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Ogólne Warunki Świadczenia Usług 
Przewozowych Stan-Trans 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Przewozowych 

(„OWUP”), firma Stan-Trans Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wąwozowej 
34b („Przewoźnik”), zawiera Umowy Przewozu („Umowy”) z Klientami („Nadawcami”). 
Przewoźnik i Nadawca będą dalej zwane „Stronami”. 

2. Strony mogą wprowadzić do Umowy postanowienia dodatkowe lub odmienne od 
zawartych w OWUP, z tym, że różnice pomiędzy OWUP a Umową zostaną ustalone przez 
strony przed zawarciem rzeczonej Umowy, wyłącznie w treści stosowanego przez 
Przewoźnika wzoru Umowy, pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku rozbieżności między postanowieniami zawartymi w OWUP i w Umowie, 
pierwszeństwo mają postanowienia Umowy, o ile zostały uwzględnione w treści Umowy 
na stosowanym przez Przewoźnika wzorze lub w treści Umowy wygenerowanej 
elektronicznie za pośrednictwem formularza na stronie internetowej www.stan-
trans.com.pl/zamow.  

4. Wzór Umowy stosowany przez Przewoźnika stanowi Załącznik nr 1 do OWUP. 
 

II. Przedmiot i zakres usług 
 

1. Przedmiotem OWUP jest uregulowanie praw i obowiązków Nadawcy oraz Przewoźnika 
w zakresie świadczenia usług transportu drogowego rzeczy przez Przewoźnika na rzecz 
Nadawcy. 

2. Na zasadach określonych w OWUP będą zawierane Umowy Przewozu. 
 

III. Zawieranie i rozwiązywanie Umowy 
 

1. Umowy będą zawierane na jeden z poniższych sposobów: 
a) Wysłanie do firmy Stan-Trans wypełnionego formularza Umowy drogą e-

mailową. 
b) Wysłanie do firmy Stan-Trans wypełnionego formularza Umowy faksem. 
c) Osobiste zawarcie Umowy w formie pisemnej. 
d) Wygenerowanie Umowy wypełniając elektroniczny formularz na stronie 

internetowej www.stan-trans.com.pl/zamow. 
2. Z uwagi na specyfikę i dynamikę branży transportowej, Umowy zawarte przez strony na 

sposoby określone w lit. a), b) i d) nie będą wymagały wzajemnego doręczenia sobie przez 
strony umów zawierających oryginały podpisów stron lub ich reprezentantów. Umowa 
Przewozu zostanie zawarta poprzez doręczenie przez Nadawcę Przewoźnikowi formularza 
Umowy Przewozu poprzez e-mail, faks lub wypełnienie elektronicznego formularza na 
stronie internetowej Przewoźnika, a następnie jednoznaczną akceptację zlecenia 
transportowego przez Przewoźnika przez faks lub e-mail, na co Nadawca wyraża zgodę.   

3. Nadawca może odstąpić od Umowy jednak w terminie nie krótszym niż 12 godzin przed 
terminem załadunku z zastrzeżeniem, że w przypadku poniesienia kosztów przez 
Przewoźnika związanych z przystąpieniem do realizacji umowy, od której Nadawca 
odstąpił, Nadawca pokryje w/w koszty do pełnej ich wysokości. 

4. Nadawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy również w terminie krótszym niż 12 
godzin przed terminem załadunku, jednak wyłącznie za zapłatą odstępnego w wysokości 
50 EURO. Niezależnie od powyższego Nadawca zobowiązany będzie również do zwrotu 
koszów stosownie do ustępu poprzedzającego.  

5. Nadawca nie może odstąpić od Umowy po przystąpieniu przez Przewoźnika do czynności 
załadunkowych. 

6. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy nie zwalnia stron z obowiązku zachowania 
poufności.  

