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Polska Izba Spedycji i Logistyki zrzesza przedsiêbiorców prowadz¹cych
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, polegaj¹c¹ na œwiadczeniu miêdzynarodowych i krajowych us³ug spedycyjnych, logistycznych, przewozowych, agencji celnych oraz
innych zwi¹zanych z obs³ug¹ obrotu towarowego. Izba dzia³a na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej.
Jest Cz³onkiem Narodowym International Federation of Freight Forwarders
Associations “FIATA” w Szwajcarii oraz cz³onkiem European Association for
Forwarding, Transport, Logistics and Customs Services „CLECAT”w Brukseli.
Statutowe cele i zadania Izby :
· reprezentowanie interesów gospodarczych cz³onków w zakresie prowadzonej
przez nich dzia³alnoœci;
· ochrona praw i reprezentowanie interesów cz³onków Izby wobec organów
administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, a tak¿e wobec innych organizacji;
· reprezentowanie interesów zrzeszonych w Izbie cz³onków wobec miêdzynarodowych organizacji o podobnym lub zbli¿onym przedmiocie dzia³ania oraz
uczestniczenie w ich pracach;
· zapewnienie profesjonalnego poziomu œwiadczonych us³ug przez cz³onków na
rzecz kontrahentów poprzez prowadzenie szkoleñ, kursów, konferencji,
sympozjów i kongresów;
· kszta³towanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej cz³onków Izby i poœredniczenie w polubownym za³atwianiu sporów;
· s³u¿enie bie¿¹cym poradnictwem cz³onkom Izby w zakresie problematyki
transportu, spedycji i miêdzynarodowego obrotu towarowego;
· opracowywanie Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych;
· inicjowanie i wspó³udzia³ w tworzeniu aktów prawnych dotycz¹cych
problematyki transportowej, spedycyjnej i miêdzynarodowego obrotu
towarowego a tak¿e opiniowanie projektów tych¿e aktów prawnych;
· wydawanie periodyków oraz publikacji specjalistycznych w zakresie
przedmiotu dzia³ania Izby;
· dzia³anie na rzecz integracji œrodowiska;
· ustanawianie ekspertów w zakresie przedmiotu dzia³alnoœci Izby;
· wydawanie opinii w zakresie istnienia i kszta³towania zwyczajów zwi¹zanych
z transportem, spedycj¹ i miêdzynarodowym obrotem towarowym.
Przy Izbie dzia³a S¹d Polubowny tworz¹c mo¿liwoœæ szybkiego i fachowego
rozstrzygania zaistnia³ych sporów .

Opracowane i zatwierdzone przez Radê PISiL
uchwa³¹ nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r.

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010
Definicje
§1
1.1

U¿yte w poni¿szym tekœcie okreœlenia oznaczaj¹:

1.1.1. Spedytor - podmiot, który zawodowo, za wynagrodzeniem podejmuje siê
we w³asnym imieniu lecz na rachunek zleceniodawcy lub w imieniu i na rachunek
zleceniodawcy wys³ania lub odbioru przesy³ki, zorganizowania ca³oœci lub czêœci
procesu przemieszczenia przesy³ki lub innych us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹
przesy³ki i jej przemieszczaniem.
1.1.2. PrzewoŸnik umowny - podmiot, który zawiera umowê przewozu z zamiarem powierzenia jej wykonania innemu przewoŸnikowi (przewoŸnikowi
faktycznemu).
1.1.3. Zleceniodawca - osoba zawieraj¹ca umowê ze spedytorem, a tak¿e w przypadku spedytora zastêpczego - zleceniodawca osoby, która udzieli³a zlecenia
spedytorowi zastêpczemu.
1.1.4. Forma pisemna - na u¿ytek niniejszych Ogólnych Polskich Warunków
Spedycyjnych jest zachowana, gdy:
1.1.4.1. na dokumencie obejmuj¹cym treœæ oœwiadczenia woli z³o¿ony zosta³
w³asnorêczny podpis sk³adaj¹cego to oœwiadczenie,
1.1.4.2. oœwiadczenie woli w postaci elektronicznej opatrzone zosta³o
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa¿nego
kwalifikowanego certyfikatu,
1.1.4.3. oœwiadczenie, o którym mowa w pkt 1. przes³ane zosta³o przez
sk³adaj¹cego faxem b¹dŸ za pomoc¹ listu elektronicznego (e-maila),
1.1.4.4. oœwiadczenie woli nie zawieraj¹ce w³asnorêcznego podpisu zosta³o
z³o¿one w liœcie elektronicznym (e-mailu), wys³anym z adresu poczty
elektronicznej sk³adaj¹cego to oœwiadczenie.
1.2. Ilekroæ w niniejszych Ogólnych Polskich Warunkach Spedycyjnych mowa
jest o:
1.2.1. Nadawcy - rozumie siê przez to tak¿e za³adowcê, frachtuj¹cego i wysy³aj¹cego.
1.2.2. Spedytorze - rozumie siê przez to tak¿e spedytora zastêpczego i dalszego.
1.2.2.1.

