
 

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 
(OPWS) 

I. PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1 

1. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) maj� zastosowanie w stosunkach 
pomi�dzy spedytorem, a jego zleceniodawc�. 

§ 2 

1. Spedytorem w rozumieniu niniejszych warunków jest ten, kto zawodowo, za 
wynagrodzeniem, we własnym imieniu lecz na rachunek zleceniodawcy podejmuje si� 
wysłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynno�ci zwi�zanych z obsług� ładunku i 
jego przewozem. 

2. Spedytor mo�e wyst�powa� równie� w imieniu zleceniodawcy. 

§ 3 

1. Spedytor jest obowi�zany wykonywa� swoje czynno�ci z nale�yt� staranno�ci�, 
zgodnie z interesem zleceniodawcy. 

§ 4 

1. Spedytor ma prawo powierzy� wykonanie poszczególnych czynno�ci zawodowo 
trudni�cym si� takimi czynno�ciami osobom trzecim, wybranym przez siebie z 
zachowaniem nale�ytej staranno�ci w ich wyborze. 

2. Spedytor mo�e sam dokona� przewozu. W tym przypadku ma jednocze�nie prawa i 
obowi�zki przewo�nika. 

3. Spedytor mo�e wykonywa� czynno�ci agenta celnego o ile posiada stosowne 
uprawnienia. 

§ 5 

1. Postanowienia niniejszych warunków nie maj� zastosowania do spedycji pieni�dzy, 
papierów warto�ciowych, dokumentów, kosztowno�ci i innych przedmiotów 
szczególnie cennych. 

II. ZLECENIA, OFERTY I INFORMACJE 



§ 6 

1. Umow� spedycji uwa�a si� za zawart� w chwili otrzymania przez spedytora zlecenia, 
chyba �e spedytor bez zwłoki zawiadomi daj�cego zlecenie o odmowie jego przyj�cia. 

2. Zlecenie przekazane faksem, teleksem, telefonicznie lub ustnie wymaga 
niezwłocznego potwierdzenia pisemnego. 

§ 7 

1. Zlecenie powinno okre�la� zakres zlecanej usługi, rodzaj i wła�ciwo�ci przesyłki, 
znaki i numery poszczególnych sztuk, ich liczb�, ci��ar, wymiary, kubatur�, wszelkie 
inne dane oraz dokumenty potrzebne do prawidłowego wykonania zlecenia. 

§ 8 

1. Zleceniodawca ma obowišzek zapewnienia aby zlecenie było prawidłowe i kompletne. 
2. Zleceniodawc� obci��aj� nast�pstwa wobec spedytora i osób trzecich z powodu 

niedokładnych, niekompletnych i nieprawidłowych danych równie� co do 
reprezentacji osób udzielaj�cych zlecenie oraz zawartych w dokumentach, 
korespondencji lub podanych na przesyłce (np. jej wagi, wymiarów i wła�ciwo�ci) a 
tak�e wadliwego opakowania przesyłki itp. nawet wtedy, gdy niedokładno��, 
niekompletno��, wzgl�dnie nieprawidłowo�� powstały bez jego winy. 

3. Zleceniodawc� obciš�ajš nast�pstwa niewykonania lub nienale�ytego wykonania 
instrukcji i zalece� spedytora. 

§ 9 

1. Spedytor ma prawo sprawdzenia prawdziwo�ci podpisów i uprawnie� osób 
podpisanych na zleceniach, zawiadomieniach, przelewach, przekazach lub innych 
dokumentach. 

§ 10 

1. Spedytor nie jest odpowiedzialny za nast�pstwa bł�dów i nieporozumie� wynikłych w 
zwi�zku z otrzymaniem zlecenia ustnie lub telefonicznie. 

2. Spedytor nie jest odpowiedzialny za skutki dodatkowych polece� i wskazówek 
udzielanych przez zleceniodawc� bezpo�rednio osobom nieupowa�nionym do 
działania w imieniu spedytora. 