 
IV. Zmiany w Umowie Przewozu 

 
Zmiany Umowy Strony mogą dokonać wyłącznie w treści Umowy na wzorze stosowanym przez 
Przewoźnika z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Zmiana jest dokonana 

przez przesłanie przez jedną ze Stron przez faks lub e-mail zmodyfikowanego zlecenia 
transportowego i następnie akceptację przez drugą ze stron tego zlecenia przez jednoznaczne 
oświadczenie dokonane w formie pisemnej i wysłane za pośrednictwem faksu lub poczty e-mail. 
 

V. Odpowiedzialność Przewoźnika 
 

1. Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonywanie Umowy, oraz za 
wszelkie osoby i podmioty, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy jak za własne 
działania. 

2. Przewoźnik przejmuje odpowiedzialność za przewożone Towary z chwilą zakończenia 
załadunku pojazdu i podpisania dokumentów przewozowych. 

3. Odpowiedzialność Przewoźnika nie obejmuje szkód wynikających z nienależytego 
zapakowania lub załadowania Towarów, w tym zastosowanego przez Załadowcę sposobu 
ich zabezpieczenia. 

4. Przewoźnik jest zwolniony z odpowiedzialności za całkowite lub częściowe zaginięcie 
towaru lub za jego uszkodzenie, które nastąpiło w czasie między przyjęciem towaru a jego 
wydaniem, jak również za opóźnienie dostawy, jeżeli zaginięcie, uszkodzenia lub 
opóźnienie spowodowane zostało winą osoby uprawnionej, jej zleceniem nie wynikającym 
z winy przewoźnika, wadą własną towaru lub okolicznościami, których przewoźnik nie 
mógł uniknąć i których następstwom nie mógł zapobiec. 
 

VI. Prawa i obowiązki Przewoźnika 
 
1. Przewoźnik jest zobowiązany do: 

a) zapoznania się i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
przepisów ochrony przeciwpożarowych, zasad ruchu osobowego i materiałowego 
oraz innych regulacji obowiązujących w zakładzie Załadowcy, 

b) realizacji Umów zgodnie z prawem i najwyższymi standardami bezpieczeństwa. 
Przewoźnik będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe 
z powodu niewłaściwego, tj. sprzecznego z instrukcjami udzielonymi przez 
Nadawcę obchodzenia się kierowcy ciężarówki z obiektami załadunku oraz za 
wszelkie inne szkody wyrządzone podczas pobytu na terenie Nadawcy z winy 
Przewoźnika, 

c) śledzenia każdej dostawy i na prośbę pracownika Nadawcy udzielenie informacji 
odnośnie statusu dostawy, w tym za pomocą systemu GPS, 

d) zabezpieczenia załadowanych Towarów wg instrukcji Nadawcy zgodnie 
z właściwościami pojazdu oraz naczepy, przy czym w wypadku nieotrzymania od 
Nadawcy w treści Umowy lub później w formie pisemnej instrukcji zabezpieczenia 
Towarów, Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku 
niewłaściwego ich zabezpieczenia. Warunkiem stwierdzenia otrzymania przez 
Przewoźnika instrukcji jest potwierdzenie ich otrzymania, 

e) realizacji Umowy osobiście albo za pomocą podwykonawców, 
f) bezzwłocznego poinformowania Nadawcy o pojawieniu się nieoczekiwanych 

i niezależnych od Stron przerw w wykonywaniu usług, jak na przykład, z powodu 
strajków, wypadków, awarii auta i innych przypadków siły wyższej. Przewoźnik jest 
zobowiązany bezzwłocznie poinformować Nadawcę o  pojawieniu się takich 
okoliczności i podjąć wszelkie zasadne działania ekonomiczno handlowe w celu 
zminimalizowania negatywnego wpływu na system dostawczy Nadawcy.  

2. Przewoźnik ma prawo odmówić przyjęcia do przewozu rzeczy, których stan jest wadliwy 
lub opakowanie niedostateczne albo nie mających wymaganego opakowania. 

