 
ustawodawca unijny dla zabezpieczenia określonego interesu majątkowego występującego 
w transporcie wymaga nie tyle stricte ubezpieczenia, ile raczej ogółem zabezpieczenia finansowego 
spełniającego określone warunki. Wskazuje jednocześnie na to, że formą takiego zabezpieczenia 
może (choć nie musi) być właśnie umowa ubezpieczenia. Innymi słowy, na przykład przewoźnik 
ma tutaj nie tyle obowiązek ubezpieczenia jako takiego, a jedynie obowiązek zapewnienia odpo-
wiedniego zabezpieczenia, którego formą (zapewne najczęstszą) będzie z reguły właśnie umowa 
ubezpieczenia. Niemniej możemy w zasadzie wyróżnić tutaj dodatkową formę obowiązkowości, 
występującą w prawie polskim na gruncie wpływów prawa UE, a mianowicie wariantywny 
obowiązek zabezpieczenia finansowego, którego formą dopełnienia może (choć wcale nie musi) 
być właśnie zawarcie określonego rodzaju umowy ubezpieczenia. 
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przykłaDy ODDzIałyWaNIa praWa ue Na kONkretNe rODzaje  
OBOWIązkOWych uBezpIeczeń W traNspOrcIe

Przykłady obowiązkowych ubezpieczeń w transporcie  
normowanych z wykorzystaniem dyrektyw

Jednym z podstawowych przykładów jest ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicz-
nych. Zastanawiać się można, czy ubezpieczenie OC p.p.m. należy zaliczać do ubezpieczeń 
transportowych. De facto bowiem nie dotyczy ono ściśle materii odpowiedzialności przewoźnika 
drogowego jako takiego, ale odpowiedzialności ogółem posiadacza określonego rodzaju pojaz-
du. Podmiot taki nie musi wszak mieć statusu przewoźnika, wykorzystując posiadany pojazd 
częstokroć do celów prywatnych lub nawet służbowych, ale niezwiązanych z przewozem. Co 
więcej, na gruncie polskim zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC p.p.m. nie obejmuje szkód 
wyrządzonych w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażach, przynajmniej 
jeśli chodzi o ładunek przewożony przez przewoźnika samodzielnie (Ustawa o ubezpieczeniach, 
2003, art. 38 ust. 1 pkt 2). Niemniej jednak część autorów tak właśnie klasyfikuje ten rodzaj ubez-
pieczenia, a nie da się zaprzeczyć, że stanowi ono bardzo dobry przykład wdrożenia obowiązku 
ubezpieczenia w drodze dyrektywy. 

Ustawodawca unijny sformułował w tym zakresie kilka dyrektyw na przestrzeni lat, konso-
lidując ich postanowienia w dyrektywie nr 2009/103/WE (Dyrektywa, 2009). Zawarł tam dosyć 
szczegółowe unormowania co do kształtu krajowych unormowań dotyczących tego właśnie 
rodzaju ubezpieczenia (Orlicki, 2011, s. 71–74). Odnoszą się one do takich zagadnień, jak między 
innymi granice odpowiedzialności ubezpieczyciela, zakres obowiązku ubezpieczenia (w tym 
m.in. wyłączenia go względem posiadaczy pojazdów określonego rodzaju), czy też utworzenie 
organu gwarantującego wypłatę odszkodowania w razie na przykład trudności w identyfikacji 
sprawcy szkody. Stopień szczegółowości dyrektyw pozostaje zatem dosyć wysoki. Powoduje to, 
że dostosowana do ich treści regulacja ubezpieczenia OC p.p.m. w prawie polskim jest na tyle 
rozbudowana, iż strony zawierające umowę ubezpieczenia (tj. ubezpieczający oraz ubezpieczyciel) 
mogą negocjować właściwie głównie wysokość składki. Inne obszary umowy, jak choćby wspo-
mniany zakres ubezpieczenia, pozostają bowiem ściśle unormowane na poziomie ustawowym. 

Przykłady obowiązkowych ubezpieczeń transportowych  
normowanych z wykorzystaniem rozporządzeń

Przykładami są ubezpieczenie OC przewoźników lotniczych oraz operatorów statków powietrz-
nych za pasażerów, bagaż i ładunek, ubezpieczenie OC przewoźników lotniczych i operatorów 
statków powietrznych wobec osób trzecich czy też ubezpieczenie przewoźników lotniczych 
w zakresie wypadków dotyczących poczty, unormowane przez rozporządzenie nr 785/2004 
(Rozporządzenie, 2004). W przypadku reżimu odpowiedzialności przewoźnika lotniczego na 
terenie UE obowiązuje obecnie w dużym stopniu ujednolicony reżim odpowiedzialności prze-
woźnika. Postulaty co do jego ujednolicenia między innymi w zakresie limitów odpowiedzial-
ności przewoźnika lotniczego były wysuwane na forum UE już od początku lat 90., choć budziły 
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spore kontrowersje. Zarzucano im między innymi, że zbyt pochopne narzucanie podobnych 
warunków przez UE (WE) może hamować inicjatywy przewoźników, jak również być sprzeczne 
z konwencją warszawską czy porozumieniami IATA (Konnert, 2010, s. 53). Ostatecznie doszło do 
ujednolicenia reżimu odpowiedzialności przewoźnika lotniczego (dotyczy to zwłaszcza przewozu 
pasażerskiego), który został wdrożony w drodze rozporządzeń nr 2027/97 (Rozporządzenie, 
1997) oraz 889/2002 (Rozporządzenie, 2002). Reżim ów odwołuje się w tym zakresie do zasad 
unormowanych w treści konwencji montrealskiej, rozciągając zakres jej stosowania nawet na 
przewóz krajowy (por. Żylicz, 2002, s. 140). 

Wcześniej prawo WE odwoływało się tutaj głównie do konwencji warszawskiej (Konwencja 
warszawska, 1929, por. Yaqub, 1997, s. 130 i n.), choć obecnie nie pozbawiono jej mocy obowiązu-
jącej (konwencja montrealska ma jednak pierwszeństwo stosowania, co w zakresie odpowiedzial-
ności przewoźnika ma znaczenie w szczególności co do między innymi granic odpowiedzialności 
przewoźnika lotniczego (por. Żylicz, 2002, s. 84 i n.). W zasadzie zatem mamy tutaj do czynienia 
z podwójnym ujednoliceniem reżimu odpowiedzialności przewoźnika, gdyż z jednej strony 
przyjmuje się analogiczne reguły odpowiedzialności w przewozie krajowym i międzynarodo-
wym, a z drugiej ujednolica się go na terenie całej UE. 

Zważywszy na tak wysoki stopień ustandaryzowania reguł odpowiedzialności przewoźnika 
lotniczego na terenie całej Unii, wprowadzenie jednolitych reguł dotyczących ubezpieczenia OC 
przewoźnika lotniczego nie wymagało zastosowania dyrektywy. Samo rozporządzenie zresztą 
reguluje jedynie kilka najbardziej podstawowych kwestii, w przypadku których faktycznie 
występowała potrzeba ujednolicenia. Obejmować to będzie przede wszystkim kwestię przed-
miotu ubezpieczenia, wysokości sumy gwarancyjnej czy też obowiązków przewoźnika lotniczego 
w zakresie potwierdzenia zawarcia rzeczonej umowy ubezpieczenia. Rozporządzenie skupia się 
zatem na tych elementach umowy ubezpieczenia, które rzeczywiście będą najistotniejsze pod 
kątem standaryzacji stosunków społecznych, pozostawiając inne zagadnienia do doprecyzowania 
na szczeblu ustawodawstw krajowych.

Przykładem innego rodzaju ubezpieczenia unormowanego w drodze rozporządzenia pozostaje 
ubezpieczenie OC przewoźnika morskiego w zakresie przewozu pasażerskiego (Rozporządzenie, 
2009). W tym wypadku nastąpiło bowiem ujednolicenie reguł odpowiedzialności przewoźnika 
pasażerskiego na podstawie konwencji ateńskiej regulującej tę właśnie kategorię odpowiedzial-
ności przewoźnika morskiego (Konwencja, 1974). W tym wypadku mamy zresztą do czynienia ze 
wspomnianą wcześniej kategorią ubezpieczenia OC, w którym obowiązek zawarcia ubezpieczenia 
ma charakter wariantywny. Oznacza to w tym wypadku, że przewoźnik morski ma obowiązek 
zabezpieczenia interesów finansowych potencjalnych poszkodowanych, jednakże zawarcie umo-
wy ubezpieczenia jest jedną z alternatywnych form zabezpieczenia, jakie przewoźnik ma tutaj 
do wyboru. Ze względu jednak na potrzebę zabezpieczenia interesów poszkodowanych w razie 
zastosowania innej formy zabezpieczenia rozporządzenie statuuje, że ewentualne actio directa 
przysługuje poszkodowanemu nie tylko wobec ubezpieczyciela, ale również wobec podmiotu 
udzielającego innego rodzaju zabezpieczenia finansowego. Pozwany zaś – czy to ubezpieczyciel, 
czy inny podmiot – może stosować takie środki obrony, jakie przysługiwałyby przewoźnikowi. 
Samo rozporządzenie nie reguluje jednak szczegółowo podstawowych unormowań dotyczących 
rzeczonego zabezpieczenia na wzór rozporządzenia normującego ubezpieczenie OC przewoźnika 
lotniczego, odwołując się tutaj jednak wprost do unormowań konwencji ateńskiej. 
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pODsumOWaNIe
Tytułem podsumowania powyższych rozważań należy stwierdzić, że wpływ prawa UE na polskie 
regulacje normatywne ubezpieczeń obowiązkowych w transporcie pozostaje niejednolity –  
zarówno jeśli chodzi o obszary regulacji, jak również wykorzystywane do tego instrumenty. 
Główny akcent położony zostaje tutaj przede wszystkim na regulację poszczególnych rodzajów 
ubezpieczeń transportowych. 

Z uwagi na to, że transportowe ubezpieczenia obowiązkowe to z zasady ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej, najpełniejszy stopień ujednolicenia regulacji prawnych następuje 
w takich sytuacjach, w których ujednolicanie reguł rządzących ubezpieczeniami następuje w ślad 
za ujednoliceniem reguł odpowiedzialności przewoźnika. Odpowiedzialność ubezpieczyciela 
zachowuje bowiem charakter akcesoryjny względem samego sprawcy szkody. Z mniejszym 
stopniem standaryzacji mamy do czynienia w takich sytuacjach, w których nie dochodzi do 
ujednolicenia reguł odpowiedzialności cywilnej na obszarze UE, ale określone względy prawno-
-społeczne przemawiają za koniecznością zbliżenia regulacji ubezpieczeń w ustawodawstwach 
krajowych poszczególnych państw. Dobrym przykładem pozostaje tutaj wspomniane wcześniej 
ubezpieczenie OC p.p.m. – każde państwo UE zachowuje bowiem swoje własne unormowa-
nia co do reguł odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody 
związane z ruchem pojazdu na lądzie. Niemniej jednak, zważywszy na to, jak powszechne stało 
się wykorzystanie pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, oraz na to, jak łatwe pozostaje 
przemieszczanie się na terenie UE (jakie związane są z tym zagrożenia w ruchu), zbliżenie pod-
stawowych reguł rządzących ubezpieczeniem OC pozostaje tutaj jak najbardziej uzasadnione. 
Zważywszy jednak na powyższe względy, ustawodawca unijny posłużył się dyrektywami jako 
metodą regulacji, uwzględniając zróżnicowanie regulacji odpowiedzialności cywilnej w ruchu 
lądowym, występujących pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi. 

W pozostałym jednak zakresie, to jest w przypadku przepisów ogólnych dotyczących ubez-
pieczeń obowiązkowych (w tym ubezpieczeń ogólnych w transporcie), ingerencja ustawodawcy 
unijnego pozostaje bardzo ograniczona. Zawęża się do kwestii wpadkowych, mających znaczenie 
dla relacji porządków normatywnych poszczególnych państw lub podmiotów działających na ich 
terytorium. Stąd też regulacje unijne dotyczą tutaj między innymi kwestii przepisów kolizyjnych 
w zakresie ubezpieczeń czy obowiązków informacyjnych ubezpieczycieli związanych z obowiąz-
kiem ubezpieczenia. 
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aBstract The aim of the article is to examine the impact of the European Union law (former Community Law) 
on the transport compulsory insurance in Poland. The essay contains the attempt of answering the 
question about the scope and the methods of this impact. The author analyzes not only the areas of the 
regulations, but also the instruments used by the EU. In the end the author concludes, that the unifi-
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streszczeNIe Celem artykułu jest dokonanie analizy reguł odpowiedzialności kontraktowej znajdują-
cych zastosowanie w stosunku do spedytora. Regulacja umowy spedycji prowadzi do wnio-
sku, że odpowiedzialność spedytora za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, którymi 
spedytor posługuje się przy wykonywaniu zlecenia, nie została uregulowana w sposób jed-
nolity. Odpowiedzialność ta została oparta na różnych podstawach prawnych w zależności 
od statusu danej osoby. W przypadku dalszych spedytorów i przewoźników zastosowanie 
znajdzie odpowiedzialność oparta na zasadzie winy w wyborze unormowana w art. 799 
k.c., niezależnie od zakresu, w jakim zakresie doszło do powierzenia czynności. Z kolei 
w odniesieniu do innych osób niż spedytorzy i przewoźnicy zastosowanie znajdzie co do 
zasady reguła z art. 474 k.c. Za działania lub zaniechania tych osób spedytor będzie pono-
sić odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania własne. 

słOWa kLuczOWe umowa, spedycja, spedytor, odpowiedzialność

 

WprOWaDzeNIe
Umowa spedycji została uregulowana w przepisach art. 794–804 ustawy – Kodeks cywilny 
(k.c.). Z jednej strony regulacja ta ma wymiar powszechny i odnosi się do wszystkich rodzajów 
spedycji, to jest spedycji krajowej, zagranicznej czy też spedycji branżowej (Włodyka, 2001,  
s. 1018). Z drugiej strony regulacja ta ma charakter ramowy, jak również subsydiarny względem 
odrębnych regulacji (art. 795 k.c.). Niemniej jednak brak odrębnych unormowań dotyczących 
umowy spedycji powoduje, że dominującą rolę odgrywa regulacja Kodeksu cywilnego. Zgodnie 
z normatywną definicją przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem 
w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do do-
konania innych usług związanych z jej przewozem (art. 794 § 1 k.c.). Z powyższego wynika, że 
zakres usług świadczonych przez spedytora ujmowany jest w sposób bardzo ogólny, a doprecy-
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zowanie obowiązków umownych ustawodawca pozostawił zainteresowanym stronom umowy 
(Włodyka, 2001, s. 1018).