Spedytor zastêpczy - podmiot, któremu spedytor g³ówny powierza w ce1

lu wykonania zlecenia ca³oœæ obowi¹zków wynikaj¹cych z zawartej pomiêdzy
spedytorem g³ównym a jego zleceniodawc¹ umowy spedycji.
1.2.2.2. Spedytor dalszy - podmiot, którym pos³uguje siê spedytor g³ówny przy
wykonywaniu zlecenia, powierzaj¹c mu do wykonania oznaczon¹ czêœæ swych
obowi¹zków.
Przepisy ogólne
§2
2.1. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (zwane dalej OPWS) maj¹ zastosowanie w stosunkach pomiêdzy spedytorem a jego zleceniodawc¹, a w przypadku
spedytora zastêpczego tak¿e pomiêdzy nim a zleceniodawc¹ osoby, która udzieli³a
spedytorowi zastêpczemu zlecenia - jeœli przynajmniej jedna ze stron jest
cz³onkiem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.
2.2. OPWS stosuje siê tak¿e w ka¿dym przypadku zaanga¿owania odpowiedzialnoœci cywilnej spedytora, w tym równie¿ z tytu³u czynów niedozwolonych
w zakresie, w jakim nie sprzeciwia siê to przepisom bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cym.
§3
3.1. Do innych czynnoœci zwi¹zanych z przewozem, które mog¹ byæ wykonywane przez spedytora, zalicza siê takie czynnoœci jak: poradnictwo transportowe,
ubezpieczenie, prze³adunek, sk³adowanie, pakowanie, konfekcjonowanie, organizacja obs³ugi celnej, dystrybucja, logistyczne i inne temu podobne.
3.2. W odniesieniu do umowy spedycji zawartej przez spedytora, zastosowanie
bêd¹ równie¿ mia³y ogólne warunki b¹dŸ regulaminy œwiadczenia us³ug, je¿eli ich
stosowanie w danej dziedzinie dzia³alnoœci jest powszechnie przyjête lub je¿eli
zawarcie umowy z podwykonawc¹ wymaga³o w³¹czenia do treœci tej umowy
stosowanego przez drug¹ stronê wzorca umownego.
§4
4.1. Spedytor mo¿e sam dokonaæ przewozu. W tym przypadku ma jednoczeœnie
prawa i obowi¹zki przewoŸnika.
4.2. Spedytor, zawieraj¹c umowê przewozu, jest przewoŸnikiem umownym,
jeœli nie korzysta z w³asnych œrodków transportu.
4.3. Spedytor, który samodzielnie wykonuje us³ugi, o których mowa w punkcie 3.1. powy¿ej, w relacjach ze zleceniodawc¹ odpowiada na podstawie
powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, znajduj¹cych zastosowanie do
danego rodzaju us³ugi, z zastrze¿eniem ograniczeñ odpowiedzialnoœci, o których
mowa w § 22 i § 23 niniejszych OPWS.
§5
Postanowienia niniejszych OPWS nie maj¹ zastosowania do spedycji pieniêdzy,
dzie³ sztuki i szcz¹tków ludzkich.
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Oferty
§6
6.1. Z³o¿ona przez spedytora oferta obejmuje tylko te czynnoœci, które s¹ w niej
wymienione i zachowuje wa¿noœæ w okreœlonym w niej terminie.
6.2. Oferta spedytora i uzgodnienia dotycz¹ce stawek i us³ug (w³asnych lub osób
trzecich) odnosz¹ siê tylko do towarów okreœlonych w zleceniu oraz zak³adaj¹
typowe, niezak³ócone warunki jego realizacji.
6.3. W przypadku braku wskazania terminu ich obowi¹zywania, ka¿da oferta lub
kwotowanie zachowuje wa¿noœæ tylko w razie ich niezw³ocznego potwierdzenia
przez zleceniodawcê w zleceniu, które ma byæ realizowane niezw³ocznie po jego
z³o¿eniu, chyba ¿e strony inaczej postanowi³y.
6.4. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu oferty, zaistnia³ej z przyczyn zewnêtrznych, niezale¿nych od spedytora, podane lub uzgodnione ceny bêd¹
odpowiednio korygowane ze skutkiem od chwili, gdy zmiana ta wyst¹pi³a. Korekta
oferty, wynikaj¹ca ze zmiany któregokolwiek jej elementu z przyczyn le¿¹cych po
stronie spedytora, wymaga zgody zleceniodawcy.
6.5. W braku innych uzgodnieñ, oferta spedytora zawiera wszystkie koszty ponoszone przez spedytora podczas niezak³óconego przebiegu procesu spedycyjnego, za wyj¹tkiem wszelkiego typu kosztów przestoju, które, jeœli nie zawinione
przez spedytora, zleceniodawca zobowi¹zany jest odrêbnie zap³aciæ spedytorowi
w wysokoœci na³o¿onej na spedytora przez osoby trzecie.
Umowa spedycji
§7
7.1. Przez umowê spedycji spedytor zobowi¹zuje siê za wynagrodzeniem, w zakresie dzia³alnoœci swego przedsiêbiorstwa, do wys³ania lub odbioru przesy³ki albo
do dokonania innych us³ug zwi¹zanych z jej przewozem.
7.2. Umowê spedycji uwa¿a siê za zawart¹ z chwil¹ otrzymania przez spedytora
zlecenia spedycyjnego, je¿eli jego postanowienia, wraz z poprzedzaj¹c¹ wp³yw
zlecenia i wi¹¿¹c¹ w chwili jego z³o¿enia ofert¹ spedytora, przewiduj¹ wszystkie
istotne postanowienia umowy spedycji. W innym przypadku do zawarcia umowy
spedycji dochodzi z chwil¹ ustalenia pomiêdzy stronami wszystkich istotnych
warunków tej umowy.
7.3. W przypadku braku zamiaru wykonania us³ugi spedytor winien bez zw³oki
powiadomiæ o tym sk³adaj¹cego zlecenie.
Zlecenie spedycyjne
§8
8.1.