3. W wypadku odmowy przyjęcia przesyłki przez odbiorcę i w braku otrzymania od Nadawcy 
kolejnego zlecenia transportowego dotyczącego tej przesyłki w okresie 12 godzin od chwili 
odmowy przyjęcia przesyłki, Przewoźnik będzie uprawniony do oddania przesyłki na 
przechowanie w okolicy miejsca dostawy na koszt i ryzyko Nadawcy.  
 

VII. Prawa i obowiązki nadawcy 
 
1. Nadawca jest zobowiązany do: 

a) odpowiedniego opakowania Towaru, 
b) dokonania załadunku oraz rozładunku Towarów pod nadzorem Przewoźnika 

w możliwie jak najkrótszym czasie.  Kierowca nie jest upoważniony do 
manipulowania towarem, 

c) przekazania Przewoźnikowi instrukcji zabezpieczenia towaru w treści Umowy lub 
później w formie pisemnej, przy czym warunkiem stwierdzenia otrzymania przez 
Przewoźnika instrukcji jest potwierdzenie ich otrzymania, 

d) przekazania listu przewozowego oraz dokumentów potrzebnych ze względu na 
przepisy celne, podatkowe i administracyjne, 

e) sprawdzenia stanu przesyłki w momencie odbioru. Jeżeli odbiorca przyjął towar, nie 
sprawdziwszy wraz z przewoźnikiem jego stanu albo nie zgłosiwszy przewoźnikowi 
zastrzeżeń wskazujących ogólnie rodzaj braku lub uszkodzenia najpóźniej w chwili 
dostawy, jeśli idzie o widoczne braki lub uszkodzenia, lub w siedem dni od daty dostawy, 
nie wliczając niedziel i dni świątecznych, jeśli idzie o braki lub uszkodzenia niewidoczne - 

http://www.stan-trans.com.pl/zamow
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domniemywa się, jeżeli nie ma dowodu przeciwnego, że otrzymał towar w stanie 
opisanym w liście przewozowym. Zastrzeżenia, przewidziane wyżej, powinny być 
dokonane na piśmie. Ustalenia stanu przesyłki dokonuje się protokolarnie w obecności 
przedstawiciela Przewoźnika (np. kierowcy) oraz przedstawiciela Odbiorcy towaru. 

2. Jeżeli Nadawca powierza przewoźnikowi towary niebezpieczne (ADR)  to powinien mu 
dokładnie opisać jakie niebezpieczeństwo przedstawiają (min. nr UN, klase, grupę 
pakowania oraz wyłączenia, jeśli występują) i wskazać mu w razie potrzeby jakie środki 
ostrożności należy podjąć. W przypadku, gdy informacja ta nie została zamieszczona  
w liście przewozowym, do Nadawcy lub odbiorcy należy przeprowadzenie dowodu, że 
przewoźnik wiedział jakie niebezpieczeństwo przedstawiał przewóz wymienionych 
towarów. 

3. Towary niebezpieczne, które nie były przewoźnikowi znane jako takie, w warunkach 
przewidzianych w Umowie, mogą być w każdej chwili i w każdym miejscu wyładowane, 
zniszczone lub unieszkodliwione przez przewoźnika bez żadnego odszkodowania. 
Nadawca jest oprócz tego odpowiedzialny za wszystkie koszty i szkody, wynikające z ich 
powierzenia do przewozu lub z ich przewozu. 

4. Nadawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z podania w liście przewozowym lub 
w innej formie wskazań i oświadczeń niezgodnych z rzeczywistością i nieścisłych, 
niedostatecznych lub wpisanych w niewłaściwym miejscu, a także brak, niekompletność 
lub nieprawidłowość dokumentów wymaganych w przepisach szczególnych, jak również 
wynikłą z wadliwego stanu przesyłki, braku lub niewłaściwego opakowania albo 
nienależytego wykonania czynności ładunkowych. 