Ze swej istoty czynności spedycyjne mają zróżnicowany charakter. Jak słusznie zauważono 
w doktrynie, to, co łączy poszczególne czynności spedycyjne, to ich funkcja, nierozerwalnie 
związana z przewozem ładunku (Włodyka, 2001, s. 1018). W związku z powyższym nie bez 
racji podnosi się, że poszczególne czynności spedycyjne mogłyby być przedmiotem odrębnych 
umów. Co więcej, niejednokrotnie czynności te wykonuje samodzielnie przewoźnik przy okazji 
realizowanej umowy przewozu (Włodyka, 2001, s. 1018). Szeroko określony zakres obowiązków 
spedytora powoduje zatem, że umowa spedycji wykazuje pewne podobieństwo do innych umów 
nazwanych, na przykład umowy komisu czy też umowy składu. 

charakter umOWy speDycjI
Umowę spedycji zalicza się do umów o świadczenie usług (Gudowski,2017, art. 794, teza 1; 
Ciszewski, 2014, art. 794, teza 1). Z uwagi na odesłanie do przepisów regulujących umowę- 
-zlecenie (art. 796 k.c.) umowa spedycji może być traktowana jako jej odmiana. Niemniej jednak 
w doktrynie kwalifikacja prawna umowy spedycji nie jest do końca jednoznaczna (Rajski, 1976, 
s. 107 i n.; Radwański, 1981, s. 582 i n.; Ogiegło, 1978, s. 47 i n.; Kwaśniewski, 1979, s. 37 i n.). 

Nie budzi wątpliwości, że umowa spedycji ma charakter umowy wzajemnej i odpłatnej 
(Gudowski, 2017, art. 794, teza 1; Ciszewski, 2014, art. 794, teza 1; Kidyba, 2017, art. 794, teza 1).  
Umowa ta ma ponadto charakter konsensualny. Ustawodawca nie przewiduje w przypadku 
umowy spedycji obowiązku zachowania formy szczególnej, co prowadzi do wniosku, że strony, 
zawierając umowę spedycji, oświadczenie w tym przedmiocie mogą złożyć w każdy sposób, 
który wyrazi dostatecznie ich wolę (art. 60 k.c.). Praktyka obrotu gospodarczego pokazuje, że 
najczęściej do zawierania umów tego typu dochodzi przy wykorzystaniu korespondencji elek-
tronicznej, która zwykle pozwala na zachowanie warunków, które ustawodawca przewiduje dla 
formy dokumentowej (art. 773 k.c.).

W ramach umowy spedycji ustawodawca przewiduje dwa jej rodzaje (art. 794 § 2 k.c.). Po 
pierwsze, umowa spedycji może mieć charakter umowy opartej na instytucji zastępstwa pośred-
niego, kiedy to spedytor, działając na rachunek dającego zlecenie, występuje w imieniu własnym. 
Po drugie, spedytor w zakresie powierzonych mu obowiązków może występować bezpośrednio 
w imieniu dającego zlecenie (zastępstwo bezpośrednie). Tym samym skutki prawne konkretnej 
umowy będą przedstawiały się odmiennie w zależności od tego, która z odmian umowy spedycji 
zostanie przez strony de facto wykorzystana. W sytuacji, gdy spedytor będzie podejmował dzia-
łania w imieniu dającego zlecenie, zastosowanie winny znaleźć przepisy o przedstawicielstwie, to 
jest art. 95 i n. k.c. Skutki działania spedytora wystąpią bezpośrednio w sferze prawnej dającego 
zlecenia jako osoby przez niego reprezentowanej. Innymi słowy, to dający zlecenie jest stroną 
czynności prawnych podejmowanych przez spedytora, w tym przykładowo umowy przewozu. 
Odmiennie sytuacja przedstawia się, gdy spedytor występuje w charakterze zastępcy pośrednie-
go. Czynności prawne dokonywane przez spedytora, choć są podejmowane na rachunek dającego 
zlecenie, nie wywołają bezpośrednio skutków prawnych w zakresie praw i obowiązków dającego 
zlecenie. W celu umożliwienia dającemu zlecenie wykonywania praw nabytych dla niego przez 
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spedytora w ramach zastępstwa pośredniego, niezbędne jest przeniesienie tych praw przez spedy-
tora na rzecz dającego zlecenie. Wniosek taki wynika wprost z treści art. 740 w zw. z art. 796 k.c.  
(Gudowski, 2017, art. 794, teza 11; Wyrok SA w Warszawie z 12.11.2014).

status speDytOra
Z przywołanej już definicji wynika, że umowa spedycji jest zaliczana do grupy tak zwanych 
umów kwalifikowanych. Nie każda umowa mająca za przedmiot czynności spedycji będzie 
traktowana jako umowa spedycji. Istotnego znaczenia w tym przypadku nabiera prawny status 
spedytora. W charakterze spedytora może wystąpić osoba fizyczna, osoba prawna lub osoba 
ustawowa, wykonująca czynność spedycyjne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 
(art. 794 § 1 k.c.). Występujące w analizowanym przepisie pojęcie przedsiębiorstwa ma znacze-
nie funkcjonalne. Innymi słowy, wymagane jest, aby spedytor posiadał status przedsiębiorcy 
(Kidyba, 2017, art. 794, teza 4). Podejmowana przez niego działalność spedycyjna musi mieć 
wymiar gospodarczy (Włodyka, 2001, s. 1019). W konsekwencji, jeżeli wykonania usług 
o charakterze spedycyjnym podejmuje się podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej,  
to zawarta umowa, choć zbliżona konstrukcyjnie, nie jest umową spedycji. W istocie będziemy 
mieli do czynienia z innym rodzajem umowy nazwanej, względnie z umową nienazwaną, do 
której zastosowanie znajdą przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.), przy czym jej kwalifikację deter-
minować będzie przede wszystkim zakres obowiązków stron. Tym samym w praktyce będzie to 
mogła być umowa przechowania, umowa składu, względnie umowa mieszana.

Podejmowanie działalności spedycyjnej w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa jako wy-
znacznik statusu spedytora nie budzi większych wątpliwości. Wspomnieć jednak należy, że dzia-
łalność spedycyjna jest działalnością reglamentowaną, wymagającą uzyskania odpowiedniego 
zezwolenia władzy publicznej. W zakresie transportu drogowego obowiązek taki wynika przepisów 
ustawy z 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (art. 5b ust. 2 w zw. art. 4 pkt 3 lit b u.t.d.), 
która działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy traktuje właśnie jako 
przejaw działalność reglamentowanej wymagającej uzyskania licencji. Tym samym przyjąć należy, 
że działalność gospodarcza w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy obejmuje działalność 
spedycyjną w rozumieniu regulacji Kodeksu cywilnego (Strachowska, 2012, art. 4, teza 3). Na tym 
tle wyłania się pytanie, czy status spedytora przysługuje wyłącznie podmiotowi posiadającemu 
odpowiednie zezwolenie władzy publicznej w tych przypadkach, gdy działalność ta podlega re-
glamentacji ze strony państwa. W doktrynie wyrażono pogląd, że status spedytora przysługuje 
podmiotowi, który legitymuje się uprawnieniem do zawodowego i zarobkowego świadczenia usług 
spedycyjnych na podstawie właściwych przepisów administracyjnych (Gudowski, 2017, art. 794, 
teza 1). Wydaje się, że jest to wniosek zbyt daleko idący. Definicja umowy spedycji odwołuje się 
wyłącznie do gospodarczego charakteru podejmowanej działalności spedycyjnej, a ta, jeśli nawet 
podejmowana jest bez stosownego zezwolenia, nie traci swojego gospodarczego charakteru, co nie 
wyklucza oczywiście odpowiedzialności administracyjnoprawnej czy nawet karnoprawnej w da-
nym przypadku. W tym miejscu warto wskazać na poglądy pojawiające się w orzecznictwie Sądu 
Najwyższego, zgodnie z którym brak koncesji nie ma wpływu na stosowanie przepisów konwencji 
genewskiej o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (Wyrok SN z 6.10.2004).
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zakres OBOWIązkóW strON
Dla prawnej indywidualizacji umowy spedycji konieczne staje się wyodrębnienie jej elementów 
przedmiotowo istotnych. Jak wskazano wyżej, umowa ta wykazuje podobieństwo do innych 
umów nazwanych czy nienazwanych, które za przedmiot mają świadczenie usług. Ustawowe 
określenie obowiązków spedytora w sposób szeroki i ogólnikowy powoduje, że w praktyce 
odróżnienie umów spedycji od umów zbliżonych (podobnych) rodzi niejednokrotnie trudności.

Do essentialia negotii umowy spedycji zaliczyć z całą pewnością należy zobowiązanie się 
spedytora do wysłania (nadania) lub odbioru przesyłki. Ponadto spedytor może zobowiązać się 
do innych usług związanych z przewozem przesyłki (Ciszewski, 2014, art. 794, teza 2; Gudowski, 
2017, art. 794, teza 3). Z kolei M. Stec wskazuje na trzy elementy, których uzgodnienie przez 
strony w umowie przesądza o zawarciu umowy spedycji, są to oznaczenie przesyłki, ustalenie 
wynagrodzenia spedytora oraz rodzaju i zakresu usług spedycyjnych. Przy czym usługi te mu-
szą przynajmniej obejmować wysłanie lub odbiór przesyłki (Włodyka, 2001, s. 1019). Do kategorii 
usług związanych z przewozem zaliczyć należy wiele czynności tak faktycznych, jak i prawnych, 
na przykład sprawdzenie stanu przesyłki, jej opakowanie, zważenie, dostarczenie przesyłki 
przewoźnikowi, załatwienie formalności celnych, konwojowanie, przechowanie, składowanie 
(Gudowski, 2017, art. 794, teza 3). Czynności podejmowane w ramach umowy spedycji mogą 
polegać również na udzielaniu porad, zawieraniu umów przewozu, sporządzaniu dokumentów 
przewozowych. Mogą to być również inne czynności organizacyjno-prawne związane z przewo-
zem, takie jak znalezienie przewoźnika, przygotowanie listów przewozowych czy też zawarcie 
umowy przewozu z przewoźnikiem w imieniu zleceniodawcy oraz zapłata przewoźnikowi 
wynagrodzenia za przewóz (Wyrok SA w Warszawie z 19.12.2007). 

Wypada zauważyć, że zakres usług spedycyjnych będzie z punktu widzenia poszczególnych 
umów zróżnicowany (szerszy lub węższy). Przedmiot konkretnej umowy może dotyczyć zarówno 
całego kompleksu tych usług, jak i jednej określonej usługi. Wątpliwości powstają wtedy, gdy 
usługa spedycyjna ma polegać wyłącznie na czynności dodatkowej względem organizacji trans-
portu, dodatkowo znamiennej dla innej umowy nazwanej uregulowanej w Kodeksie cywilnym, 
przykładowo umowy przechowania czy składu. W piśmiennictwie podnosi się, że wówczas nie 
wchodzi w grę umowa spedycji, ale inna umowa nazwana (Gudowski, 2017, art. 794, teza 3, Rajski, 
1976, s. 117; Kwaśniewski, 1979, s. 52). Nieco odmienne stanowisko wyraził w tej kwestii W. Górski, 
który w takich przypadkach za dopuszczalne uznał stosownie wyłączenie przepisów o zleceniu, 
z wyłączeniem uregulowań dotyczących innych umów nazwanych (Radwański, 1981, s. 592).

Chociaż w definicji umowy spedycji ustawodawca stosuje alternatywę rozłączną między zobo-
wiązaniem spedytora do nadania lub odbioru przesyłki a dodatkowymi usługami spedycyjnymi, 
wydaje się, że element organizowania transportu jest z punktu widzenia tej umowy kluczowy. 
Obowiązki umowne związane organizowania transportu stają się  również wyznacznikiem 
pozwalającym niejednokrotnie na odróżnienie w danym przypadku umowy spedycji od umowy 
przewozu. W judykaturze wyrażono zapatrywanie, iż przyjęcie przez przedsiębiorcę oferty, 
w której mowa jest wyłącznie o przewozie rzeczy, a brak jest podstaw do stwierdzenia, że strony 
przyjęły, chociażby konkludentnie, inne dodatkowe postanowienia umowne obejmujące usługi 
związane z przewozem, sprawia, że umowa zawarta przez przyjęcie oferty ma charakter umowy 
przewozu, a nie spedycji (Wyrok SN z 16.10.2004; Wyrok SA w Szczecinie z 29.12.2016). Innymi 
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słowy, zobowiązanie się przedsiębiorcy do wykonania przewozu przesyłki, a nie jego organi-
zacji, winno przesądzać o tym, że strony zawarły umowę przewozu (Wyrok SA w Szczecinie 
z 23.12.2014). Podobnie należy interpretować przypadki, gdy zawierający umowę przewoźnik 
powierza w całości wykonanie przewozu dalszemu przewoźnikowi lub przewoźnikom. Wypada 
zauważyć, że zarówno regulacja ustawy z 15 listopada 1984 roku – Prawo przewozowe (pr. przew.), 
jak i konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) wraz z pro-
tokołem, sporządzona w Genewie 19 maja 1956 roku (art. 3 Konwencji CMR) nie wymagają, 
aby przewoźnik wykonał przewóz osobiście. Okoliczność, że zawierający umowę nie wykonuje 
faktycznie przewozu, nie pozbawia go statusu przewoźnika. W tej sytuacji o charakterze umowy 
winna rozstrzygać treść stosunku prawnego, a nie zakres faktycznie podejmowanych czynności 
(Wyrok SA w Warszawie z 7.09.2016). 

zasaDa ODpOWIeDzIaLNOścI speDytOra
Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania spedytor ponosi odpowiedzialność 
na zasadach ogólnych (art. 471 i n. k.c.) Tym samym odpowiedzialność spedytora oparta będzie 
na zasadzie winy, przy czym wina ta ma charakter domniemany. W przypadku powstania szko-
dy będącej wynikiem nienależytego działania lub braku działania spedytora może on uwolnić 
się od odpowiedzialności, przeprowadzając dowód na okoliczność braku winy po swojej stronie. 
Słusznie wskazuje się, że niektóre z usług spedytora mają doprowadzić do określonego rezultatu, 
na przykład wydanie przesyłki odbiorcy, a niektóre polegają na obowiązku starannego działania, 
na przykład działania zmierzające do zabezpieczenia praw dającego zlecenie (Gudowski, 2017, 
art. 794, teza 3).