Spedytor wykonuje czynnoœci na podstawie zlecenia.
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8.2. Zlecenie dla jego wa¿noœci nie wymaga formy pisemnej, jednak¿e dla unikniêcia nieporozumieñ i nieprawid³owoœci w jego realizacji zaleca siê, by wystawione zosta³o lub potwierdzone w formie pisemnej.
8.2.1. Spedytor nie jest odpowiedzialny za nastêpstwa b³êdów i nieporozumieñ
wynik³ych w zwi¹zku z otrzymaniem zlecenia ustnie lub telefonicznie.
8.2.2. Spedytor nie jest odpowiedzialny za skutki dodatkowych instrukcji udzielanych przez zleceniodawcê bezpoœrednio innym stronom uczestnicz¹cym w realizacji spedycji.
8.3. Zlecenie powinno zawieraæ wszystkie niezbêdne informacje o przesy³ce
i o jej w³aœciwoœciach, a w szczególnoœci znaki i numery poszczególnych sztuk
(opakowañ), ich liczbê, ciê¿ar, wymiary, kubaturê, iloœæ i rodzaj kontenerów,
a tak¿e wskazywaæ, czy stanowi¹cy przesy³kê towar znajduje siê na liœcie towarów
strategicznych, w tym podwójnego stosowania b¹dŸ zbrojeniowych, jak równie¿
okreœlaæ zakres zlecanej us³ugi oraz wszelkie inne dane i dokumenty potrzebne dla
prawid³owego wykonania zlecenia.
8.4. Zleceniodawca ma obowi¹zek udzielenia zlecenia kompletnego i prawid³owego. Zleceniodawcê obci¹¿aj¹ konsekwencje zaistnia³e wobec spedytora
i osób trzecich w nastêpstwie podania w zleceniu niedok³adnych, niekompletnych
i nieprawid³owych danych, przy czym odnosi siê to równie¿ do danych zawartych
w dokumentach, korespondencji oraz podanych na przesy³ce informacji co do
iloœci, wagi, wymiarów i w³aœciwoœci, a tak¿e wadliwego opakowania przesy³ki
itp., nawet wtedy, gdy niedok³adnoœæ, niekompletnoœæ, wzglêdnie nieprawid³owoœæ powsta³y bez jego winy.
8.5. Spedytor jest uprawniony do sprawdzenia, czy przedstawione mu w zleceniu dane s¹ poprawne i wyczerpuj¹ce, jak równie¿ do sprawdzenia prawdziwoœci
podpisów i uprawnieñ osób podpisanych na zleceniach i innych dokumentach.
8.6. Przy towarach niebezpiecznych zleceniodawca, przekazuj¹c zlecenie,
winien w nim okreœliæ konkretny rodzaj niebezpieczeñstwa oraz poinformowaæ
o koniecznych œrodkach ostro¿noœci. W przypadku, gdy chodzi o towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów o transporcie towarów niebezpiecznych lub
innych, dla których w zakresie przewozu i magazynowania istniej¹ szczególne
przepisy co do obchodzenia siê z nimi, zleceniodawca zobowi¹zany jest podaæ
wszystkie dane, niezbêdne do w³aœciwej realizacji zlecenia, w szczególnoœci
klasyfikacjê zgodn¹ z w³aœciwymi przepisami dotycz¹cymi towarów niebezpiecznych.
8.7. Przyjête zlecenie spedytor mo¿e przekazaæ do wykonania w ca³oœci lub
w czêœci osobom trzecim. W tym przypadku wszelkie postanowienia dotycz¹ce
ograniczenia odpowiedzialnoœci spedytora, zawarte w niniejszych OPWS, odnosz¹
siê tak¿e do spedytorów dalszych i zastêpczych.
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Wykonanie zlecenia
§9
9.1. Spedytor jest zobowi¹zany wykonywaæ swoje czynnoœci zgodnie z przyjêtym zleceniem. W przypadku koniecznoœci podjêcia dzia³añ nie objêtych zleceniem spedytor powinien kierowaæ siê dobrem towaru, zachowaniem nale¿ytej
starannoœci i obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
9.2. W przypadku braku w zleceniu jednoznacznych, wystarczaj¹cych i wykonalnych instrukcji lub szczególnych uzgodnieñ, spedytor ma wolny wybór czasu,
sposobu wysy³ki, rodzaju przewozu i taryf. Spedytor dzia³a w ka¿dym przypadku
uwzglêdniaj¹c dobro towaru, lecz na ryzyko i rachunek zleceniodawcy.
9.3. Je¿eli spedytor obowi¹zany jest do wysy³ania dokumentów za potwierdzeniem, to uzyskanie potwierdzenia nadania zwalnia spedytora od odpowiedzialnoœci za niedorêczenie lub opóŸnienie w dorêczeniu dokumentów. Bez pisemnego
zlecenia spedytor nie ma obowi¹zku ubezpieczenia wysy³anych dokumentów.
9.4. Odbieraj¹c przesy³kê, spedytor lub przez niego upowa¿niona osoba obowi¹zana jest sprawdziæ, czy przesy³ka dostarczona zosta³a w stanie nienaruszonym, bez
braków lub uszkodzeñ zewnêtrznych i w zgodnoœci z towarzysz¹cymi jej dokumentami (konosament, list przewozowy itp.).
9.5. Je¿eli przesy³ka sk³adana jest do magazynu nale¿¹cego do osób trzecich,
sprawdzenia stanu i zgodnoœci z dokumentem przewozowym dokonuje podmiot
prowadz¹cy magazyn.
9.6. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub braku w przesy³ce, braku lub niezgodnoœci plomb i innych zabezpieczeñ, spedytor zabezpiecza prawa zleceniodawcy
w stosunku do osób trzecich odpowiedzialnych za stwierdzone braki lub uszkodzenia, powiadamiaj¹c o tym zleceniodawcê.
9.7. Poœwiadczenie odbioru przesy³ki wydane przez spedytora stwarza domniemanie przyjêcia jej przez spedytora w takim stanie, jak to uwidoczniono
w poœwiadczeniu.
9.8. Wykonuj¹c zlecenie dotycz¹ce wys³ania przesy³ki, spedytor obowi¹zany
jest dotrzymaæ wyznaczonych warunkami kontraktu handlowego terminów
(terminów wa¿noœci akredytywy handlowej, itp.) okreœlonych w zleceniu, chyba ¿e
z przyczyn niezale¿nych od spedytora by³o to niemo¿liwe. O powy¿szym spedytor
powinien uprzedziæ lub poinformowaæ zleceniodawcê.
Ubezpieczenia
§ 10
10.1. Spedytor dokonuje ubezpieczenia "cargo" jedynie wówczas, gdy otrzyma
wyraŸne w tym wzglêdzie pisemne zlecenie. Je¿eli nie uzgodniono inaczej na
piœmie, spedytor nie ma obowi¹zku aran¿owania oddzielnego ubezpieczenia dla
ka¿dej przesy³ki. Podanie w zleceniu wartoœci towaru nie oznacza udzielenia
spedytorowi zlecenia na zaaran¿owanie ubezpieczenia „cargo”.
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10.2. Oferuj¹c zleceniodawcy ubezpieczenie „cargo” lub zawieraj¹c je w jego
imieniu i na jego koszt, spedytor zobowi¹zany jest udostêpniæ zleceniodawcy
warunki ubezpieczenia:
10.2.1.w przypadku objêcia przesy³ki ubezpieczeniem generalnym - przed zawarciem umowy spedycji;
10.2.2.w innych przypadkach - przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
Przeszkody w wykonywaniu czynnoœci spedycyjnych
§ 11
11.1. Okolicznoœci niezale¿ne od spedytora lub innej osoby dzia³aj¹cej na jego
zlecenie (m. in. si³a wy¿sza) uniemo¿liwiaj¹ce wykonanie w ca³oœci lub w czêœci
obowi¹zków spedytora, zwalniaj¹ go na czas trwania tych przeszkód od odpowiedzialnoœci za terminowe wykonanie zlecenia. O powstaniu tych przeszkód spedytor
winien bez zw³oki zawiadomiæ zleceniodawcê. Gdy trwanie tych przeszkód
przed³u¿a siê nadmiernie, spedytor mo¿e odst¹piæ od umowy, nawet gdy jest ona
ju¿ czêœciowo wykonana. Jednak¿e przed odst¹pieniem od umowy spedytor
obowi¹zany jest zabezpieczyæ przesy³kê i interes zleceniodawcy w porozumieniu
z nim. W razie odst¹pienia spedytora od umowy z przyczyn wy¿ej podanych, nale¿y
mu siê zwrot wydatków poniesionych w zwi¹zku z wykonywaniem zlecenia oraz
stosowna czêœæ wynagrodzenia za dokonane czynnoœci.
11.2. Przez si³ê wy¿sz¹ rozumie siê zdarzenia o charakterze katastrofalnych
dzia³añ przyrody, a tak¿e nadzwyczajnych i zewnêtrznych wydarzeñ o charakterze
generalnym, jak wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja,
zamieszki, którym zapobiec nie mo¿na, zaœ niemo¿noœæ zapobie¿enia skutkom
tych dzia³añ czy wydarzeñ jest obiektywna, niezale¿na od podjêcia czy zaniechania
przez stronê mo¿liwych do przedsiêwziêcia aktów prewencji.
Wynagrodzenie spedytora, zwrot poniesionych kosztów
§ 12
12.1. Spedytorowi nale¿y siê wynagrodzenie od zleceniodawcy zgodnie z zawart¹ umow¹.
12.2. Za us³ugi nie przewidziane wczeœniejsz¹ umow¹, ale wykonane po uzgodnieniu ze zleceniodawc¹, jak równie¿ za us³ugi wykonane bez uzgodnienia, ale
w celu nale¿ytego wykonania umowy, nale¿y siê spedytorowi stosowne wynagrodzenie. Ponadto spedytorowi przys³uguje zwrot poniesionych w celu wykonania us³ugi wydatków.
12.3. W przypadku braku oddzielnej umowy wynagrodzenie spedytora wynika
z taryfy spedytora.
§ 13
Spedytor mo¿e uzale¿niæ wykonanie zlecenia od wp³acenia przez zleceniodawcê
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zaliczki na poczet wydatków zwi¹zanych z jego wykonaniem (np. frachty, op³aty
portowe, celne, itp.). Spedytor mo¿e równie¿ uzale¿niæ dalsze wykonanie zlecenia
od natychmiastowego zwrotu dokonanych ju¿ wydatków. Przy dostawach sukcesywnych spedytor ma prawo do czêœciowego rozliczania nale¿noœci.
§ 14
Zajêcie, uszkodzenie, utrata przesy³ki w ca³oœci lub w czêœci, nie zawinione przez
spedytora, a tak¿e spowodowane si³¹ wy¿sz¹, przepadkiem (konfiskat¹) lub innym
aktem w³adzy dotycz¹cym przesy³ki, nie maj¹ wp³ywu na roszczenia spedytora
wobec zleceniodawcy, w szczególnoœci roszczenia o zap³atê umówionego wynagrodzenia oraz zwrot kosztów i wydatków.
§ 15
Udzielenie spedytorowi zlecenia na rachunek osoby trzeciej lub wskazanie osoby
trzeciej jako p³atnika nale¿noœci spedytora nie zwalnia zleceniodawcy od obowi¹zku zap³aty.
§ 16
Spedytor ma obowi¹zek sprawdzenia, czy nale¿noœci podwykonawców obliczone
s¹ prawid³owo. W razie stwierdzenia nieprawid³owoœci spedytor obowi¹zany jest
z³o¿yæ bez zw³oki reklamacjê. Zleceniodawca obowi¹zany jest zwróciæ spedytorowi jego wydatki zwi¹zane z reklamacj¹.
§ 17
17.1. Zleceniodawca zobowi¹zany jest zwróciæ spedytorowi wszelkie wydatki
zwi¹zane z wykonywaniem zlecenia, w tym koszty detention, demurrage i frachtu,
które spedytor poniós³ w wyniku wskazania go, przez zleceniodawcê lub kontrahenta zleceniodawcy, jako odbiorcê towaru w konosamencie armatorskim lub
lotniczym liœcie przewozowym.
17.2. Je¿eli spedytor na zlecenie zleceniodawcy wystêpuje w charakterze nadawcy lub odbiorcy i wysuniête zostan¹ wobec niego roszczenia (np. z tytu³u awarii
wspólnej lub z innych tytu³ów), za które z mocy prawa odpowiada nadawca lub
odbiorca, zleceniodawca ma obowi¹zek zabezpieczenia i ochrony spedytora przed
wynikaj¹cymi st¹d konsekwencjami.
§ 18
Je¿eli spedytor w trakcie wykonywania zlecenia wyk³ada w³asne fundusze, ma
on prawo do prowizji wyk³adowej od wy³o¿onej sumy. Je¿eli wysokoœæ prowizji
nie jest okreœlona taryf¹ lub umow¹ z klientem, obowi¹zuje prowizja w wysokoœci
aktualnie obowi¹zuj¹cej stopy odsetek ustawowych.
Odpowiedzialnoœæ spedytora
§ 19
Odpowiedzialnoœæ spedytora jest uzale¿niona od zakresu zawartej umowy.
7