5. Niedotrzymanie przez Nadawcę terminu załadunku lub rozładunku przez Odbiorcę 
w stosunku do wskazanego na zleceniu, uprawnia Przewoźnika do obciążenia Nadawcy 
karą umowną w kwocie 200 PLN w transporcie krajowym oraz 100 EUR w transporcie 
międzynarodowym, za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia (Kurs EUR liczony wg średniego 
kursu NBP ogłoszonego odpowiednio w dniu opóźnionego załadunku lub rozładunku). 
Zastrzeżenie powyższej kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez  
Przewoźnika odszkodowania na zasadach ogólnych, w kwocie przewyższającej kwotę kary 
umownej. 

 
VIII. Ubezpieczenie, działalność odszkodowawcza 

 
1. Przewoźnik oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku 

z wykonywaniem usług transportu drogowego.  
2. Przewoźnik jest zobowiązany do ubezpieczenia pojazdów za pomocą których będzie 

wykonywać umowy przewozu. Na żądanie Nadawcy kierowca oddelegowany przez 
Przewoźnika do realizacji wykonawczej umowy przewozu jest zobowiązany do 
przedłożenia dowodu ubezpieczenia pojazdu. 

3. Na żądanie Nadawcy Przewoźnik jest zobowiązany przedłożyć aktualną polisę 
ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej, ogólne warunki ubezpieczenia oraz 
dowód uiszczenia składek na ubezpieczenie w terminie 2 dni roboczych. 

4. W przypadku transportu międzynarodowego odpowiedzialność odszkodowawcza 
przewoźnika zgodnie z konwencją CMR (Konwencja o Umowie Międzynarodowego 
Przewozu Drogowego Towarów) tj. do 8,33 SDR za każdy kilogram przewożonego towaru. 
Kurs SDR liczony wg średniego kursu NBP ogłoszonego w dzień wystąpienia szkody. 

5. W przypadku transportu krajowego odpowiedzialność przewoźnika zgodnie z ustawą 
Prawo Przewozowe z dnia 15.11.1984r.  w transporcie krajowym. 

 
IX. Poufność 

 
1. Strony zobowiązane są do zachowania w poufności informacji, które stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa drugiej Strony, uzyskanych w związku lub przy okazji zawarcia 
i wykonywania umów przewozu. Obowiązek zachowania poufności jest wyłączony 
w przypadku: 
a) kiedy obowiązek ujawnienia informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa, 
b) kiedy druga Strona wyraziła uprzednia zgodę na ujawnienie danych informacji na 

piśmie, 
c) kiedy dana informacja została upubliczniona przez drugą Stronę. 

2. Obowiązek zachowania poufności wiąże Strony bezterminowo.  
3. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, które miałby zostać przekazane firmom 
konkurencyjnym oraz co do których Druga strona wyraźnie zastrzeże, że stanowią one 
tajemnice jej przedsiębiorstwa. 

4. W razie rozwiązania, wypowiedzenia lub wygaśnięcia Umowy Przewoźnik jest 
zobowiązany do bezzwłocznego zwrotu wszelkich informacji oraz dokumentów 
transportowych (CMR, WZ) należących do Załadowcy bez dodatkowych wezwań. 
 
 

X. Wynagrodzenie 
 

1. Wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług ustalane jest w Umowie. 
2. Wynagrodzenie, o ile jest określone w walucie obcej, jest przeliczane na PLN wg średniego 

kursu euro z dnia poprzedzającego rozładunek, chyba że waluta wynagrodzenia zostanie 
określona i ustalona inna niż PLN. 

3. Obowiązuje termin płatności zamieszczony w Umowie. 
 
 

XI. Reklamacje 
 

1. Nadawcy przysługuje prawo do reklamacji. 
2. Reklamacja może zostać złożona: 

a) W formie pisemnej – osobiście we wszystkich oddziałach firmy Stan-Trans. 
b) W formie pisemnej – pocztą na adres ul. Wąwozowa 34b, 31-752 Kraków. 
c) W formie pisemnej – drogą elektroniczną przy czym warunkiem skutecznego 

zgłoszenia reklamacji w ten sposób jest potwierdzenie jej otrzymania przez 
Przewoźnika najdalej w terminie 3 dni. 