W tym miejscu podkreślenia wymaga kwestia, że w niektórych przypadkach odpowiedzial-
ność przewoźnika, którym spedytor niejednokrotnie będzie posługiwał się przy wykonywaniu 
własnych zobowiązań, została uregulowana bardziej rygorystycznie. Z regulacji Prawa przewo-
zowego wynika, że odpowiedzialność przewoźnika za stan przesyłki przyjętej do przewozu, jak 
również opóźnienie w przewozie ma charakter obiektywny, niezależny od winy przewoźnika 
(art. 65 pr. przew.; Ambrożuk, Dąbrowski, Wesołowski, 2014, art. 65, teza 6; Jaworski, 2012, 
art. 65, teza 1). W piśmiennictwie wskazuje się również, że odpowiedzialność ta ponoszona 
jest na zasadzie ryzyka (Włodyka, 2001, s. 1003). Nieco odmiennie kwestia odpowiedzialności 
przewoźnika przedstawia się na tle regulacji konwencji CMR (art. 17 ust. 1 konwencji CMR). 
Z jednej strony w judykaturze spotyka się poglądy wskazujące, że odpowiedzialność przewoź-
nika za zaginięcie lub uszkodzenie towaru jest odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka, o czym 
świadczyć ma konstrukcja przesłanek egzoneracyjnych, zwalniających przewoźnika od tej odpo-
wiedzialności (Wyrok SA w Warszawie z 12.11.1996; Wyrok SA w Warszawie z 7.11.1995; Wyrok 
SA w Białymstoku z 15.03.2006; Wyrok SN z 19.02.2002; Wyrok SA w Gdańsku z 17.04.2014). 
Z drugiej strony pojawiają się głosy opowiadające się za konstrukcją winy domniemanej (Wyrok 
SA w Warszawie z 7.10.2002; Wesołowski, 1998).
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ODpOWIeDzIaLNOść speDytOra za OsOBy trzecIe
Z ogólnej zasady dotyczącej wykonywania zobowiązań wynika, że dłużnik może posłużyć 
się osobami trzecimi (art. 356 § 1 k.c.). Zasadę tę może uchylić ustawa, zastrzeżenie umowne 
lub ewentualnie właściwość świadczenia. Biorąc pod uwagę zakres obowiązków spedytora, jak 
również funkcję i rolę, jaką odgrywa w obrocie gospodarczym, można zaryzykować stwierdzenie, 
choć wiąże się ono z pewnym uogólnieniem, że w istotę sposobu wykonania umowy spedycji 
wpisane jest posługiwanie się przez spedytora osobami trzecimi. W grę wchodzić może powie-
rzenie konkretnych obowiązków dalszym spedytorom, przedsiębiorstwom składowym, przed-
siębiorstwom przeładunkowym, czy podmiotom występującym w charakterze przechowawców 
(Gudowski, 2017, art. 799, teza 1; Kidyba, art. 799, teza 2). Ponadto spedytor, w zależności od 
zakresu własnych obowiązków, może zlecić lub powierzyć przewóz ładunku przewoźnikowi. 
W tym miejscu wskazać należy na ogólną regułę, zgodnie z którą dłużnik odpowiedzialny jest 
jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobo-
wiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza (art. 474 k.c.).

Wina w wyborze (culpa in eligendo)

Istotne ograniczenie odpowiedzialności spedytora zostało przewidziane w przypadku, gdy 
spedytor przy wykonaniu zobowiązania posługuje się dalszym spedytorem lub przewoźnikiem  
(art. 799 k.c.). W tych sytuacjach odpowiedzialność spedytora ogranicza się do winy w wyborze 
(culpa in eligendo) dalszego spedytora lub przewoźnika. Wskazany przepis, który należy trakto-
wać jako lex specialis w stosunku do art. 474 k.c., powinien być interpretowany ściśle. Nie znajdzie 
zastosowania do tych przypadków, gdy spedytor posługuje się innym podmiotami niż dalszy 
spedytor czy przewoźnik. Ponadto w piśmiennictwie wyrażano zapatrywanie, że ograniczenie 
odpowiedzialności spedytora nie będzie mieć miejsca przy powierzeniu zlecenia spedycyjnego – 
w całości lub w części – spedytorowi zastępczemu. Tego typu zastępstwo w wykonaniu zlecenia 
dopuszczalne jest wyłącznie w przypadkach określonych w przepisach dotyczących umowy 
zlecenia (art. 738 § 1 w zw. z art. 796 k.c.). Co więcej, na spedytorze spoczywa ponadto obowiązek 
powiadomienia dającego zlecenie o osobie zastępcy. Jeżeli spedytor ustanawia spedytora zastęp-
czego bez zezwolenia umownego lub wbrew takiemu zakazowi, względnie nie będąc do tego 
zmuszony przez okoliczności za działania lub zaniechania zastępcy, odpowiada jak za działania 
i zaniechania własne (Gudowski, 2017, art. 799, teza 3; Kidyba, art. 799, teza 6). Ponadto w takim 
przypadku odpowiedzialność spedytora i jego zastępcy za szkodę wyrządzoną nienależytym 
wykonaniem umowy będzie solidarna (art. 738 § 2 k.c.). Odmiennie zapatrywanie w tej kwestii 
wyraził K. Wesołowski, wskazując, że pojawiające się na tle art. 799 k.c. rozróżnienie na dalszego 
spedytora i spedytora zastępczego nie ma dostatecznego uzasadnienia. W przypadku, gdy pier-
wotny spedytor powierzy kolejnemu spedytorowi do wykonania całość zlecenia spedycyjnego, 
w dalszym ciągu należałoby traktować go jako dalszego spedytora w rozumieniu art. 799 k.c. 
Z kolei regulacja art. 738 k.c. winna znaleźć zastosowanie na wypadek powierzenia przez spedy-
tora czynności osobie innej niż zawodowy spedytor lub przewoźnik (Wesołowski, 2004, s. 147).

W kontekście ograniczenia odpowiedzialności spedytora za działania przewoźników podkre-
ślenia wymaga, że sięganie do tej regulacji w przypadku, gdy do wystąpienia szkody dochodzi 
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w trakcie przewozu, nie w każdym przypadku znajduje uzasadnienie. Podstawową kwestią jest 
tutaj odpowiedź na pytanie, czy przyczyną szkody są działania lub zaniechania przewoźnika, czy 
też szkoda jest konsekwencją nienależytego wykonania obowiązków przez samego spedytora, 
w tym w szczególności tych poprzedzających wydanie przesyłki przewoźnikowi. Przykładowo 
wadliwe przygotowanie (zabezpieczenie) przesyłki przez spedytora nie uzasadnia zastosowania 
art. 799 k.c., jeżeli wskutek tego zaniedbania doszło do uszkodzenia przesyłki już w trakcie jej 
przewozu. 

Na tle odpowiedzialności spedytora za dalszych spedytorów lub przewoźników wyłania się 
jeszcze kilka kwestii wartych zaakcentowania. Po pierwsze, odpowiedzialność spedytora nie jest 
bezpośrednio zależna ani od winy dalszego spedytora, przewoźnika, ani tym bardziej jej stopnia. 
Istotne jest, czy spedytor dochował należytej staranności przy wyborze tych podmiotów, tj. czy 
powierzył wykonanie czynności spedycyjnych lub przewozowych podmiotowi profesjonalnie 
przygotowanemu do ich wykonania (Włodyka, 2001, s. 1021). Nawet wystąpienie po stronie 
przewoźnika lub spedytora rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej nie przesądza ostatecz-
nie o tym, że spedytor ponosi winę w wyborze, a tym samy nie prowadzi do automatycznego 
przyjęcia odpowiedzialności spedytora. Może to być przykładowo przypadek działań personelu 
przewoźnika (kradzież, zniszczenie ładunku), za które przewoźnik odpowiada jak za działania 
własne. Niemniej jednak spedytor mógł mimo to dochować należytej staranności przy wyborze 
przewoźnika. W takiej sytuacji przyjąć należy, że spedytor w dalszym ciągu zachowuje możli-
wość uchylenia się od odpowiedzialności za skutki działania swojego podwykonawcy. Nie można 
bowiem utożsamiać winy podwykonawcy z winą spedytora, który dokonał jego wyboru.

Po drugie, tym bardziej samo wystąpienie szkody po stronie dającego zlecenie, która pozo-
staje w adekwatnym związku przyczynowym z działaniami lub zaniechaniami podwykonawcy 
spedytora, samo w sobie nie przesądza, że spedytor ponosi winę w wyborze. Pogląd taki wyraził 
Sąd Najwyższy, stwierdzając, iż sam fakt wystąpienia szkody transportowej nie dowodzi odpo-
wiedzialności spedytora ani ubezpieczyciela spedytora (Wyrok SN z 25.09.2003).

Ponadto, gdy spedytor występuje w ramach konstrukcji zastępstwa pośredniego, to w przy-
padku wyrządzenia szkody przez przewoźnika lub dalszego spedytora, z którym spedytor zawarł 
umowę, ma on obowiązek przenieść (cedować) roszczenia odszkodowawcze względem przewoź-
nika (dalszego spedytora) na dającego zlecenie (art. 740 w zw. z art. 796 k.c.). Jeśli spedytor nie 
przeniesie na dającego zlecenie przysługujących mu roszczeń odszkodowawczych, uzasadnione 
jest twierdzenie, że spedytor wyrządza w ten sposób dającemu zlecenie szkodę. Okoliczność ta 
winna stanowić samodzielną podstawę do pociągnięcia spedytora do odpowiedzialności, który 
w takiej sytuacji nie może powoływać się na brak winy w wyborze podwykonawcy, skoro narusza 
własny obowiązek umowny (Wyrok SA w Katowicach z 19.09.2016).

Brak winy w wyborze – zagadnienia praktyczne

Za punkt wyjścia dalszych rozważań można przyjąć, że ani doktryna, ani orzecznictwo nie 
wypracowały jednego należytego wzorca postępowania spedytora. Katalog czynności, których 
dający zlecenie ma prawo oczekiwać od podmiotu zawodowo trudniącego się działalnością 
spedycyjną, nie ma charakteru zamkniętego. Ocena należytego działania spedytora przy wy-
konywaniu obowiązków umownych musi być przeprowadzona odrębnie w danym przypadku. 



michał kuźnik

172

Spedytor, chcąc uwolnić się od odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez przewodnika 
lub dalszego spedytora, musi wykazać po swojej stronie brak winy w wyborze, skoro wina ta 
jest domniemana, innymi słowy, że wybór podmiotów, którymi posłużył się przy wykonaniu 
zobowiązania, nastąpił z zachowaniem należytej staranności. Należy przy tym pamiętać, że 
należytą staranność spedytora w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej 
należy oceniać z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności 
(art. 355 § 2 k.c.).

Nie ulega wątpliwości, że należytą staranność spedytora wykluczać będą przypadki, gdy 
przy wyborze przewoźnika (dalszego spedytora) dopuszcza się naruszenia postanowień umowy. 
Innymi słowy, wybór przewoźnika w sposób niezgodny z zastrzeżeniem umownym wykluczać 
będzie możliwość powołania się na brak winy w jego wyborze (Wyrok SA w Szczecinie z 2.11.2016; 
Gudowski, 2017, art. 799, teza 2).

Z całą pewnością nie zwalnia spedytora z odpowiedzialności fakt, że posłużył się podmiotem, 
który działalność przewozową lub spedycyjną wykonuje zawodowo w zakresie prowadzonego 
przedsiębiorstwa. Zarówno umowa przewozu, jak i umowa spedycji mają charakter kwalifiko-
wany, to jest w charakterze przewoźnika, spedytora może wystąpić tylko podmiot profesjonalny 
(art. 774 i art. 794 § 1 k.c.). Sam status przedsiębiorcy nie stanowi zatem ostatecznego wyróżnika, 
który przesądzać będzie o wyborze. Co więcej w doktrynie wskazuje się na odmienną regulację 
art. 429 k.c., zgodnie z którą powierzenie profesjonaliście do wykonania określonej czynności 
zwalnia powierzającego z odpowiedzialności deliktowej za szkodę wyrządzoną przy wykonaniu 
powierzonej czynności. Nie ulega przy tym wątpliwości, że w zakresie obowiązków spedytora 
pozostaje sprawdzenie, czy podmiot, którym zamierza się posłużyć, prowadzi działalność gospo-
darczą i posiada uprawnienia pozwalające na wykonanie zlecenia, w tym w szczególności, czy 
posiada licencję na wykonywanie przewozów krajowych lub zagranicznych.