§ 11 

1. Przy spedycji towarów niebezpiecznych zleceniodawca powinien we wła�ciwym 
czasie zawiadomi� spedytora o ich zamierzonej wysyłce podaj�c wła�ciwo�ci ładunku, 
stopie� i rodzaj jego niebezpiecze�stwa oraz klasyfikacj� według obowi�zuj�cych 
przepisów, dla danego rodzaju transportu. 

§ 12 



1. W razie wypowiedzenia zlecenia bez winy spedytora, spedytorowi nale�y si� 
stosowne wynagrodzenie za wykonane ju� czynno�ci oraz zwrot poniesionych 
wydatków i/lub szkód. 

III. ZASADNICZE CZYNNO�CI SPEDYTORA 

§ 13 

1. Spedytor wysyła pod adresem zleceniodawcy, lub wskazanych przez niego osób, 
wymagane przez zleceniodawc� zawiadomienie o nadej�ciu lub nadaniu przesyłki w 
taki sposób, aby adresat otrzymał to zawiadomienie w odpowiednim czasie 

2. Spedytor informuje o zmianach rozkładów jazdy �rodków transportowych, 
przewidzianych w zleceniu. 

3. W razie braku odmiennego zlecenia spedytor zawiadamia i udziela informacji według 
uznania telefonicznie, faksem, telegraficznie, dalekopisem lub listownie. 

§ 14 

1. Na ��danie zleceniodawcy spedytor udziela mu innych informacji i ewentualnych 
porad dotycz�cych realizacji zlecenia. 

§ 15 

1. Spedytor sporz�dza dokumenty wymagane w transporcie oraz podejmuje wobec osób 
trzecich kroki niezb�dne dla terminowego uzyskania takich dokumentów. 

§ 16 

1. Spedytor udziela zleceniodawcy lub osobom przez niego wskazanym instrukcji 
wysyłkowych, potrzebnych do prawidłowego wykonania czynno�ci zwi�zanych z 
przewozem ładunków. 

§ 17 

1. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub braku w przesyłce, spedytor zabezpiecza 
ładunek i powiadamia o tym zleceniodawc�. Jednocze�nie w takich przypadkach 
spedytor zabezpiecza prawa zleceniodawcy w stosunku do osób trzecich. 

§ 18 

1. Po�wiadczenie odbioru przesyłki wydane przez spedytora stwarza domniemanie 
przyj�cia przez spedytora ładunku w takim stanie, jak to uwidoczniono w 
po�wiadczeniu. 

§ 19 

1. Spedytor ma obowi�zek wysyłania dokumentów i zawiadomie� za potwierdzeniem. 
Uzyskanie potwierdzenia nadania zwalnia spedytora od odpowiedzialno�ci za 
niedor�czenie lub opó�nienie dor�czenia dokumentów. 



2. Bez pisemnego polecenia spedytor nie ma obowi�zku ubezpieczenia wysłanych 
dokumentów. 

§ 20 

1. W wypadku braku szczegółowych wskazówek ze strony zleceniodawcy lub trudno�ci 
w ich uzyskaniu, spedytor zabezpiecza interesy zleceniodawcy na jego koszt, działaj�c 
według własnego uznania w sposób najkorzystniejszy dla zleceniodawcy w wyborze 
drogi, �rodków, warunków i sposobów przewozu oraz składowania i załadowania 
przesyłek o czym w miar� mo�liwo�ci, powinien uprzedzi� zleceniodawc�. 

IV. UBEZPIECZENIA 

§ 21 

1. Spedytor ubezpiecza przesyłk� wówczas, gdy przyj�ł takie zlecenie okre�lone w 
formie okre�lonej w § 6. 

V. SKŁADOWANIE 

§ 22 

1. Spedytor składaj�c powierzone mu przesyłki w swoich lub osób trzecich składach, 
zobowi�zany jest zawiadomi� o tym zleceniodawc� podaj�c nazw� składu oraz 
warunki składowania. 