§ 20
20.1. Spedytor ponosi odpowiedzialnoœæ za szkodê wynik³¹ z niewykonania lub
nienale¿ytego wykonania czynnoœci spedycyjnych wynikaj¹cych z umowy spedycji, chyba ¿e udowodni, i¿ nie móg³ zapobiec szkodzie pomimo do³o¿enia
nale¿ytej starannoœci.
20.2. Spedytor jest odpowiedzialny za przewoŸników i dalszych spedytorów,
którymi pos³uguje siê przy wykonaniu zlecenia, chyba ¿e nie ponosi winy w ich
wyborze.
20.3. Spedytor zobowi¹zany jest do podjêcia wszelkich czynnoœci maj¹cych na
celu umo¿liwienie zleceniodawcy dochodzenia roszczeñ od osób bior¹cych udzia³
w wykonaniu zlecenia, chocia¿ za ich dzia³anie lub zaniechanie nie ponosi
odpowiedzialnoœci. Na podstawie odrêbnej umowy spedytor mo¿e dochodziæ tych
roszczeñ na ryzyko i koszt zleceniodawcy.
§ 21
Dzia³aj¹c jako operator transportu multimodalnego spedytor odpowiada zgodnie
z warunkami dokumentu przewozowego odnosz¹cego siê do tego rodzaju
transportu.
Ograniczenia i wy³¹czenia odpowiedzialnoœci spedytora
§ 22
22.1. Spedytor nie ponosi odpowiedzialnoœci za:
22.1.1.przesy³ki wartoœciowe i towary niebezpieczne, jeœli nie zosta³y zadeklarowane i zaakceptowane przez spedytora w zawartej umowie;
22.1.2.szkodê spowodowan¹ opóŸnieniem w dostawie przesy³ki, chyba ¿e zobowi¹za³ siê do dostarczenia jej w okreœlonym terminie;
22.1.3.szkodê w postaci innej, ni¿ szkoda rzeczywista;
22.1.4.ubytek wagi w towarach masowych, wynikaj¹cy z ich w³aœciwoœci, nie
przekraczaj¹cy granic okreœlonych w³aœciwymi dla danego towaru przepisami,
a w przypadku braku takich przepisów - granic zwyczajowo przyjêtych;
22.1.5.szkodê wynikaj¹c¹ z udzia³u lub zaniechania osób, z którymi spedytor nie
pozostaje w stosunkach umownych.
§ 23
23.1. Wyp³acone przez spedytora odszkodowanie, nale¿ne osobie uprawnionej
z tytu³u zawartej umowy spedycji, ograniczone jest do zwyk³ej wartoœci towaru,
okreœlonej w fakturze handlowej, a w razie jej braku, okreœlonej w kolejnoœci na
podstawie ceny gie³dowej, rynkowej lub w oparciu o normaln¹ wartoœæ rzeczy tego
samego rodzaju i jakoœci. W ¿adnym przypadku jednak wyp³acone przez spedytora
odszkodowanie nie mo¿e przekroczyæ kwoty 2 SDR za 1 kilogram wagi brutto
przesy³ki brakuj¹cej lub uszkodzonej, a ³¹cznie kwoty 50.000 SDR za ka¿de zda8