Pewne wątpliwości budzi kwestia posiadania przez przewoźnika lub dalszego spedytora waż-
nej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy wy-
raził zapatrywanie, że „element posiadania przez przewoźnika ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu szkód w transporcie powinien mieć istotne znaczenie przy ocenie jego kondycji 
finansowej, a przez to renomy i rękojmi należytego wykonania umowy przewozu” (Wyrok SN 
z 18.02.2004). Ponadto w literaturze wskazuje się, że fakt posiadania ubezpieczenia stanowi jedno 
z kryteriów ustalenia, że spedytor (przewoźnik) był podmiotem godnym zaufania (Rajski, 2001, 
s. 617). Z całą pewnością brak ubezpieczenia po stronie przewoźnika (dalszego spedytora) podaje 
w wątpliwość trafność jego wyboru, zważywszy że ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej są 
w branży transportowej regułą. Można by nawet przyjąć, że po stronie spedytora nie występuje 
jedynie konieczność badania, czy przewoźnik posiada ważną polisę, ale winien poddać ocenie 
zakres ochrony ubezpieczeniowej z punktu widzenia ochrony interesów dającego zlecenie, które 
są mu wiadome.

Wydaje się również, że obowiązkiem spedytora przy wyborze przewoźnika będzie ustalenie, 
jaki jest poziom doświadczenia przewoźnika w wykonywaniu transportów określonego rodzaju. 
W sytuacji, gdy przewóz będzie realizowany również przez dalszych przewoźników, spedytor 
winien dokonać ich weryfikacji. Podstawą oceny przewoźnika mogą być ewentualnie uzyskane 
przez niego referencje. W tym kontekście na uwagę zasługuje stanowisko Sądu Najwyższego, 
zgodnie z którym należyta staranność spedytora jest zachowana, jeśli wykaże, że powierzył 
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określone usługi przewozowe przewoźnikowi, którego profesjonalizm i jakość świadczonych 
usług budziła zaufanie (Wyrok SN z 27.01.2004). Co prawda Sąd Najwyższy nie sprecyzował, 
w wyniku jakich konkretnych czynności takie zaufanie powinno być uzyskane, wskazał jednak, 
iż zaufanie spedytora oparte musi być na jego wiedzy dotyczącej poziomu usług świadczonych 
przez wybranego przewoźnika. W piśmiennictwie na tle powołanego wyroku wyrażono kry-
tyczną uwagę, że rzetelność przewoźnika nie może być poparta wyłącznie liczbą zdobytych przez 
niego nagród. Nie będą również wystarczające zapewnienia składane przez przewoźnika z uwagi 
na ich subiektywny charakter (Kozłowski, 2006, s. 97). 

pODsumOWaNIe
Analiza reguł odpowiedzialności spedytora za szkody wyrządzone przez podmioty (osoby), któ-
rymi spedytor posługuje się przy wykonywaniu umowy spedycji, wskazuje, że problematyka ta nie 
jest traktowana jednolicie, skoro występuje złagodzenie odpowiedzialności w sytuacji, gdy szkoda 
została wyrządzona przez przewoźnika lub dalszego spedytora. Należy podkreślić, że wobec spe-
dytora w praktyce formułuje się dosyć rygorystyczne wymogi w zakresie należytej staranności 
przy wykonaniu zobowiązania. Ponadto wina w wyborze przewoźnika lub dalszego spedytora 
ma charakter domniemany. W efekcie uwolnienie się przez spedytora od odpowiedzialności za 
działania przewoźnika lub dalszego spedytora poprzez obalenie domniemania wynikającego  
z art. 799 k.c. nie jest zabiegiem łatwym przy uwzględnieniu, że dający zlecenie zazwyczaj oczekuje 
podjęcia niezwłocznych działań przez spedytora. Niemniej jednak wydaje się, że rozróżnienie 
w zakresie odpowiedzialności spedytora nie znajduje dostatecznego uzasadnienia i należałoby 
opowiedzieć się za unifikacją zasad odpowiedzialności spedytora za działania osób trzecich. 
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fORWARdING AGENTS’S LIABILITY UNdER A fORWARdING CONTRACT

aBstract The purpose of this article is to analyze the rules of contractual liability applicable to the forwarding 
agent. The regulation of the forwarding contract leads to the conclusion that the forwarding agent’s 
liability for damage caused by third parties, which the forwarding agent uses while performing the 
order, has not been regulated in a uniform manner. This responsibility was based on different legal 
bases depending on the status of a given person. In the case of other forwarding agents and carriers, the 
forwarding agent is liable for such persons unless he is not at fault in choosing them, regardless of the 
extent to which the performance of a contract was entrusted. In turn, in relation to other persons than 
forwarding agents and carriers, applies the rule regulated in art. 474 of Polish Civil Code. The forwar-
ding agent will be liable for actions or omissions of such persons as for his own actions or omissions.

keyWOrDs forwarding contract, forwarding agent, liability

Translated by Michał Kuźnik
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streszczeNIe Celem artykułu jest prezentacja zagadnienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
przewoźnika kolejowego w Polsce. Autor, wskazując na wielość podmiotów sektora kolejo-
wego, wyodrębnił z tego systemu przewoźnika kolejowego przy wskazaniu na akty prawne 
regulujące jego działalność. Dokonano również analizy ryzyka towarzyszącego działal-
ności podmiotów świadczących kolejowe usługi przewozowe. Kluczowym problemem 
poruszanym w artykule jest analiza aktów prawnych – zarówno krajowych, jak i wspól-
notowych, w zakresie uregulowania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
przewoźnika kolejowego w Polsce. 

słOWa kLuczOWe umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, przewoźnik kolejowy, ryzyko

 

WprOWaDzeNIe
Przewoźnicy kolejowi jako podmioty sektora kolejowego odpowiadają za prawidłowe prze-
mieszczanie się osób i towarów. Wykonywana przez nich działalność przewozowa wiąże 
się z wysoką ekspozycją na ryzyko powstania lub spowodowania szkody. Wraz z rozwojem  
i upowszechnieniem tego środka transportu zaczęto dostrzegać, że poruszane za pomocą sił 
przyrody środki lokomocji mogą stanowić poważne zagrożenia dla życia, zdrowia i mienia 
mających kontakt z nimi osób. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja aktów praw-
nych w zakresie regulacji umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej niniejszych 
podmiotów – zarówno prawa polskiego, jak i europejskiego. Próbie scharakteryzowania 
poddano w szczególności przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE  

* Druk publikacji został sfinansowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach grantu nr 2788-P.



patryk piątkowski

176

w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (dalej: dyrektywa 2012/34), 
ustawy z 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z 25 maja 2017 roku w sprawie ubezpieczenia przewoźnika kolejowego.

pODmIOty sektOra kOLejOWegO. DefINIcja przeWOźNIka kOLejOWegO
Wielość podmiotów działających w ramach sektora kolejowego oraz wzajemne przenikanie się 
ich działalności prowadzi niekiedy do trudności w przedmiocie podziału odpowiedzialności za 
poszczególne zdarzenia. Wyodrębnić należy następujące podmioty rynku kolejowego:

1. Podmioty sprawujące nadzór nad rynkiem kolejowym oraz regulujące funkcjonowanie 
rynku kolejowego. W Polsce instytucją odpowiedzialną za powyższe zadania jest Prezes 
Urzędu Transportu Kolejowego. Podobnie jak większość regulatorów w poszczególnych 
państwach członkowskich UE pełni on funkcję regulacji rynku kolejowego, nadzoru nad 
bezpieczeństwem oraz przestrzeganiem praw pasażerów (Pieriegud, 2015, s. 74 i n.).

2. Zarządcy infrastruktury, a także podmioty zajmujące się dystrybucją energii 
podmiotom kolejowym, zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 4 ust. 7 ustawy  
o transporcie kolejowym zarządcą infrastruktury jest podmiot odpowiedzialny za zarzą-
dzanie infrastrukturą kolejową albo w przypadku budowy nowej infrastruktury podmiot, 
który przystąpił do jej budowy w charakterze inwestora. Obecnie największym zarządcą 
infrastruktury w Polsce jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

3. Producenci taboru wraz z warsztatami świadczącymi usługi naprawcze – przedsiębior-
stwa zajmujące się produkcją i świadczeniem usług naprawczych w szczególności na 
potrzeby transportu kolejowego. Podstawowe dziedziny ich działalności to produkcja, 
naprawa i modernizacja pojazdów szynowych (lokomotyw elektrycznych i spalinowych 
oraz wagonów kolejowych) oraz produkcja, naprawa i regeneracja zespołów, podzespołów 
i części zamiennych do pojazdów szynowych. 

4. Jednostki badawcze – zgodnie z normami dyrektywy 2008/57/WE w sprawie interope-
racyjności systemu kolei we Wspólnocie, jednostka notyfikowana prowadzi działalność 
w zakresie weryfikacji podsystemów strukturalnych oraz oceny zgodności lub przydatności 
do stosowania składników interoperacyjności w sektorze kolejowym (art. 4 ust. 34f ustawy 
o transporcie kolejowym). Stanowi ona stronę trzecią w procesie dopuszczania do eksploatacji 
podsystemów i składników interoperacyjności. 

5. Podmioty odpowiedzialne za utrzymanie wagonów towarowych (ECM – ang. Entity in 
Charge of Maintenance) – podmioty obowiązane do zagwarantowania właściwego utrzy-
mania pojazdów kolejowych, wpisanych do krajowego rejestru pojazdów kolejowych. 

6. Przewoźnicy kolejowi.
Zgodnie z definicją legalną zawartą w ustawie o transporcie kolejowym przewoźnikiem ko-

lejowym jest „przedsiębiorca uprawniony na podstawie licencji do wykonywania przewozów 
kolejowych lub świadczenia usługi trakcyjnej lub podmiot wykonujący przewozy na infrastruk-
turze kolei wąskotorowej”. Powyższa definicja została wprowadzona przez art. 1 pkt 4 lit. f ustawy  
z 16 listopada 2016 roku zmieniającej dotychczasową ustawę z 30 grudnia 2016 roku. Nowelizacja 
ta miała na celu implementację do porządku krajowego przepisów dyrektywy 2012/34/UE. 
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W świetle omawianej ustawy działalność gospodarcza polegająca na wykonywaniu 
przewozów kolejowych osób lub rzeczy podlega licencjonowaniu z pewnymi – ustawo-
wymi wyjątkami (art. 44 ustawy stanowi, że z obowiązku uzyskania licencji zwolnieni  
są przedsiębiorcy wykonujący przewozy w obrębie bocznicy kolejowej lub stacji kolejowej, zwol-
nieni są również przewoźnicy wykonujący przewozy wyłącznie na liniach wąskotorowych, art. 4 
pkt 9 ustawy). Szczególne znaczenie zasad licencjonowania działalności przewoźnika kolejowego 
znajduje swoje odzwierciedlenie w wyraźnym wyodrębnieniu w samodzielnym rozdziale ustawy 
o transporcie kolejowym – Licencjonowanie transportu kolejowego (Stasikowski, 2013, s. 215 i n.). 
Wprowadzenie nadzoru reglamentacyjnego w zakresie przewozów kolejowych motywowane 
jest zarówno zapewnieniem bezpieczeństwa, jak i dążeniem do zapewnienia odpowiedniego 
standardu świadczonych usług (Gołąb, 2009, s. 25).

specyfIka ryzyka pO strONIe przeWOźNIka kOLejOWegO
Warto wskazać odmienne uregulowanie definicji ryzyka wprowadzonego aktami prawa wspól-
notowego regulującymi sektor transportu kolejowego w stosunku do definicji ryzyka postulowa-
nego przez doktrynę (Kowalewski, 1994, s. 11–35; Willett, 1901, s. 3 i n.). Ryzyko w transporcie 
kolejowym definiowane jest przez europejskiego prawodawcę jako częstotliwość wypadków 
i incydentów prowadzących do szkody (spowodowanej zagrożeniem) oraz stopień powagi tej 
szkody (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013). Poddając analizie powyższą 
definicję legalną, można dostrzec już prima facie jej niedoskonałość. Nieprawidłowe wydaje się 
użycie słowa „częstotliwość”, które to odnosi się stricte do procesów periodycznych – bardziej 
precyzyjnym rozwiązaniem wydałoby się użycie słowa „częstość”. Wątpliwość budzi także próba 
opisu samego pojęcia ryzyka za pomocą wskaźników jego oceny rozumianych jako stopień powa-
gi tej szkody – pojęcie ryzyka powinno być zdefiniowane niezależnie od powyższych wskaźników 
(Jedynak, Młynarski, Sowa, 2015, s. 1072 i n.). Jednocześnie w rozporządzeniu można dostrzec 
dychotomiczny podział na ryzyko na poziomie dopuszczalnym i ryzyko nieakceptowane. 

Rozpoznanie ryzyka w działalności przewoźnika kolejowego wymaga szczegółowej ana-
lizy z wykorzystaniem wszystkich dostępnych informacji do jego identyfikacji i oszacowania. 
Wzajemne korelacje powyższych procesów zostały zakreślone w rozporządzeniu wykonawczym 
Komisji (UE) nr 402/2013 z 30 kwietnia 2013 roku w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeń-
stwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka między innymi w zakresie wskazania metody postępowa-
nia w przypadku analizy znaczenia zmiany i funkcjonowania powołanych systemów SMS (system 
zarządzania bezpieczeństwem) oraz MMS (system zarządzania utrzymaniem) w odniesieniu do 
analizy ryzyka (zob. też: Mańka, 2014, s. 7060 i n.). 

Do szkód spowodowanych urzeczywistnieniem ryzyka po stronie przewoźników kolejowych 
należy zaliczyć w szczególności:

a) zderzenia pojazdów kolejowych;
b) wykolejenia pojazdów kolejowych;
c) zderzenia pojazdów kolejowych z innymi pojazdami mechanicznymi (w szczególności na 

przejazdach kolejowych); 
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d) uszkodzenia pojazdów kolejowych wskutek zdarzeń innych niż zderzenie pojazdów, na 
przykład pożar taboru, uszkodzenie na skutek wyładowań atmosferycznych, dewastacja 
wagonów;

e) wypadki związane z transportem ładunków niebezpiecznych;
f) uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia spowodowany działalnością przewoźnika 

kolejowego;
g) uszkodzenie przewożonego ładunku;
h) opóźnienie w transporcie osób/towarów.
Analizując przepisy ustawy o transporcie kolejowym, możemy dostrzec swoisty podział 

zdarzeń wywołujących negatywne konsekwencje. Polski ustawodawca dokonał podziału zdarzeń 
na następujące:

1. „Wypadek” rozumiany jako niezamierzone nagłe zdarzenie lub ciąg zdarzeń z udziałem 
pojazdu kolejowego, powodujące negatywne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego, mienia 
lub środowiska; w formie katalogu otwartego zostały wymienione następujące zdarzenia:
a) kolizje;
b) wykolejenia;
c) zdarzenia na przejazdach;
d) zdarzenia z udziałem osób spowodowane przez pojazd kolejowy będący w ruchu;
e) pożar pojazdu kolejowego.