VI. PRZESZKODY W WYKONANIU CZYNNO�CI 
SPEDYCYJNYCH 

§ 23 

1. Przeszkody niezale�ne od spedytora lub innej osoby działaj�cej na jego zlecenie 
(zarz�dzenia władz, wypadki �ywiołowe, strajki itp.) uniemo�liwiaj�ce wykonanie w 
cało�ci lub cz��ci obowi�zków spedytora, zwalniaj� go na czas trwania tych przeszkód 
od odpowiedzialno�ci za terminowe wykonanie zlecenia. 

2. O powstaniu tych przeszkód spedytor winien bez zwłoki zawiadomi� zleceniodawc�. 
Gdy trwanie tych przeszkód przedłu�a si� nadmiernie, spedytor mo�e odst�pi� od 
umowy, nawet gdy jest ona ju� cz��ciowo wykonana. Jednak�e przed odst�pieniem od 
umowy spedytor obowi�zany jest zabezpieczy� przesyłk� i interes zleceniodawcy w 
porozumieniu z nim. 

3. W razie odst�pienia spedytora od umowy, z przyczyn wy�ej podanych, nale�y mu si� 
zwrot wydatków poniesionych w zwi�zku z wykonywaniem zlecenia oraz stosowna 
cz��� wynagrodzenia za dokonane czynno�ci. 

VII. WYNAGRODZENIE SPEDYTORA, ZWROT 
PONIESIONYCH KOSZTÓW 



§ 24 

1. Spedytor mo�e uzale�ni� wykonanie zlecenia od wpłacenia zaliczki na poczet 
wydatków zwi�zanych z jego wykonaniem (np. frachty, opłaty portowe, celne itp.). 
Spedytor mo�e równie� uzale�ni� dalsze wykonanie zlecenia od natychmiastowego 
zwrotu dokonanych ju� wydatków. 

§ 25 

1. W razie braku odmiennej umowy, nale�no�ci spedytora płatne s� w ci�gu 7 dni 
roboczych od dor�czenia zleceniodawcy rachunku. 

§ 26 

1. Zaj�cie, przepadek (konfiskata) lub inne akty władz dotycz�ce przesyłki nie maj� 
wpływu na roszczenia spedytora wobec zleceniodawcy, o ile nie były nast�pstwem 
zaniedbania ze strony spedytora. 

§ 27 

1. Spedytorowi nale�y si� wynagrodzenie od zleceniodawcy zgodnie z zawart� umow�. 
2. Za usługi przewidziane wcze�niejsz� umow� nale�y si� spedytorowi stosowne 

wynagrodzenie, a ponadto zwrot poniesionych wydatków. 
3. 3. Do otrzymania od przewo�nika prowizji lub podobnego wynagrodzenia za 

powierzone przesyłki do przewozu w transporcie morskim, lotniczym, l�dowym i 
�ródl�dowym, jest uprawniony wył�cznie spedytor, który zawiera stosown� umow� w 
tym zakresie. 

§ 28 

1. Udzielenie spedytorowi zlecenia na rachunek osoby trzeciej nie zwalnia 
zleceniodawcy od obowi�zku zapłaty nale�no�ci zwi�zanej z wykonaniem zlecenia. 

§ 29 

1. Spedytor ma obowi�zek sprawdzenia, czy nale�no�ci za czynno�ci zwi�zane z 
wykonaniem zlecenia obliczone s� prawidłowo. 

2. W razie stwierdzenia nieprawidłowo�ci, spedytor zobowi�zany jest zło�y� bez zwłoki 
reklamacj�. Zleceniodawca zobowi�zany jest zwróci� spedytorowi jego wydatki 
zwi�zane z reklamacj�. 

§ 30 

1. Postanowienia §29 nie maj� zastosowania do retaksacji kolejowych listów 
przewozowych. Retaksacj� tak� wykonuje spedytor na ��danie zleceniodawcy za 
osobnym wynagrodzeniem. 