rzenie, chyba ¿e od osoby, za któr¹ spedytor ponosi odpowiedzialnoœæ, uzyskane
zostanie odszkodowanie w kwocie wy¿szej.
23.2. Odszkodowanie wyp³acone przez spedytora zgodnie z punktem 23.1. nie
mo¿e przewy¿szaæ odszkodowania mo¿liwego do uzyskania na podstawie przepisów prawa od osoby odpowiedzialnej za szkodê.
23.3. Aktualn¹ wartoœæ SDR ustala siê na podstawie kursu, notowanego i publikowanego przez NBP w dacie powstania szkody.
23.4. Postanowienia § 23 stosuje siê odpowiednio tak¿e w przypadku zaanga¿owania odpowiedzialnoœci cywilnej spedytora z tytu³ów innych ni¿ umowny.
Reklamacje
§ 24
24.1. Reklamacja zleceniodawcy z³o¿ona spedytorowi winna byæ wniesiona do
spedytora na piœmie w ci¹gu 6 dni od daty, w której zleceniodawca dowiedzia³ siê
lub powinien by³ siê dowiedzieæ o zaistnia³ej szkodzie. W terminie 14 dni od jej
otrzymania spedytor zobowi¹zany jest do potwierdzenia otrzymania reklamacji
i udzielenia wyjaœnieñ co do sposobu i terminu jej rozpatrzenia.
24.2. Reklamacji powinny towarzyszyæ dokumenty stwierdzaj¹ce stan przesy³ki
oraz okolicznoœci powstania szkody/braków.
24.3. Procedura reklamacyjna zwi¹zana z wykonywaniem przez spedytora funkcji przewoŸnika umownego uregulowana jest odrêbnymi przepisami.
Prawo zastawu i zatrzymania
§ 25
25.1. Dla zabezpieczenia nale¿noœci od zleceniodawcy spedytor ma prawo do
zatrzymania przesy³ki i/lub dokumentów jej dotycz¹cych do czasu zap³aty tych
nale¿noœci
25.2. Spedytor mo¿e równie¿ egzekwowaæ przyznane mu w punkcie 25.1 prawa
w odniesieniu do sum nale¿nych mu od zleceniodawcy za poprzednie zlecenia.
25.3. Je¿eli zgodnie ze zleceniem przesy³ka ma byæ postawiona do dyspozycji
strony trzeciej lub stronie trzeciej przekazana, spedytor mo¿e tak¿e skorzystaæ
z prawa zastawu na przesy³ce.
25.4. Wszelkie koszty zwi¹zane z zastawem na przesy³ce i/lub dokumentach
obci¹¿aj¹ towar.
25.5. W przypadku, gdy osoby trzecie wyst¹pi¹ wobec spedytora z jakimikolwiek
roszczeniami w zwi¹zku z wykonywaniem przez spedytora prawa zatrzymania lub
zastawu na przesy³ce, zleceniodawca zobowi¹zany bêdzie do niezw³ocznego
zwolnienia spedytora z takiej odpowiedzialnoœci i naprawienia poniesionej przez
spedytora szkody.
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Przedawnienie
§ 26
26.1. Roszczenia z umowy spedycji przedawniaj¹ siê z up³ywem jednego roku.
26.2. Przedawnienie zaczyna biec:
26.2.1.w przypadku roszczeñ z tytu³u uszkodzenia lub braków w przesy³ce - od
dnia jej dostarczenia;
26.2.2.w przypadku ca³kowitej utraty przesy³ki lub dostarczenia jej z opóŸnieniem
- od dnia, w którym przesy³ka mia³a byæ dostarczona;
26.2.3.we wszystkich innych przypadkach - od dnia wykonania zlecenia.
§ 27
W przypadku, gdy spedytor w myœl § 4 niniejszych OPWS nabywa status
przewoŸnika, roszczenia z tytu³u przewozu przedawniaj¹ siê wed³ug przepisów
prawnych krajowych i miêdzynarodowych reguluj¹cych to zagadnienie.
Rozstrzyganie sporów i prawo w³aœciwe
§ 28
Strony mog¹ siê umówiæ, ¿e spory wynikaj¹ce ze stosunków prawnych, do których
maj¹ zastosowanie niniejsze OPWS, podlegaæ bêd¹ rozstrzygniêciu przez S¹d
Arbitra¿owy przy Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki w Gdyni.
§ 29
W braku odmiennej umowy stron, spory wynikaj¹ce ze stosunków prawnych,
do których maj¹ zastosowanie niniejsze OPWS, podlegaj¹ rozstrzygniêciu:
29.1. w przypadku, gdy obie strony posiadaj¹ siedzibê (miejsce zamieszkania)
w Polsce - przez s¹d powszechny, w³aœciwy dla miejsca siedziby spedytora;
29.2. jeœli jedna ze stron ma siedzibê lub miejsce zamieszkania za granic¹ - przez
s¹d powszechny, krajowy lub zagraniczny, wybrany przez spedytora ( jeœli pozew
wnoszony jest przez spedytora ) b¹dŸ przez s¹d powszechny, w³aœciwy dla miejsca
siedziby spedytora ( jeœli pozew wnoszony jest przeciwko spedytorowi).
§ 30
W przypadku, gdy którekolwiek z postanowieñ niniejszych OPWS uznane zostanie
za nieskuteczne, nie wy³¹cza to skutecznoœci pozosta³ych postanowieñ.
§ 31
W przypadku braku odmiennego porozumienia stron w³aœciwe jest prawo polskie.
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Issued by Polish International Freight
Forwarders Association - 14.01.2010.

Polish General Forwarding Rules 2010
(translation only - without prejudice)

Definitions
§1
1.1.