2. „Poważny wypadek” zdefiniowany jako każdy wypadek spowodowany kolizją, wykoleje-
niem lub innym zdarzeniem mającym oczywisty wpływ na regulacje bezpieczeństwa kolei 
lub na zarządzanie bezpieczeństwem:
a) z przynajmniej jedną ofiarą śmiertelną lub przynajmniej 5 ciężko rannymi osobami 

lub
b) powodujący znaczne zniszczenie pojazdu kolejowego, infrastruktury kolejowej lub 

środowiska, które mogą zostać natychmiast oszacowane przez komisję badającą 
wypadek na co najmniej 2 miliony euro.

3. „Incydent” – każde zdarzenie inne niż wypadek lub poważny wypadek związane z ruchem 
kolejowym i mające wpływ na jego bezpieczeństwo. 

przegLąD aktóW praWNych reguLujących uBezpIeczeNIe  
ODpOWIeDzIaLNOścI cyWILNej przeWOźNIka kOLejOWegO
Jednym z warunków uzyskania licencji na wykonywanie przewozów kolejowych jest 
spełnienie przez podmiot ubiegający się o zezwolenie zabezpieczenia finansowego odpo-
wiedzialności cywilnej. Zgodnie z art. 46 ust. 10 ustawy o transporcie kolejowym wyma-
gania dotyczące zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności cywilnej uznaje się za 
spełnione, gdy przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie licencji wykaże, że zawarł umowę 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub umowę gwarancji ubezpieczeniowej.  
Jednocześnie w kolejnym ustępie polski ustawodawca stanowi, że zabezpieczenie finansowe od-
powiedzialności cywilnej uwzględnia wymagania określone przepisami art. 12 rozporządzenia 
nr 1371/2007/WE. Zgodnie z przywołanym przepisem rozporządzenia obowiązek posiadania 
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omawianego zabezpieczenia finansowego w zakresie dotyczącym odpowiedzialności wobec 
pasażerów należy rozumieć jako wymóg posiadania odpowiedniego ubezpieczenia przez przed-
siębiorstwo kolejowe lub przedstawienia przez nie równoważnego zabezpieczenia w zakresie 
jego odpowiedzialności wynikającej z niniejszego rozporządzenia. Ponadto obowiązek zawarcia 
umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika kolejowego regulowany jest 
w dyrektywie 2012/34/UE, będącej przedmiotem implementacji do prawa krajowego przez ustawę 
o transporcie kolejowym. Zgodnie z powyższą regulacją przedsiębiorstwo kolejowe będzie odpo-
wiednio ubezpieczone lub zawrze równoważne porozumienia w celu pokrycia, zgodnie z prawem 
międzynarodowym i krajowym, odpowiedzialności cywilnej od wypadku, w szczególności 
w odniesieniu do pasażerów, bagażu, przesyłek, poczty i osób trzecich. Niezależnie zaś od tego 
obowiązku można wziąć pod uwagę specyficzne uwarunkowania i profil ryzyka poszczególnych 
rodzajów usług, a zwłaszcza działania systemu kolei ze względów kulturowych lub historycznych. 

Powstanie obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika ko-
lejowego wprowadzane są również normami prawa międzynarodowego w Konwencji  
o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) z 9 maja 1980 roku w art. 6 § 3 załącznika E, 
zgodnie z którymi zarządca infrastruktury kolejowej od przewoźnika kolejowego może żądać 
udowodnienia zawarcia umowy ubezpieczenia zapewniającej wystarczającą odpowiedzialność 
lub podjęcie równoważnych działań w celu pokrycia wszelkich roszczeń, o których mowa 
w załączniku, niezależnie od tego, z jakiego tytułu mogły one wynikać. Co więcej – corocznie 
przewoźnik kolejowy powinien udowodnić zawarcie umowy ubezpieczenia (lub równoważnego 
zabezpieczenia) oraz niezwłocznie powiadomić o każdej zmianie przed jej wejściem w życie. 

Należy podkreślić, że wyżej przytoczone normy są jedynymi przepisami regulujący-
mi pożądany zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika kolejowego  
w Polsce. Niestety ich lakoniczny i nieskorelowany ze sobą wzajemnie charakter może powodować 
trudności w badaniu przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego spełnienia wymaganego za-
kresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wobec powyższego na podstawie wskazanych 
aktów prawnych autor proponuje przyjąć formę obowiązkowego ubezpieczenia obejmującego 
zakresem: 

a) odpowiedzialność za śmierć lub zranienie pasażera;
b) odpowiedzialność za opóźnienia, utratę połączeń oraz odwołania pociągów;
c) odpowiedzialność za szkody powstałe podczas przewozu bagażu ręcznego, zwierząt, 

przesyłek bagażowych i pojazdów samochodowych;
d) odpowiedzialność za szkody wyrządzone zarządcy infrastruktury;
e) odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim niebędącym stronami umów  

o przewóz kolejowy.
Na podstawie art. 46 ust. 12 ustawy o transporcie kolejowym minister właściwy do spraw 

instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi 
w drodze rozporządzenia termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną 
sumę gwarancyjną, biorąc pod uwagę zakres działalności wykonywanej przez przewoź-
nika kolejowego. 3 marca 2017 roku powstał projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju  
i Finansów w sprawie ubezpieczenia przewoźnika kolejowego. W niniejszym rozporządzeniu 
uregulowane zostały kwestie terminu powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalne sumy 
gwarancyjne. Po licznych zastrzeżeniach podmiotów sektora kolejowego (Rządowe Centrum 
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Legislacji, 2017b), Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Komisji Nadzoru Finansowego rozporządzenie 
w ostatecznym kształcie weszło w życie 30 maja 2017 roku. 

Zgodnie z § 2 omawianego rozporządzenia obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później 
niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności objętej licencją. 
Warte wskazania jest, że w pierwotnie zakładanym przez ministra projekcie rozporządzenia obo-
wiązek ubezpieczenia miał powstać nie później niż w dniu złożenia wniosku o udzielenie licencji. 
Z uwagi jednak na niezgodność opracowanego przepisu z art. 806 § 1 k.c. („umowa ubezpieczenia 
jest nieważna, jeżeli zajście przewidzianego w umowie wypadku nie jest możliwe”) oraz art. 5 ust. 2 
rozporządzenia nr 2015/171 w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przed-
siębiorstwom kolejowym („organ wydający licencje nie może żądać, aby ubezpieczenie stało się sku-
teczne, zanim przedsiębiorstwo kolejowe rozpocznie eksploatację swoich pociągów”) wycofano się  
z pierwotnie zakładanego terminu.

W § 3 rozporządzenia wprowadzono minimalne sumy gwarancyjne (ustalane przy za-
stosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy 
w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta) w odniesieniu do jednego zdarzenia 
i wszystkich zdarzeń na okres ubezpieczenia nie dłuższy niż 12 miesięcy:

a) 100 000 euro w odniesieniu do przewoźnika kolejowego posiadającego licencję na wykony-
wanie przewozów kolejowych, wykonującego przewozy wyłącznie po liniach kolejowych 
wąskotorowych;

b) 250 000 euro w odniesieniu do przewoźnika kolejowego wykonującego przewozy wyłącz-
nie po infrastrukturze kolejowej, której jest zarządcą;

c) 2 500 000 euro w odniesieniu do pozostałych przewoźników.
Problematyka wysokości minimalnych sum gwarancyjnych w zakresie ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej przewoźników kolejowych była już przedmiotem rozważań 
do roku 2012 i poruszana w szczególności przez Prezesa Urzędu Transportu, który to  
w późniejszych latach wydał Dokument konsultacyjny – Ustalenia Prezesa UTK w zakresie 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników kolejowych (UTK, 2014). Prezes UTK 
zaproponował rozwiązane zakładające wprowadzenie modelu ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w zakresie wykonywanej działalności w tym:

a) szkody osobowe;
b) szkody rzeczowe (z możliwą franszyzą redukcyjną maksymalnie 1 mln złotych na 

zdarzenie);
c) szkody w środowisku (z obligatoryjnym sublimitem minimum 8 mln złotych).
Jednolita dla wszystkich przewoźników minimalna suma gwarancyjna została oszacowana 

przez UTK na kwotę docelową z przewidywanym okresem przejściowym osiągnięcia minimalnej 
sumy gwarancyjnej (do 2020 r.) na 100 mln złotych. Jednocześnie dla podmiotów, które prowadzą 
działalność przewozów kolejowych na własnych liniach kolejowych:

 Ȥ oddzielonych funkcjonalnie od reszty systemu,
 Ȥ turystycznych i rekreacyjnych,
 Ȥ wąskotorowych w celu przewozu rzeczy,
 Ȥ prywatnych,

suma gwarancyjna wynosiłaby 20 mln złotych dla szkód osobowych oraz 4 mln złotych dla szkód 
rzeczowych. 
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Niestety proponowane przez Prezesa UTK minimalne sumy gwarancyjne nie znalazły 
odzwierciedlenia w aktualnym rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów, które to  
w ocenie autora pozostają na zbyt niskim poziomie (szerzej: Piątkowski, 2017b, s. 248 i n).

charakter uBezpIeczeNIa ODpOWIeDzIaLNOścI cyWILNej  
przeWOźNIka kOLejOWegO
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 
obowiązkowym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu lub 
ubezpieczenie mienia, jeżeli ustawa lub ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską umowa mię-
dzynarodowa nakłada obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia. Jednocześnie w art. 4 niniejszej 
ustawy prawodawca określił ubezpieczenia obowiązkowe, dzieląc je w następujący sposób:

1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za 
szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów; 

2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa 
rolnego; 

3. ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych 
zdarzeń losowych; 

4. ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych 
ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, nakładających na określone podmioty 
obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia.

W doktrynie pojęcie przymusu ubezpieczeniowego rozumiane jest szeroko – jako obowią-
zek prawny albo wymuszoną (w sposób mniej lub bardziej pośredni) powinność posiadania 
ochrony ubezpieczeniowej (Mogilski, 1997, s. 15). Warte podkreślenia jest jednak samo pojęcie 
przymusu, które cechuje się niejednolitością i obejmować może różne formy i przypadki, a także 
„konfiguracje” prawne natężenia przymusu, który konstytuuje ustawodawca, wprowadzając 
tego rodzaju „niedobrowolne” ubezpieczenia (Kowalewski, Mogilski, Ziemiak, 2015, s. 7 i n.). 
Przymus pośredni może przybrać formę warunku koniecznego do ubiegania się o zezwolenie 
na wykonywanie regulowanej działalności gospodarczej – jak ma to miejsce przy ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej przewoźnika kolejowego. Taką formę pośredniego przymusu ubez-
pieczenia E. Kowalewski proponuje nazwać ubezpieczeniem wariantywnym. 

Należy wskazać, że do dnia wydania rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie 
ubezpieczenia przewoźnika kolejowego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika 
kolejowego traktowane było jako ubezpieczenie wariantywne, lecz nie zostało zaliczone do ubez-
pieczeń obowiązkowych w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (Kowalewski 
i in., s. 86) z uwagi na konieczność spełnienia przez przewoźnika kolejowego jednego z wariantów 
dopełnienia obowiązku ustanowienia zabezpieczenia finansowego celem uzyskania licencji na 
prowadzenie działalności przewozowej. Jednocześnie do 30 maja 2017 roku brak było przepisów 
regulujących termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalne sumy gwarancyjne 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – powyższe elementy (oprócz zakresu ubezpieczenia) 
są podstawowymi przesłankami do uznania ubezpieczenia za obowiązkowe. 
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Niemniej jednak w uzasadnieniu projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów  
z 25 maja 2017 roku w sprawie ubezpieczenia przewoźnika kolejowego postawiono tezę, że 
normy ustawy o transporcie kolejowym dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
przewoźnika kolejowego „skłaniają” [!] do traktowania przewidzianego tam zabezpieczenia jako 
obowiązku posiadania zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności cywilnej, nie zaś jako 
ubezpieczenia obowiązkowego sensu stricto, o którym mowa w przepisach ustawy o ubezpiecze-
niach obowiązkowych. Powyższa teza została poddana krytyce zarówno przez Komisję Nadzoru 
Finansowego, jak i przez Polską Izbę Ubezpieczeń (Rządowe Centrum Legislacji, 2017b).