VIII. REKLAMACJE 



§ 31 

1. Uprawnionym do wnoszenia reklamacji do spedytora z tytułu zleconych usług 
spedycyjnych jest zleceniodawca. 

§ 32 

1. Reklamacje z tytułu uszkodze� lub braków w przesyłce powinny by� 
udokumentowane. 

§ 33 

1. Spedytor udziela odpowiedzi na reklamacj� najpó�niej w terminie 14 dni od daty jej 
otrzymania. 

IX. PRAWO ZASTAWU 

§ 34 

1. Dla zabezpieczenia roszcze� o przewo�ne oraz roszcze� o prowizj�, zwrot wydatków i 
innych nale�no�ci wynikłych ze zlece� spedycyjnych, jak równie� dla zabezpieczenia 
takich roszcze� przysługuj�cych poprzednim spedytorom i przewo�nikom, 
przysługuje spedytorowi ustawowe prawo zastawu na przesyłce, dopóki przesyłka 
znajduje si� u niego lub osoby, która j� dzier�y w jego imieniu, albo dopóki mo�e ni� 
rozporz�dza� za pomoc� dokumentów. 

X. ODPOWIEDZIALNO�� SPEDYTORA 

§ 35 

1. Spedytor ponosi odpowiedzialno�� za szkod� wynikł� z niewykonania lub 
nienale�ytego wykonania obowi�zków wynikaj�cych z umowy spedycji, chyba �e 
udowodni, i� nie mógł zapobiec szkodzie pomimo doło�enia nale�ytej staranno�ci. 

§ 36 

1. Spedytor ponosi odpowiedzialno�� za przewo�ników, składowników, przeładowców, 
dalszych spedytorów i inne osoby, którymi posługuje si� przy wykonaniu zlecenia, 
chyba �e nie ponosi winy w wyborze. 

§ 37 

1. Spedytor zobowi�zany jest do podj�cia wszelkich czynno�ci majacych na celu 
umo�liwienie zleceniodawcy dochodzenie roszcze� od osób bior�cych udział w 
wykonaniu zlecenia, chocia� za ich działanie lub zaniechanie działa� nie ponosi 
odpowiedzialno�ci. 

2. W razie przyj�cia odr�bnego zlecenia spedytor dochodzi tych roszcze� na ryzyko i 
koszt zleceniodawcy. 



§ 38 

1. Zakres odpowiedzialno�ci spedytora w przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia 
przesyłki b�d� opó�nienia dostawy w czasie gdy pozostawała ona w jego władaniu nie 
mo�e przekroczy� zwykłej warto�ci przesyłki. Je�eli termin dostawy nie był 
zastrze�ony w zleceniu, spedytor nie odpowiada za opó�nienie dostawy. 

XI. PRZEDAWNIENIE 

§ 39 

1. Roszczenie z umowy spedycji przedawnia si� z upływem roku. Przedawnienie 
zaczyna biec - w przypadku roszcze� z tytułu uszkodzenia lub braków w przesyłce - 
od dnia jej dostarczenia - w przypadku całkowitej utraty przesyłki lub dostarczenia jej 
z opó�nieniem - od dnia w którym przesyłka mogła by� dostarczona; we wszystkich 
innych przypadkach od dnia wykonania zlecenia. 

XII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW I PRAWO 
WŁA�CIWE 

§ 40 

1. W przypadku braku odmiennej umowy stron, spory wynikaj�ce z umów spedycji, do 
których maj� zastosowanie niniejsze warunki spedycyjne, podlegaj� rozstrzygni�ciu: 

o w przypadku gdy obie strony umowy posiadaj� siedzib� (miejsce 
zamieszkania) w Polsce, przez wła�ciwe polskie s�dy zgodnie z 
obowi�zuj�cymi w tym zakresie ogólnymi przepisami, 

o w przypadku gdy jedna ze stron umowy posiada siedzib� (miejsce 
zamieszkania) za granic�, ka�da ze stron tej umowy mo�e wytoczy� spór 
przeciwko drugiej stronie wedle swego wyboru b�d� przed S�dem 
Arbitra�owym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie b�d� przed 
S�dem Pa�stwowym, w którego okr�gu strona pozwana ma siedzib� (miejsce 
zamieszkania) 

.  

§ 41 

1. W razie braku odmiennego porozumienia stron wła�ciwe jest prawo polskie. 

 