The following terms used in this text denote:

1.1.1. Freight Forwarder - a subject who professionally, against remuneration, in
his own name but on the account of Customer, or in the name and on account of
Customer, covenants to forward or receive goods, to organize partly or wholly the
process of translocation of goods, or to render other services related to handling and
translocation of goods.
1.1.2. Contractual Carrier - a subject who enters a contract of carriage with the
intention to sub-contract the actual carriage to another carrier (actual carrier).
1.1.3. Customer - a person who enters into a contract with Freight Forwarder, or - in
case of a successive Freight Forwarder - the Customer of the person who contracts
a successive Freight Forwarder.
1.1.4. Written form/in writing - in the understanding of the Polish General
Forwarding Rules 2010 is complied with when:
1.1.4.1. a document containing a statement of will is hand-signed by the person
making the statement,
1.1.4.2. statement of will in electronic form is affixed with electronic signature,
verifiable by means of a valid, qualified certificate,
1.1.4.3. the document referred to in point 1. above is sent by fax or by electronic
post (e-mail),
1.1.4.4. statement of will, unsigned by hand, is sent by e-mail from the electronic
post address of the person making the statement.
1.2.

Whenever the Polish General Forwarding Rules 2010 refer to:

1.2.1. Sender - it also means consignor, shipper, charterer.
1.2.2. Freight Forwarder - it also means a successive forwarder and a subforwarder.
1.2.2.1. Successive Freight Forwarder - subject, to whom principal Freight
Forwarder sub-contracts execution of the whole of his tasks as ordered by the
Customer.
1.2.2.2. Sub-Forwarder - subject, to whom principal Freight Forwarder subcontracts partial execution of his tasks ordered by the Customer.
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General Provisions
§2
2.1. Polish General Freight Forwarding Rules 2010 (hereinafter referred to as
PGFR) apply to the relationship between the Freight Forwarder and his Customer,
and in the case of successive Freight Forwarder also between him and the Customer
- if at least one of the parties is a member of the Polish International Freight
ForwardersAssociation.
2.2. PGFR also apply in each case when Freight Forwarder's liability is engaged,
including liability in tort, as far as it does not contradict the Mandatory Law.
§3
3.1. Other services that the Freight Forwarder can perform in connection with
carriage may consist in: advisory services, insurance, transshipment, storage,
packing, consolidation, distribution, customs handling, logistics and the like.
3.2. With regard to the forwarding contract concluded by the Freight Forwarder,
general conditions or rules of services will also apply if and when their application is
widely recognized or when, subcontracting services, the Freight Forwarder has to
accept the inclusion of sub-contractor's standard contract pattern into his
subcontract.
§4
4.1. The Freight Forwarder can perform the carriage himself. In such case he has,
simultaneously, the rights and obligations of a Carrier.
4.2. When entering a contract of carriage, the Freight Forwarder becomes
a contractual carrier if he does not apply transport means of his own.
4.3. The Freight Forwarder, who by himself performs the services referred to in
point 3.1 above, in his relations with the Customer bears responsibility on the
grounds of Statutory Law applicable to the respective services, with liability
limitations as per § 22 and § 23 of these PGFR.
§5
The provisions of these PGFR do not apply to the forwarding of money, art works
and human remains.
Offers
§6
6.1. The Freight Forwarder's offer covers only the services explicitly listed
therein and is valid for the period specified therein.
6.2. The Freight Forwarder's offer and agreements concerning the rates and
services (his own or third parties') cover only the goods specified in the order and
assume typical conditions of the performance of such offer or agreement.
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6.3. Unless validity period is stipulated, each offer or quotation remains valid
only when immediately confirmed by the Customer's forwarding order due to be
executed forthwith, unless otherwise agreed by both parties.
6.4. In case any component of the offer changes due to circumstances beyond the
control of the Freight Forwarder, the prices quoted or agreed upon will be corrected
accordingly with effect from the moment the change of circumstances occurred.
Any correction of offer made due to circumstances dependent on the Freight
Forwarder, needs prior acceptance from the Customer.
6.5. Unless agreed otherwise, the Freight Forwarder's offer contains all costs
normally borne by the Forwarder during undisturbed execution of the order, except
for any demurrage which, if not caused by the Forwarder, the Customer is obliged to
pay separately in the amount charged to the Forwarder by the third parties.
The Forwarding Contract
§7
7.1. By a contract of forwarding the Freight Forwarder covenants, against
remuneration, within the scope of his commercial activity, to forward or to receive
a consignment, or to render other services related to its transportation.
7.2. The forwarding contract is considered to be entered into upon the receipt of
the Customer's Forwarding Order by the Freight Forwarder, if its stipulations,
together with the previously accepted, valid offer, contain all data essential for the
execution of the order. Otherwise the forwarding contract is valid upon settling of
all essential conditions by both parties.
7.3. If the Freight Forwarder does not intend to execute the forwarding order, he
should immediately inform the Customer.
Forwarding Order
§8
8.1. The Freight Forwarder performs his activities on the basis of the Customer's
order.
8.2. The order, for its validity, does not require to be in a written form, however,
to avoid any errors or misunderstandings in its execution it is recommended to be
issued or confirmed in writing.
8.2.1. The Freight Forwarder is not responsible for the consequences of errors and
misunderstanding resulting from orders received verbally or by telephone.
8.2.2. The Freight Forwarder is not responsible for the consequences of
supplementary instructions provided by the Customer directly to the third parties
engaged in the performance of the forwarding process.
8.3. The order should contain all essential information about the consignment
and its properties, and in particular marks and numbers of collies (packages),
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number of pieces, weights, dimensions, cubic measurements, quantity and number
of containers, and also indicate whether the goods are listed as strategic, military or
dual-use items, indicate the scope of services ordered and any other data and
documents necessary for proper execution of the order.
8.4. The Customer is obliged to ensure that the order is complete and correct. The
Customer is responsible towards the Freight Forwarder and third parties for any
consequences resulting from inaccurate, incomplete or incorrect data, also with
regard to the particulars contained in documents, correspondence or marked on the
consignment, such as quantity, weight, dimensions and properties, as well as from
defective packing of the goods etc., even if the inaccuracy, incompleteness or
incorrectness occurred without his fault.
8.5. The Freight Forwarder is entitled to verify information given in the order for
correctness and completeness and to verify the authenticity of signatures and the
competence of the persons who sign the orders and other documents.
8.6. In case of dangerous goods, the Customer delivering the order should
indicate the exact nature of danger and inform of the necessary precautions. In case
of dangerous goods within the meaning of special regulations covering transport of
dangerous goods or other goods, to which special regulations apply with regard to
their handling during transportation and storage, the Customer is obliged to indicate