Mając na uwadze powyższe regulacje opisywanego ubezpieczenia w przedmiocie zakresu, 
terminu powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalnych sum gwarancyjnych, należy 
opowiedzieć się za tezą stanowiącą o traktowaniu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej przewoźnika kolejowego jako ubezpieczenia obowiązkowego wariantywnego, do 
którego ma zastosowanie ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych (szerzej: Piątkowski, 2017a). 

pODsumOWaNIe
Reasumując rozważania w zakresie uregulowania prawnego umowy ubezpieczenia przewoźnika 
kolejowego, należy podkreślić zasadność stopniowego wprowadzania powyższych regulacji. 
Podejmując się próby oceny dotychczas wprowadzonych i obowiązujących aktów prawa krajowe-
go oraz europejskiego, w opinii autora trzeba traktować je jako swoisty „przyczynek” poczyniony 
przez prawodawcę w kierunku prawidłowej regulacji ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
przewoźnika kolejowego w Polsce. Kwestiami wymagającymi sprecyzowania w najbliższej przy-
szłości przez ustawodawcę są w szczególności: 

a) dokładne scharakteryzowanie zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prze-
woźnika kolejowego;

b) definitywne przesądzenie o statusie obowiązkowości niniejszego ubezpieczenia w akcie 
prawa powszechnie obowiązującego;

c) stopniowe podwyższanie minimalnych sum gwarancyjnych.
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aBstract The aim of this article is present the issue of liability insurance for a railway carrier in Poland. The 
article discusses the scope of civil liability of the railway carrier, which determines the future shape of 
the insurance liability contract. The author points to the multiplicity of entities of the railway sector 
distinguished from the above railway carrier with the legal acts regulating its activity. An analysis of the 
risks associated with the operation of railway transport services. The key issue discussed in the article 
is a detailed analysis of legal acts – both: national and European, which regulate the insurance liability 
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streszczeNIe Tematem artykułu jest ocena modelowych rozwiązań zawartych w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego u wybranych ubezpie-
czycieli. Dokładnie chodzi o określony w nich zakres powinności dotyczących współpracy 
ubezpieczającego i ubezpieczonego z ubezpieczycielem po zajściu zdarzenia szkodowego, 
a w szczególności o system sankcji za ich niewypełnienie. Celem artykułu jest odpowiedź 
na pytanie, czy tego rodzaju sankcje znajdują podstawę normatywną w prawie polskim 
i w innych systemach prawnych. Kwestia ta ma ogromne znaczenie praktyczne, gdyż ogól-
ne warunki przewidują niejednokrotnie najsurowszą z sankcji przewidzianych w prawie 
ubezpieczeń, to jest odmowę wypłaty odszkodowania. To zaś oznacza dla przewoźnika 
konieczność ponoszenia ciężaru szkody z własnych środków. 
Analiza dogmatyczna prowadzi do wniosku o sprzeczności tego rodzaju postanowień 
umownych zawartych w OWU firm ubezpieczeniowych z bezwzględnie obowiązującymi 
przepisami prawa polskiego, a tym samym do ich nieważności. Tymczasem wynikają-
ca ze specyfiki szkód transportowych konieczność współdziałania ubezpieczającego lub 
ubezpieczonego przewoźnika z ubezpieczycielem nie budzi wątpliwości. Do podobnych 
wniosków prowadzi analiza prawnoporównawcza w zakresie prawa niemieckiego i euro-
pejskiego projektu PEICL. W prawie polskim w tym zakresie konieczne są jednak daleko 
idące zmiany, które sformułowano w postaci wniosków de lege ferenda. 

słOWa kLuczOWe odpowiedzialność, przewoźnik, ubezpieczenie, obowiązki, odszkodowanie

 

WprOWaDzeNIe 
Umowa przewozu w naszym prawie została uregulowana w tytule XXV Kodeksu cywilnego 
(Ustawa, 1964) oraz w ustawie Prawo przewozowe (Ustawa, 1984). Jednak do przewozu trans-
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granicznego mają zastosowanie odpowiednie konwencje międzynarodowe. W przypadku trans-
portu drogowego jest to konwencja CMR (Konwencja, 1956, dalej: CMR lub konwencja CMR). 
Konwencja CMR, jak i inne zawierają normy regulujące odpowiedzialność cywilną przewoźnika 
za szkody wyrządzone w transporcie (Wesołowski, 2013, s. 473–480). System konwencyjny 
zakłada korzystne dla przewoźnika ograniczenia jego odpowiedzialności (CMR, art. 23 ust. 3: 
„Odszkodowanie nie może jednak przekraczać 8,33 jednostki rozrachunkowej za 1 kilogram 
brakującej wagi brutto”), lecz jednocześnie narzuca przewoźnikowi rygorystyczną zasadę winy 
domniemanej (a niekiedy nawet ryzyka, zob. art. 17 ust. 1 i 3 konwencji CMR). Surowszy rygor 
odpowiedzialności (wina domniemana), wysoki poziom zagrożeń związanych z transportem, 
a niekiedy nawet wymóg ustawowy (tak np. w prawie niemieckim)1 powinny skłaniać przewoź-
ników do zawierania umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody transportowe.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest jednym z najważniejszych ubezpieczeń 
w działalności gospodarczej. Trudno wyobrazić sobie bezpieczne funkcjonowanie jakiegokol-
wiek biznesu bez zabezpieczenia się przed powstaniem nagłych i zwykle nieograniczonych co 
do ich możliwej wysokości zobowiązań (Raczyński, 2010, s. 58–62; Grzebyk w: Jastrzębski, 
2007, s. 60–62). Dotyczy to również przewoźnika i jego odpowiedzialności za przewożony towar. 
Przedłożenie ubezpieczenia OC przewoźnika spedytorowi jest też zwykle podstawowym warun-
kiem otrzymania zlecenia transportowego.

W przypadku zdarzenia szkodowego to na ubezpieczycielu spoczywa ciężar postępowania 
likwidacyjnego (zgodnie z art. 29 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, 
Ustawa, 2015; dalej: ustawa o działalności). Musi on samodzielnie wyjaśnić przyczyny, przebieg 
oraz skutki zdarzenia. W przewozach międzynarodowych szkoda ma często miejsce wiele kilo-
metrów od jakiegokolwiek jego przedstawicielstwa. Presja czasu nie pozwala też na bierne ocze-
kiwanie na przybycie likwidatora szkód (nazywanego komisarzem awaryjnym, Walczak, 2006, 
s. 198–199). Szczególną uwagą ubezpieczyciele zwracają w takich przypadkach na to, jak wygląda 
ich współpraca z ubezpieczającym lub (gdy umowa jest zawarta na cudzy rachunek – art. 808 k.c.)  
z ubezpieczonym. Wyjaśnienia całego zdarzenia jest możliwe tylko wtedy, gdy ubezpieczający 
zbierze, zabezpieczy i przekaże ubezpieczycielowi wszelkie posiadane informacje i dowody 
w sprawie. Oczekiwanie to przekłada się na regulaminy, którymi ubezpieczyciele mają prawo 
(zob. art. 16 ustawy o działalności ubezpieczeniowej) posługiwać się przy zawieraniu umowy 
ubezpieczenia. Regulaminy te przyjmują postać tak zwanych ogólnych warunków umów (OWU). 
OWU zawierają liczne powinności ubezpieczeniowe2, w tym również dotyczące współdziałania 
z ubezpieczycielem po szkodzie. Nieprzestrzeganie ich niejednokrotnie jest zagrożone sankcją 
w postaci odmowy udzielenia ochrony ubezpieczeniowej. Istotną w praktyce sprawą staje się 
pytanie, na ile powinności te korzystają z przyzwolenia ustawodawcy polskiego i jak regulują to 
inne ustawodawstwa. Godne rozważenia jest również pytanie, czy w tym zakresie nie powinny 
nastąpić u nas zmiany ustawowe. 

1 W prawie niemieckim obowiązek taki wprowadza § 7a ustawy Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) 
[Güterkraftverkehrsgesetz vom 22. Juni 1998 (BGBl. I S. 1485), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Mai 2017 
(BGBl. I S. 1214) geändert worden ist].

2 Dla jasności przekazu i zgodności z brzmieniem ustaw i OWU w dalszej części powinności ubezpieczeniowe 
będziemy również niekiedy określać zbiorczym pojęciem „obowiązki”, choć kategorie te w prawie ubezpieczeń różnią 
się (zob. Orlicki w: Panowicz-Lipska, 2011, s. 814). Bliżej o tym w dalszej części.
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typOWy przeBIeg umOWy przeWOzu W praktyce pOLskIej 
Umowę przewozu zwykle poprzedza zawarcie umowy spedycji. Umowa spedycji jest w polskim 
prawie uregulowana w tytule XXVI Kodeksu cywilnego. Spedytor w imieniu własnym lub 
nadawcy przesyłki organizuje transport, znajdując odpowiedniego przewoźnika (tak art. 794 
§ 1 i 2 k.c.). W polskich realiach spedytor często rozszerza swoją działalność na samodzielne 
wykonywanie przewozów (art. 800 k.c.). Nawet jednak jeżeli zajmuje się on tylko spedycją, to 
najczęściej właśnie spedytor otrzymuje od nadawcy pełne wynagrodzenie z tytułu wykonania 
spedycji i przewozu. Po wykonaniu przewozu spedytor rozlicza się z przewoźnikiem, najczęściej 
ze sporym przesunięciem czasowym wynikającym z zawartej umowy. Przewoźnicy często 
powierzają wykonanie przewozu dalszemu (najczęściej faktycznemu, ale nie koniecznie) podwy-
konawcy. Ten znowu otrzymuje wynagrodzenie (przewoźne) z dalszym przesunięciem czasowym 
wynikającym z jego umowy. 

Zgodnie z funkcjonującą w praktyce rynkowej treścią tak zwanych zleceń transportowych 
warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest brak jakichkolwiek zastrzeżeń do stanu przesyłki. 
Jeśli takie zaistnieją, powyższy system ma również na celu regulowanie szkód, jakie wyrządza 
faktyczny przewoźnik. Jeśli taka szkoda ma miejsce, spedytor wstrzymuje przewoźnikowi 
wszystkie należne wynagrodzenia do czasu pełnego rozliczenia szkody.

Zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika daje temu ostatniemu 
szansę na pokrycie szkód przez ubezpieczyciela (Walczak, 2006, s. 194). Jednak w praktyce bardzo 
często zdarza się, że ubezpieczyciel pokrywa szkodę tylko częściowo. Wypłata częściowa wynika 
na przykład: z ubezpieczenia do górnej granicy odpowiedzialności z konwencji CMR, to jest do 
kwoty 8,33 SDR za kg ładunku, z potrącenia udziałów własnych i franszyz ubezpieczeniowych, 
z odjęcia wartości pozostałości po szkodzie. Zdarza się również całkowita odmowa wypłaty 
odszkodowania ze strony firmy ubezpieczeniowej.

Wynikający ze zlecenia transportowego system zatrzymania wynagrodzenia dodatkowo 
zabezpiecza zlecającego przewóz przed odmową wypłaty lub wypłatą niepełną ze strony ubezpie-
czyciela. Zmienia też w sposób istotny interes stron umowy przewozu w relacji z ubezpieczycielem. 
W normalnej sytuacji szkodowej wynikającej ze standardowego ubezpieczenia odpowiedzialno-
ści cywilnej sprawca i poszkodowany są ze sobą w opozycji (Raczyński, 2010, s. 91). Roszczenie 
o pokrycie szkody zgłasza poszkodowany, zaś ubezpieczony (sprawca) z ubezpieczycielem działają 
razem we wspólnym interesie. Współdziałanie to wynika z faktu, że ubezpieczony (sprawca) 
jest zainteresowany jak najniższym odszkodowaniem ubezpieczeniowym, a to choćby z powodu 
procentowego udziału własnego czy zwyżki składki ubezpieczeniowej. Stosowany w praktyce 
przewozowej system rozliczeń zmienia całkowicie powyższy układ interesów. W chwili, gdy 
poszkodowany (nadawca bądź odbiorca przesyłki) otrzymuje kompensatę za uszkodzony towar 
z kwot zatrzymanych przewoźnikowi, przestaje być zainteresowany odszkodowaniem ubezpie-
czeniowym i współpracą z ubezpieczycielem. Sprawca szkody (przewoźnik), któremu zatrzymano 
wynagrodzenie na poczet szkód, sam staje się niejako poszkodowanym własną szkodą, to zaś 
stawia go w naturalnej opozycji do ubezpieczyciela. W tej sytuacji wszelka współpraca na linii 
ubezpieczyciel–sprawca (choć tak bardzo ważna i oczekiwana zwłaszcza w szkodach transpor-
towych) staje się wątpliwa. Trudno ten konflikt interesów rozwiązać inaczej jak przez przymus 
umowny lub ustawowy. 
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uBezpIeczeNIe ODpOWIeDzIaLNOścI cyWILNej przeWOźNIka I szkODa przeWOzOWa
Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest uregulowana w art. 822 k.c. Jej istota 
polega na przejęciu przez ubezpieczyciela finansowych konsekwencji odpowiedzialności cywilnej 
(umownej lub bezumownej) ubezpieczonego w zamian za składkę ubezpieczeniową (Krajewski, 
2004, s. 168). W przypadku umowy przewozu sprawcą szkód jest przewoźnik, który z tego tytułu 
ponosi odpowiedzialność cywilną. Na tę okoliczność przewoźnik zawiera umowę ubezpieczenia. 

Umowa ubezpieczenia od strony formalnej składa się zwykle z trzech dokumentów. 
Najważniejszym z nich jest wniosek ubezpieczeniowy, stanowiący w świetle przepisów k.c. ofertę 
ubezpieczającego; ważne znaczenie ma też polisa ubezpieczeniowa zawierająca często szereg 
ważnych postanowień umownych; trzecią zaś część umowy ubezpieczenia stanowią ogólne 
warunki umów (OWU) tworzone przez ubezpieczycieli (Orlicki w: Panowicz-Lipska, 2011, s. 816). 
Choć OWU mają najmniejszą moc prawną wśród wyżej wymienionych, to jednak ze względu na 
obszerność i zakres zawartej w nich regulacji najczęściej znajdują zastosowanie. 

W szczególności OWU odnoszą się do kwestii związanych z obowiązkami i powinnościami 
(Orlicki: w Panowicz-Lipska, 2011, s. 874 i n.), jakie obciążają przewoźnika. Obowiązkami wzorem 
nauki niemieckiej (niem. Pflichten) nazywamy te zobowiązania strony, które są fundamentalne 
dla bytu prawnego umowy (np. zapłata składki). Dalsze wymogi umowne nazywamy powinno-
ściami (niem. Obliegenheiten). Należy jednak zaznaczyć, że zarówno OWU ubezpieczycieli, jak 
i obowiązujące akty ustawowe zwykle nie różnicują tych dwóch określeń. Powinności ubezpie-
czeniowe oraz obowiązki sensu stricto są tam określane jako obowiązki (sensu largo). 

Powinności przewoźnika zaczynają się już w chwili rozpoczęcia przewozu. Ubezpieczyciel 
żąda dochowania wszelkiej staranności przy załadunku towaru, to jest sprawdzenia opakowania, 
stanu ładunku, zgodności i kompletności towarzyszącej mu dokumentacji, w tym zwłaszcza 
listu przewozowego. Zobowiązuje on również przewoźnika do przestrzegania wszelkich norm 
i przepisów dotyczących transportu, w tym zwłaszcza przepisów ruchu drogowego. 

W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego pojawiają się też kodeksowe (art. 826 k.c.) powin-
ności dotyczące zapobieżenia, zmniejszenia oraz zabezpieczenia mienia przed szkodą. Ponadto 
firmy ubezpieczeniowe w swoich OWU formułują dodatkowe wymogi związane z zachowaniem 
ubezpieczonego po szkodzie. Należy do nich obowiązek zawiadomienia odpowiednich organów, 
udokumentowania przebiegu zdarzenia, zabezpieczenia personaliów świadków i uczestników, 
zabezpieczenia regresu i inne. W wielu OWU pojawia się również wymóg aktywnego współ-
działania z zakładem ubezpieczeń. Postępowanie zgodnie z nałożonymi powinnościami jest 
według OWU ubezpieczycieli warunkiem zachowania ochrony ubezpieczeniowej (Orlicki w: 
Panowicz-Lipska, 2011, s. 875). 

OBOWIązek WspółDzIałaNIa z uBezpIeczycIeLem pO szkODzIe  
WeDług OWu uBezpIeczycIeLI
Zdarzenie szkodowe związane z odpowiedzialnością przewoźnika, w tym zwłaszcza międzyna-
rodowego, stanowi dla ubezpieczyciela istotny problem w zakresie likwidacji szkód. Jak wspo-
minaliśmy, oględziny miejsca zdarzenia, uszkodzonego towaru czy pojazdu, którym poruszała 
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się przewoźnik, są najczęściej bardzo utrudnione ze względu na odległość i konieczność dalszego 
przemieszczania się przewoźnika zgodnie z umową. Wysłanie na miejsce zdarzenia przedsta-
wiciela firmy ubezpieczeniowej wiąże się z nakładem czasu i kosztów, często niewspółmiernym 
do rozmiaru szkody. Zdarzają się również klauzule umowne zezwalające przewoźnikowi na 
samodzielne podjęcie decyzji o kontynuowaniu przewozu mimo zdarzenia szkodowego. Dotyczy 
to zwłaszcza szkód drobnych oraz sytuacji, gdyby wstrzymanie transportu mogło doprowadzić 
do dalszych szkód (np. dostawa w systemie just in time). 

Ubezpieczyciel musi w ogromnej większości przypadków zaufać przewoźnikowi. To na prze-
woźniku musi spocząć obowiązek zebrania, zabezpieczenia i przekazania dowodów w postaci 
danych uczestników i świadków zdarzenia, dokumentów prywatnych i urzędowych, zdjęć miejsca 
zdarzenia, opisu jego przebiegu i zakresu uszkodzeń, jak i innych istotnych dla zdarzenia. Biorąc 
jednak pod uwagę wyłuszczoną powyżej zmianę układu interesów wynikającą ze stosowanego 
w praktyce przewozowej systemu rozliczeń, trudno oczekiwać, by sprawca zdarzenia (przewoź-
nik) wykonywał ten obowiązek w zakresie, który pozbawiałby go pokrycia ubezpieczeniowego. 

Ubezpieczyciele starają się wobec powyższego nałożyć na ubezpieczonego przewoźnika 
umowny obowiązek współdziałania (OWU). Obowiązek ten (powinność) wspierają różnorod-
nymi sankcjami za jego nieprzestrzeganie. Analizując szczegółowo obowiązek współdziałania od 
strony sankcji, który nakładają na ubezpieczającego (ściślej na ubezpieczonego) ubezpieczyciele, 
można dostrzec trzy modelowe rozwiązania.

Model pierwszy zakłada wprowadzenie obowiązku współdziałania niepoparty żadną sankcją 
umowną. Tego rodzaju postanowienia znajdujemy na przykład w OWU OCP firmy PZU S.A. Ich 
§ 23 ust. 5 przewiduje: „Ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest do podjęcia aktywnej 
współpracy z PZU w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności, przyczyn powstania szkody oraz 
ustalenia jej rozmiaru”3. Uzasadnione wydaje się rozumowanie, że wobec braku sankcji powyższy 
nakaz ma charakter ogólny, odwołujący się do brzmienia art. 354 § 2 k.c. i znajdujący co najwyżej 
sankcje na podstawie art. 362 k.c. (przyczynienie do powstania szkody). Nie będzie tu jednak 
możliwe zastosowanie sankcji z tytułu odpowiedzialności kontraktowej na zasadach ogólnych 
(Orlicki w: Panowicz-Lipska, 2011, s. 882). 

Model drugi przewiduje swoiście sformułowaną sankcję w postaci prawa do roszczenia 
zwrotnego ubezpieczyciela (regresu) do ubezpieczającego. Tak na przykład w OWU OCP firmy 
Uniqa T.U. S.A. w § 23 ust. 1 znajdujemy postanowienie: „W razie wypadku ubezpieczeniowe-
go Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany: 6) podjąć współpracę z UNIQA TU S.A. 
w zakresie likwidacji szkody”. Dalej zaś czytamy: „2. Jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub 
w wyniku rażącego niedbalstwa nie dopełnił obowiązków wymienionych w § 23 ust. 1 pkt 4)–8) 
oraz ust. 2, a miało to wpływ na ustalenie istnienia lub zakresu jego odpowiedzialności bądź 
też na zwiększenie rozmiarów szkody, UNIQA TU S.A. jest uprawnione do dochodzenia od 
Ubezpieczonego zwrotu odpowiedniej części wypłaconego uprawnionemu odszkodowania”4. 
Regres ubezpieczyciela znajduje podstawę normatywną w art. 828 k.c. Jest jednak możliwy do-

3 Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym 
ustalone uchwałą nr UZ/174/2016 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z 10 maja 2016 r.

4 Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodo-
wym (Firma & Planowanie) zatwierdzone uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z 28 grudnia 2015 r. i mają zastosowane 
do umów ubezpieczenia zawieranych od 1 stycznia 2016 r.
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piero wtedy, jeśli ubezpieczający lub ubezpieczony wyrządził szkodę w sposób zawiniony. Jego 
stosowanie w powyższym kontekście wzbudza szereg wątpliwości, o których dalej. 

Model trzeci narzuca zastosowanie najsilniejszej z możliwych sankcji w postaci odmowy 
wypłaty odszkodowania poszkodowanemu, co oznacza konieczność samodzielnego pokry-
cia szkody przez sprawcę. Tak przykładowo OWU OCPD STU Ergo Hestia SA w § 18 ust. 3: 
„Ubezpieczający obowiązany jest ponadto: 2) podjąć aktywną współpracę z Ubezpieczycielem 
w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności i przyczyn powstania szkody i ustalenia jej rozmia-
ru oraz w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń regresowych Ubezpieczyciela, 4. Jeżeli 
Ubezpieczający nie dopełnił obowiązków określonych w ust. 3, Ubezpieczyciel może odmówić 
wypłaty odszkodowania w całości lub w odpowiedniej części, w zakresie, w jakim niedopełnie-
nie tych obowiązków miało wpływ na możliwość ustalenia przyczyny szkody lub jej rozmiaru”.

Podobnie sankcję tę formułują na przykład TUW TUW, PTUiR Allianz Polska S.A., przy 
czym obowiązek powyższy (mówiąc precyzyjnie – powinność ubezpieczeniową) nazywają 
na przykład obowiązkiem pomocy firmie ubezpieczeniowej. Niezależnie od nazwy i zakresu 
tegoż wymogu jako fundamentalna jawi się kwestia dopuszczalności stosowania jakiejkolwiek 
sankcji wobec ubezpieczającego, w tym zwłaszcza sankcji odmowy wypłaty odszkodowania. Nie 
możemy przecież zapominać, że odszkodowanie jest wypłacane poszkodowanemu i de facto to 
on jest dotknięty odmową wypłaty. Nie zmienia tego fakt, że ma on roszczenie do przewoźnika 
wynikające z zasad ogólnych. Ubezpieczenie daje najwyższy poziom pewności i realności kom-
pensacji szkody. Jego brak bez wątpienia rażąco narusza interes poszkodowanego. 

Numerus clausus saNkcjI ODmOWy Wypłaty ODszkODOWaNIa  
z umOWy uBezpIeczeNIa majątkOWegO
Odmowa wypłaty odszkodowania jest najdotkliwszą z sankcji, jakie przewiduje nasz ustawodawca 
w stosunku do ubezpieczonego i poszkodowanego. Z tego powodu jest ona zarezerwowania jedynie do 
zachowań umyślnych i rażąco niedbałych, określanych pojęciem winy kwalifikowanej (Kowalewski, 
Serwach, Fuchs, 2006, s. 200). W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej sankcja ta oznacza, że 
sprawca będzie musiał sam pokryć finansowe konsekwencje wyrządzonej szkody. Z tego powodu 
doktrynie prawa ubezpieczeń panuje zgodność co do tego, iż tego rodzaju sankcja korzysta z zasady 
numerus clausus jej podstaw normatywnych (Kowalewski i in., 2006, s. 200). Oznacza to zakaz rozsze-
rzania jej na inne przypadki poza określonymi w Kodeksie cywilnym i wyszczególnionymi poniżej.

Przypadek pierwszy – odmowa wypłaty odszkodowania może być zastosowana na podstawie 
art. 815 § 3 k.c. gdy ubezpieczający (w podobnym zakresie też ubezpieczony i pełnomocnik) 
dokonują wadliwej deklaracji ryzyka (art. 815 § 1 k.c.) w procesie zawarcia umowy ubezpieczenia. 
Umowa ubezpieczenia jest umową „najwyższego wzajemnego zaufania”, co oznacza konieczność 
podania do wiadomości ubezpieczyciela wszelkich okoliczności potrzebnych mu do oceny ryzy-
ka, o które ten zapytuje we wniosku ubezpieczeniowym bądź w innych pismach. Obowiązek ten 
może być rozszerzony na konieczność notyfikowania zmian okoliczności, o które pytano przy 
zawarciu, jeżeli tak przewiduje umowa (art. 815 § 2 k.c.). 

Przypadek drugi – odmowa wypłaty odszkodowania może dotknąć ubezpieczającego, który 
sprowadził szkodę ubezpieczeniową wskutek działania umyślnego bądź rażąco niedbałego  
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(art. 827 k.c.). W przypadku ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej strony mają jednak pełną 
swobodę uregulowania zakresu ubezpieczenia, które może co do zasady objąć również winę 
umyślną (tak w ubezpieczeniach obowiązkowych), jak i rażące niedbalstwo ubezpieczonego. 
Objęcie rażącego niedbalstwa ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest obecnie zasadą 
obowiązującą nie tylko w OCP, ale i w ogromnej większości innych ubezpieczeń. 

Przypadek trzeci – odmowa wypłaty odszkodowania związana jest z wadliwością w wyko-
naniu dodatkowych obowiązków ubezpieczającego w postaci terminowego zgłoszenia szkody 
(art. 818 k.c.). 

Przypadek czwarty – odmowa wypłaty może wynikać z niewypełnienia obowiązku ratowa-
nia, zapobieżenia tudzież zmniejszenia rozmiaru szkody (art. 826 k.c.). Ten ostatni obowiązek 
wydaje się najbliższy formułowanemu przez ubezpieczycieli w OWU obowiązkowi kooperacji. 
Jednak treść art. 826 k.c. jest dość precyzyjnie sformułowana i dotyczy czynności podejmowanych 
samodzielnie, nie zaś współpracy z ubezpieczycielem. Część tych czynności ma miejsce jeszcze 
przed zdarzeniem szkodowym i związana jest z istniejącym lub narastającym zagrożeniem. 
Ponadto ubezpieczyciele w swoich OWU obowiązek ten formułują oddzielnie i niezależnie od 
rozpatrywanego przez nas obowiązku współdziałania. 

DOpuszczaLNOść ODmOWy Wypłaty ODszkODOWaNIa uBezpIeczeNIOWegO 
Wskutek NaruszeNIa OBOWIązku WspółDzIałaNIa pO szkODzIe
Poszukiwanie normy prawa stanowiącej podstawę do formułowania obowiązków aktywnego 
współdziałania czy pomocy ubezpieczycielowi w likwidacji szkody, a tym bardziej wsparcie tych 
obowiązków sankcją pozostaje bezskuteczne w zakresie wskazanych przepisów ubezpieczenio-
wych. Brak normy ubezpieczeniowej zezwalającej na zastosowanie sankcji odmowy wypłaty 
odszkodowania za brak kooperacji może prowadzić do konstatacji o nieważności takich postano-
wień umownych. Kodeks cywilny w art. 807 jasno reguluje kwestie sprzeczności postawień OWU 
ubezpieczycieli z normami Kodeksu cywilnego. Jedyną sankcją jest tu ich bezwzględna nieważność. 

Dodatkowe wsparcie dla powyższego twierdzenia otrzymujemy w brzmieniu art. 822 § 5 k.c.  
Artykuł ten służy wzmocnieniu ochrony poszkodowanych poprzez odebranie ubezpieczycielom 
możliwości obciążania ich konsekwencjami zarzutów umownych, jakie mogą podnieść wobec 
ubezpieczającego, jak i ubezpieczonego, o ile te wynikają z zachowań mających miejsce już 
po zajściu zdarzenia szkodowego. W świetle art. 822 § 5 k.c. zastosowanie sankcji odmowy 
wypłaty odszkodowania z tego powodu, że ubezpieczający lub ubezpieczony nie podejmują 
aktywnej współpracy z ubezpieczycielem lub też nie udzielają mu pomocy, nie jest możliwe. 
Poszkodowanego nie mogą obciążać nieporozumienia na linii ubezpieczyciel–ubezpieczający 
(ubezpieczony). Poszkodowany jest zainteresowany wypłatą odszkodowania, której realność 
i pewność gwarantuje mu tylko ubezpieczenie. W procesie zlecania przewozu wybór przewoź-
nika jest poprzedzony sprawdzeniem posiadania ważnej umowy ubezpieczenia. Umowa ta musi 
gwarantować pokrycie doznanych szkód. Wynika to z podstawowych zasad ubezpieczeń, którą 
to gwarancję wzmacniają przepisy prawa.