all particulars indispensable for proper performance of the forwarding order, and in
particular their classification in accordance with the regulations concerning such
goods.
8.7. The Freight Forwarder may entrust the received order to third parties for
execution in whole or in part. In such case, any stipulations in these PGFR
concerning liability limitations of the Freight Forwarder, also apply to subforwarders and successive forwarders.
Execution of the order
§9
9.1. The Freight Forwarder is obliged to perform his services in accordance with
the accepted order. In case of necessity to act out of the scope of the order, the
Freight Forwarder should protect the interest of the goods, execute due diligence
and keep his actions within the law.
9.2. In the absence of explicit, sufficient and feasible instructions or special
agreements in the order, the Freight Forwarder has a free choice of the timing, mode
of dispatch and tariffs. In each case the Freight Forwarder, protecting the interest of
the goods, acts at the risk and expense of the Customer.
9.3. If the Freight Forwarder is obliged to dispatch documentation against
confirmation of receipt, then obtaining a confirmation of dispatch renders him free
from responsibility for non-delivery or late delivery of such documentation. The
Freight Forwarder is not obliged to arrange insurance of documents in transit
without Customer's written order.
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9.4. Upon taking receipt of a consignment, the Freight Forwarder or a person
authorized by him is obliged to ascertain whether the consignment has been
delivered intact, without shortages or visible damage and in conformity with the
covering documents (Bill of Lading, Waybill etc.).
9.5. If the consignment is stored into a warehouse owned by third parties, the
verification of its condition and conformity with the documents of conveyance is
made by the warehouse keeper.
9.6. In case of ascertained shortage or damage to the consignment, lack or
inadequacy of seals or other protective devices, the Freight Forwarder informs the
Customer and secures the rights of the Customer against third parties responsible
for such shortage, damage or fault.
9.7. Certificate of receipt of the consignment issued by the Freight Forwarder
constitutes a presumption that the goods have been received by the Freight
Forwarder in such condition as indicated in the Certificate.
9.8. Executing an order concerning dispatch of a consignment, the Freight
Forwarder is obliged to keep the terms of the delivery contract (Letter of Credit
validity etc.) indicated in the order, unless it proves impossible due to reasons
beyond Freight Forwarder's control. In such case the Customer should be duly
notified or informed.
Insurance
§ 10
10.1. The Freight Forwarder shall arrange for „cargo insurance” only upon receipt
of an explicit order in writing. Unless otherwise agreed in writing the Freight
Forwarder is not obliged to arrange a separate insurance for each consignment.
Indication of the value of consignment in the forwarding order is not considered an
order for the Freight Forwarder to arrange “cargo insurance”.
10.2. Offering “cargo insurance” to the Customer or arranging it in his name and at
his expense, the Freight Forwarder is obliged to submit insurance conditions to the
Customer:
10.2.1.in case of general insurance cover of a consignment - prior to conclusion of
forwarding contract ;
10.2.2.in other cases - prior to conclusion of insurance contract.
Obstacles in performance of forwarding activities
§ 11
11.1. Circumstances beyond the control of the Freight Forwarder or other person
acting upon his order (e.g. force majeure) which make it impossible in part or fully
to perform his forwarding duties, exempt him, for the time of their duration, from
responsibility for timely execution of forwarding order. The Freight Forwarder
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should notify the Customer of such circumstances immediately after they arise.
When the duration of such circumstances becomes excessive, the Freight
Forwarder may withdraw from the contract, even when the order has been partly
executed. Prior to the withdrawal the Freight Forwarder is obliged to secure the
consignment and Customer's interests in consultation with the Customer. In case of
withdrawal from the contract due to aforesaid reasons, the Freight Forwarder is
entitled to reimbursement of expenses incurred in execution of the order, together
with an appropriate part of his remuneration for the operations already completed.
11.2. Force Majeure is understood as acts of Nature of a catastrophic character,
also extraordinary and external occurrences of a general character, such as war,
martial law restrictions, riots, revolution, commotions etc. that cannot be prevented,
where inability to prevent such occurrences or their consequences is of external
character, independent from taking of or refraining from any preventive action.
Remuneration of the Freight Forwarder,
reimbursement of expenses incurred
§ 12
12.1. The Freight Forwarder is entitled to the remuneration from the Customer in
accordance with the provisions of the forwarding contract.
12.2. For services not stipulated in the Contract, but duly performed after
consultation with the Customer, as well as for services performed without
consultation in order to execute the Contract properly, the Freight Forwarder is
entitled to an appropriate remuneration as well as to a reimbursement of expenses
incurred.
12.3. If there is no separate agreement, the Freight Forwarder's remuneration is
defined by the Freight Forwarder's Tariff.
§ 13
The Freight Forwarder may subject the execution of the order to advance payment
on account of future expenditures necessary for its execution (e.g. freight charges,
port dues, customs dues etc.). He may also demand immediate reimbursement of
expenses already incurred before proceeding with further execution of the order. In
case of consecutive deliveries the Freight Forwarder is entitled to partial,
consecutive settlements of his remuneration.
§ 14
Seizure, damage, loss or partial loss of consignment not caused by the Freight
Forwarder or caused by force majeure, confiscation or other act of government
authority shall not affect Freight Forwarder's claims towards his Customer,
especially the claims for the agreed remuneration or reimbursement of his
expenditures.
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§ 15
Placing an order with the Freight Forwarder on account of a third party or indicating
a third party as payer of the Freight Forwarder's dues does not exempt the Customer
from the obligation of payment.
§ 16
The Freight Forwarder is obliged to verify the correctness of charges of his
subcontractors. In case of incorrect charges, the Freight Forwarder is obliged to
immediately claim them. The Customer is obliged to reimburse Freight Forwarder's
expenditures in connection with the claim.
§ 17
17.1. The Customer is obliged to reimburse the Freight Forwarder with any and all
expenditures in connection with the execution of his order, including the costs of
detention, demurrage and freight paid by the Freight Forwarder in consequence of
indicating him, by the Customer or his partner, as the consignee in a Master Bill of
Lading orAir Waybill.
17.2. If the Freight Forwarder, upon the order of his Customer, acts as a shipper or
a consignee, and claims are lodged against him for which he is liable by law as
shipper or consignee (e.g. by way of General Average or by other titles), the
Customer is obliged to indemnify and protect him against any consequences
resulting thereof.
§ 18
If the Freight Forwarder outlays his own funds when executing an order, he has the
right to charge outlay commission to the Customer. If the amount of the commission
is not determined by his tariff or agreed with the Customer, the commission shall be
equal to the official rate of interest.
Liability of the Freight Forwarder
§ 19
The Freight Forwarder's liability depends on the scope of forwarding contract
concluded.
§ 20