O obowiązku współpracy ubezpieczającego z ubezpieczycielem nie wspomina też ustawa 
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z 11 września 2015 roku. Artykuł 28 tej ustawy 
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przewiduje, że ubezpieczyciel samodzielnie „podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu 
faktycznego zdarzenia losowego, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia”. 
W podobnym tonie wypowiada się również orzecznictwo5. 

W końcu należy zwrócić uwagę na określony w OWU zakres wymaganego współdziałania 
oraz odnieść się do kwestii formułowania ocen jego ewentualnego niewykonywania. Nazbyt 
szerokie określenie obowiązku kooperacji zdaje się być niebezpieczne dla ubezpieczającego, który 
łatwo może stracić ochronę ubezpieczeniową, nie wiedząc dokładnie, czego się od niego żąda. 
Pozostawienie zaś ubezpieczycielom pełnej dowolności w ocenie, czy współdziałanie istnieje 
w wymaganym stopniu, czy też ich zdaniem ubezpieczony z tego obowiązku się nie wywiązuje, 
byłoby oczywistym naruszeniem jego praw. 

Warto pamiętać, że swobodę zakładu ubezpieczeń w części przypadków ograniczy również 
treść art. 805 § 4 k.c., który to podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność osobiście 
(to zaś ma zwykle miejsce w przypadku małych przewoźników) daje ochronę konsumencką 
(z art. 3851–3853 k.c.). To zaś oznacza, że postanowienia OWU, które rażąco naruszają interesy 
przewoźnika oraz są sprzeczne z dobrymi obyczajami, mogą być uznane za niedozwolone, a tym 
samy nie wiązać go jako strony.

uWagI praWNOpOróWNaWcze
Zasadne jest pytanie, skąd bierze się tendencja ubezpieczycieli do obciążania ubezpieczających 
obowiązkiem współdziałania? Wspominaliśmy już o specyfice szkód z ubezpieczenia odpo-
wiedzialności cywilnej przewoźnika, wskazując na trudności związane z ich sprawną i szybką 
likwidacją, w tym zwłaszcza w przypadku szkód przewoźników międzynarodowych. W świetle 
tej specyfiki współpraca ta wydaje się konieczna. 

Również analiza prawnoporównawcza wskazuje na to, że obowiązek kooperacji występuje 
w innych systemach prawnych. Nie bez znaczenia jest fakt, że w naszym kraju zakłady ubezpie-
czeń w dużej części pochodzą z rynku niemieckiego. Podmioty te siłą rzeczy stosują rozwiązania 
z ich kręgu prawnego, do których przywykły i które uważają za modelowe. W prawie niemieckim 
obowiązki związane z koniecznością przekazywania wszystkich niezbędnych informacji po 
zajściu zdarzenia szkodowego nie budzą żadnych wątpliwości. Zwykle jednak są one sformuło-
wane precyzyjnie i dotyczą konkretnych czynności związanych z wykonywaniem danej umowy 
ubezpieczenia. Ustawodawca niemiecki zezwolił w przypadku zamieszczenia takich obowiązków 
(tam nazywanych właśnie powinnościami ubezpieczeniowymi) w ogólnych warunkach na 
ukaranie naruszającego je z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa odmową wypłaty odszkodo-
wania. Tak dokładnie ujmuje to § 28 ust. 2 niemieckiej ustawy o umowie ubezpieczenia (VVG)6. 
Warunkiem jest ponadto udowodnienie wpływu takiego działania na interes ubezpieczyciela. 

5 Zob. wyrok SN z 22.12.1998. II CKN 114/98. LEX nr 884952. Sąd Najwyższy do obowiązków zalicza tylko udo-
kumentowanie szkody i zapłatę składki. Podobny pogląd sformułowano w uchwale SN z 25.08.1994. III CZP 107/94. 
OSNC 1995, nr 1, poz. 15.

6 Versicherungsvertragsgesetz, ustawa z 30.05.1908 (RGBl. S. 263) weszła w życie 1 stycznia 1910 r. i obowiązuje 
w Niemczech do dzisiaj w wersji z 23 listopada 2007 r. (BGBl. I 2631), ostatnio zmieniona przez art. 15 ustawy z 19.02.2016 
(BGBl. I 254), dalej jako VVG.
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Ogromne znaczenie dla rynku niemieckiego mają oficjalne wzorce umowne. Są one zwykle 
wyważonym kompromisem interesów ubezpieczycieli oraz innych podmiotów rynku ubezpie-
czeniowego. Wzorcowe warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
przewoźnika (DTV-VHV 2003/2011)7 wydane przez niemiecką izbę ubezpieczycieli (GDV)8 
zawierają obowiązek przekazania ubezpieczycielowi wszelkich dokumentów (pkt 7.2.1), innych 
żądanych informacji, jak również stosowania się do jego zaleceń (pkt 7.2.2)9. Wzorzec umowny 
również zastrzega sankcję (pkt 7.3.1) podobną do ustawowej zamieszczonej w § 28 ust. 2 VVG.

Obowiązek kooperacji ubezpieczonego z ubezpieczycielem wsparty rygorem odmowy wypła-
ty odszkodowania znalazł się w europejskim projekcie prawa dotyczącego umowy ubezpieczenia. 
Projekt ten nosi tytuł Principles of European Insurance Contract Law (PEICL)10. Dodajmy, że 
w opracowaniu tych wzorcowych rozwiązań prawnoubezpieczeniowych wzięli również udział 
polscy naukowcy. Dokument PEICL w swojej ostatecznej wersji ukazał się 1 listopada 2015 roku. 
Stanowi on wprawdzie jedynie wytyczne dotyczące kierunków rozwoju prawa ubezpieczeń, lecz 
może być dobrą podstawą formułowania i wspierania wniosków de lege ferenda. 

Obowiązek kooperacji stron umowy zawarto w art. 6:102 PEICL. Ubezpieczający miałby być 
według tego przepisu zobowiązany do udzielenia informacji, przekazania dowodów i udo-
stępnienia danych. Naruszenie tych obowiązków przez którykolwiek z podmiotów stosunku 
ubezpieczenia miałby skutkować częściową lub całkowitą odmową wypłaty odszkodowania.

pODsumOWaNIe I WNIOskI de lege fereNda
Próbując podsumować powyższe rozważania, należy stwierdzić, że w obecnym stanie prawnym 
narzucenie obowiązków w zakresie kooperacji ubezpieczającego i ubezpieczonego po zajściu 
zdarzenia szkodowego jest możliwe co najwyżej na podstawie ogólnych zasad prawa zobowiązań 
(art. 354 k.c.). Zastosowanie sankcji odmowy wypłaty odszkodowania z umowy ubezpieczenia 
wymaga jednak silnej podstawy normatywnej wynikającej z konkretnie wskazanych przepisów 
ubezpieczeniowych. Próby stworzenia rygoru umownego prowadzącego do uwolnienia się od 
regulacji zobowiązania przez ubezpieczyciela bez wskazania podstawy normatywnej muszą być 
uznane za nieskuteczne, zaś tego rodzaju postanowienia umowne są co do zasady nieważne. 
Jednak specyfika niektórych ubezpieczeń, jak choćby ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
przewoźnika, wskazuje na konieczność precyzyjnego określenia powinności ubezpieczeniowych 
stron umowy po zajściu zdarzenia szkodowego. Istotne mankamenty naszego prawa cywilnego 
w tym zakresie jasno dowodzą, że konieczne są zmiany rangi ustawowej. Wobec powyższego 
sformułować można następujące wnioski de lege ferenda: 

7 DTV-Verkehrshaftungsversicherungs-Bedingungen für die laufende Versicherung für Frachtführer, Spediteure 
und Lagerhalter 2003/2011, http://www.tis-gdv.de/tis/bedingungen/avb/vhv/2011_AVB_VHV_Iran.pdf (12.11.2017), 
dalej jako DTV-VHV 2003/2011.

8 Gesamtverband der deutscher Versicherer e.V.
9 DTV-VHV 2003/2011, Punkt 7.2.2. Dem Versicherungsnehmer obliegt es nach Eintritt des Versicherungsfalls] 

für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen, dem Versicherer jede notwendige Auskunft zu geben und 
etwaige Weisungen zu befolgen.

10 Projekt PEICL dostępny na stronach http://www.restatement.info (12.11.2017).
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1. Po zajściu zdarzenia objętego ubezpieczeniem podmioty stosunku ubezpieczeniowego 
powinny być ustawowo zobowiązane do współdziałania w procesie likwidacji szkody. 
Tego rodzaju postanowienie powinno się znaleźć w Kodeksie cywilnym.

2. Zakres powinności współdziałania powinien sprowadzać się do konkretnych czynności 
obciążających ubezpieczającego i ubezpieczonego w danej umowie ubezpieczenia, to jest 
spełnienia obowiązków informacyjnych, wydania posiadanych dokumentów czy innych 
istotnych dowodów w sprawie.

3. Sankcje za naruszenie powinności po zajściu wypadku powinny być dopuszczalne jedy-
nie w przypadku umyślności i rażącego niedbalstwa. Między zawinionym działaniem 
obowiązanego a naruszeniem interesu ubezpieczyciela musi ponadto wystąpić związek 
przyczynowy.

4. Ciężar udowodnienia związku przyczynowego między naruszeniem interesu ubezpie-
czyciela a wadliwym spełnieniem powinności informacyjnych powinien obciążać ubez-
pieczyciela. W przypadku winy umyślnej można przyjąć domniemanie istnienia takiego 
związku. 

5. Zastosowanie art. 822 § 5 k.c. powinno być ograniczone do ubezpieczeń obowiązkowych. 
W tym celu należy wykreślić ten przepis z Kodeksu cywilnego i przenieść jego treść do 
części ogólnej ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (Ustawa, 2003). W rezultacie 
skutki naruszenia powinności mających miejsce po zdarzeniu szkodowym wynikających 
z umowy dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez ubezpieczają-
cego lub ubezpieczonego rozciągałyby się również na uprawnionego do odszkodowania.

LIteratura
Jastrzębski, J. (2007). Odpowiedzialność odszkodowawcza. Warszawa: C.H. Beck. 
Konwencja genewska z 19.05.1956 o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, sporządzona w Gene-

wie 19.05.1956 r. Dz.U. 1962, nr 49, poz. 238, zm. Dz.U. 2011, nr 72, poz. 382, z późn. zm.
Kowalewski, E., Serwach, M., Fuchs, D., Mogilski, W. (2006). Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Toruń: Branta. 
Krajewski, M. (2004). Umowa ubezpieczenia art. 805–834 KC. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
Krajewski, M. (2011). Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej według kodeksu cywilnego. Warszawa: Wolters Kluwer. 
Krajewski, M. (2016). Umowa ubezpieczenia. Art. 805–834 KC. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck (Legalis Komentarze).
Nowakowski, Z.K. (2004). Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Warszawa: Poltext. 
Panowicz-Lipska, J. (2011). Prawo zobowiązań – część szczegółowa. System prawa prywatnego. T. 8, Warszawa: C.H. Beck. 
Raczyński, A. (2010). Sytuacja prawna poszkodowanego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Warszawa: C.H. 

Beck. 
Ustawa z 23.04.1964 – Kodeks cywilny. Dz.U. 1964, nr 16, poz. 94, z późn. zm.
Ustawa z 15.11.1984 – Prawo przewozowe. Dz.U. 1984, nr 53 poz. 272, z późn. zm.
Ustawa z 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biu-

rze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. T.j. Dz.U. 2013, poz. 392.
Ustawa z 11.09.2015 o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Dz.U. 2015, poz. 1844. T.j. Dz.U. 2017, poz. 1170.
Walczak, R. (2006). Międzynarodowy przewóz drogowy towarów. Warszawa: C.H. Beck.
Wesołowski, K. (2013). Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR. Warszawa: Wol-

ters Kluwer. 
Wesołowski, K., Ambrożuk, D., Dąbrowski, D. (2015). Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego 

towarów (CMR). Warszawa: Wolters Kluwer.



Obowiązek współdziałania przewoźnika drogowego z ubezpieczycielem odpowiedzialności cywilnej po zajściu zdarzenia szkodowego

195

 

dUTY TO COOPERATE WITH THE INSURER Of CARRIER’S CIVIL LIABILITY  
AfTER THE OCCURRENCE Of THE dAMAGE 

aBstract This article aims to evaluate the model solutions included in the general terms and conditions of civil 
liability insurance for road transporters in selected insurers. It refers to the range of obligations invo-
lved in co-operation between the policyholder and the insured on the one hand and the insurer on the 
other after the occurrence of the damage. The scope of the author’s interest also comprises the system of 
penalties for their non-compliance. The purpose of the article is to answer the question whether these 
sanctions have a legal basis in Polish law and in other legal systems. This issue is of great practical impor-
tance, as the general conditions often provide the most severe of the sanctions defined in the insurance 
law, i.e. the refusal to pay compensation. This means that the carrier has to bear the burden of damage 
from his own funds.
Dogmatic analysis leads to the conclusion of contradictions of such contractual provisions contained in 
the GTC of insurance companies with the mandatory Polish law, and thus their nullity. However, due to 
the specificity of transport damage, the necessity of co-operation of the policyholder or the insured car-
rier with the insurer is not in doubt. Similar conclusions are made by the comparative legal analysis of 
German law and the PEICL project. The Polish law requires far-reaching changes, which are formulated 
in the form of conclusions de lege ferenda.

keyWOrDs liability, carrier, insurance, duties, compensation
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