20.1. The Freight Forwarder is liable for damages resulting from nonperformance or improper performance of his duties arising from the forwarding
contract, unless he proves that he could not prevent the damage in spite of exercising
due diligence.
20.2. The Freight Forwarder is liable for carriers and sub-forwarders,
subcontracted by him for the execution of order, unless he is not at fault in choosing
them.
20.3. The Freight Forwarder is obliged to take all necessary steps to enable the
Customer to pursue his claims against the parties participating in the execution of
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the order, even if the Freight Forwarder is not liable for their acts or omissions. The
Freight Forwarder can pursue the claims himself by virtue of a separate agreement,
at the risk and expense of the Customer.
§ 21
Acting as a multimodal transport operator, the Freight Forwarder accepts liability
according to the conditions of the document of conveyance applicable to the
particular transport mode.
Limitations and exclusions of the Freight Forwarder's liability
§ 22
22.1. The Freight Forwarder is not liable for :
22.1.1.valuables or dangerous goods, unless declared as such and accepted by the
Freight Forwarder in the forwarding contract ;
22.1.2.damage caused by a delay in delivery, unless the Freight Forwarder takes
obligation to deliver the consignment within agreed time;
22.1.3.damage other than actual damage;
22.1.4.loss of weight of bulk cargoes resulting from their properties, not exceeding
the limits set in appropriate regulations, and in the absence of such regulations - not
exceeding customary limits;
22.1.5.damage resulting from acts or omissions of persons not being in contractual
relationship with the Freight Forwarder.
§ 23
23.1. Indemnity paid by the Freight Forwarder, due to the person authorized
through the forwarding contract, shall be limited by the commodity value as per
relevant commercial invoice. When no such invoice is available, it shall be based on
the commodity exchange price, market price or normal value of commodity of the
same kind and quality. In no case shall the indemnity exceed the amount of 2 SDR
per 1 kilogram gross weight of the lost or damaged consignment or the total amount
of 50,000 SDR per each occurrence, unless a higher amount is recovered from the
person for whom the Freight Forwarder is responsible.
23.2. Indemnity paid by the Freight Forwarder as per point 23.1. shall not exceed
the indemnity that can be lawfully obtained from the person liable for the damage.
23.3. SDR value is based on the current exchange rate established and published
by the National Bank of Poland.
23.4. Provisions of § 23 apply also in case of Freight Forwarder's liability
engagement for reasons other than contractual.
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Claims
§ 24
24.1. Customer's claims should be submitted to the Freight Forwarder in writing
within 6 days from the date the Customer learned or should have learned about the
damage. Within 14 days of the submission of the claim the Freight Forwarder is
obliged to confirm its receipt and inform the claimant of the manner and date of its
investigation.
24.2. Claims should be supported by documents providing evidence of the
condition of consignment and of the circumstances in which the damage/loss
occurred.
24.3. When the Freight Forwarder acts as contractual carrier, the claim procedure
is ruled by relevant regulations.
Lien on the goods and retention
§ 25
25.1. In order to secure receivables due from the Customer, the Freight Forwarder
has the right to retain the consignment and/or the relevant documents until his dues
are paid.
25.2. The Freight Forwarder can also execute his rights as per point 25.1. with
regard to unpaid receivables concerning past orders.
25.3. If, according to the forwarding order, the consignment is to be delivered or
placed at the disposal of a third party, the Freight Forwarder may also execute the
right of lien upon such consignment.
25.4. All costs connected with lien on a consignment and/or documents are on
account of the goods.
25.5. In case of third parties laying claims against the Freight Forwarder in
connection with his execution of lien on a consignment, the Customer is obliged to
immediately relieve him from any liabilities resulting thereof and to indemnify his
damages.
Time bar
§ 26
26.1. Claims under the forwarding contract are subject to time bar of one year.
26.2. The prescription period commences:
26.2.1.in case of claims for damage to or shortage of a consignment - from the date
of its delivery;
26.2.2.in case of total loss of the consignment or late delivery - from the date when
the consignment should have been delivered;
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26.2.3 in all other cases - from the date of the completion of the order.
§ 27
In case when the Freight Forwarder, as per § 3 of these PGFR, acquires the status of
a carrier, any claims under the contract of carriage expire in accordance with
domestic and international regulations governing the subject of carriage.
Settlement of disputes and applicable law
§ 28
The contracting parties may agree that disputes arising from the legal relationship
between them, to which these PGFR are applicable, will be settled by the Court of
Arbitration accredited with the Polish International Freight Forwarders Association
in Gdynia.
§ 29
In the absence of a different agreement between the Parties, disputes arising from
the legal relationship between them, to which these PGFR are applicable, shall be
settled:
29.1. in case when both Parties have their place of business /domicile/ in Poland by a common court competent with respect to the Freight Forwarder's registered
office;
29.2. if one of the Parties has his place of business or domicile abroad - by a
common court, domestic or foreign, selected by the Freight Forwarder (if the
lawsuit is brought by the Freight Forwarder) or a common court competent with
respect to the Freight Forwarder's registered office (if the lawsuit is brought against
the Freight Forwarder).
§ 30
Invalidity or unenforceability of one or more provisions of these PGFR shall not
affect any other provision of these PGFR.
§ 31
In the absence of a different agreement between the Parties, the Polish law shall
apply.
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PIFFA - Polish International Freight Forwarders Association, is a voluntary
self - governing organization associating the entrepreneurs who run economic
activity in the scope of services in international and domestic freight forwarding,
logistics, transport, customs agencies as well as other services related with the
goods turnover.
The Association acts within the territory of the Republic of Poland. PIFFA is
a National Member of the International Federation of Freight Forwarders
Associations “FIATA” and Member of the European Association for Forwarding,
Transport, Logistics and Customs Services “CLECAT”.
THE BASICAIMS OF PIFFA:
· Protection of rights and representation of interests of the Association Members
before governmental bodies and local authorities and other organizations
associating shippers, carriers and their agents and brokers;
· Representation of the Association Members’ interests before international
organizations of forwarders, shippers, carriers, etc., if their activity touches
upon professional interests of PIFFAMembers;
· Supporting high quality services rendered by the members according to
internationally recognized standards;
· Enhancement of professional ethics in the international freight forwarding
industry;
· Rendering consultative and advisory support to Members on professional
matters;
· Initiating and consulting on legislative activities in the field of freight
forwarding, transport, logistics, customs procedures and related matters;
· Publishing of professional literature on freight forwarding and related matters;
· Creation and periodic revision/update of Polish General Forwarding Rules.

Polska Izba
Spedycji i Logistyki
ul. Œwiêtojañska 3/2
81-368 Gdynia
tel. (58) 620 19 50, 620 98 26
fax (58) 661 39 35
e-mail: pisil@pisil.pl, www.pisil.pl