3. Reklamację składa się w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać: 
a) datę sporządzenia reklamacji, 
b) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika, 
c) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby skradającej reklamację, 
d) tytuł oraz uzasadnienie reklamacji, 
e) kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego), 
f) oryginał listu przewozowego, 
g) protokół szkody podpisany przez odbiorcę i kierowcę - oryginał lub kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem. Protokół ustalenia stanu przesyłki powinien 
zawierać w szczególności informacje dotyczące:  

a. pierwotnego stanu przesyłki i wartości przesyłki wynikającej z zapisów 
w dokumencie przewozowym, 

b. rodzaju naruszeń stanu przesyłki, pojemnika transportowego lub środka 
transportowego, 

c. rozmiarów naruszenia, w tym ubytków ilości, masy lub objętości przesyłki, 
d. przypuszczalnego czasu i miejsca, w którym nastąpiło naruszenie stanu 

przesyłki,  
e. przypuszczalnych przyczyn naruszenia stanu przesyłki, 
f. innych okoliczności, w jakich nastąpiło naruszenie stanu przesyłki, 
g. jeżeli ustalenia stanu przesyłki dokonuje się po jej wydaniu, to w protokole 

odnotowuje się także okoliczności ujawnienia naruszenia stanu przesyłki. 
h) kopia faktury handlowej towarzyszącej przesyłce, potwierdzona za zgodność 

z oryginałem, 
i) wykaz załączonych dokumentów, 
j) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji. 

4. Nadawca składa reklamację na formularzu będącym załącznikiem nr 2 do Ogólnych 
Warunków Świadczenia Usług Przewozowych Stan-Trans. 

5. W przypadku nieuregulowanych w OWUP zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra 
Transportu i Budownictwa w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania 
reklamacyjnego z dnia 24 lutego 2006 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 266). 
 

XII. Rozstrzyganie sporów 
 

Wszelkie spory powstałe na tle umów przewozu będą rozstrzygane przez Strony 
polubownie. Jeżeli osiągnięcie polubownego rozstrzygnięcia nie będzie możliwe w terminie 
14 dni od notyfikacji sporu, to każda ze Stron będzie uprawniona do poddania sporu pod 
rozstrzygnięcie właściwego sądu wg miejsca siedziby Przewoźnika.  
 

XIII. Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy przewozu wymagają zachowania form 
właściwych dla jej zawarcia według postanowień OWUP, pod rygorem nieważności. 
Skuteczność złożenia Przewoźnikowi jakichkolwiek oświadczeń woli lub wiedzy ustnie lub 
drogą elektroniczną uzależniona jest od potwierdzenia otrzymania oświadczenia przez 
Przewoźnika na piśmie, bądź poprzez faks lub e-mail. 

2. Warunki przedstawione w Umowie oraz w OWUP stanowią pełną treść Umowy zawartej 
między Stronami i mają pierwszeństwo przed wszelkimi wcześniej zaciągniętymi 
zobowiązaniami, oświadczeniami i porozumieniami, bez względu na to, czy dokonano ich 
w formie pisemnej czy też ustnej. 

3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy będzie dotknięte nieważnością lub 
bezskutecznością, to Umowa w pozostałej części pozostaje w mocy, a w miejsce 
nieważnego lub bezskutecznego postanowienia będzie zastosowane postanowienie 
najbardziej zbliżone do pierwotnego, najpełniej oddające zamiar Stron. 
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4. Wszelkie doręczenia pism i oświadczeń Stron wynikających z Umowy będą dokonywane na 
adresy wskazane w Umowie Przewozu. W razie zmiany adresu do korespondencji Strona 
jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o tej zmianie pod rygorem uznania za 
skuteczne doręczeń dokonywanych na dotychczasowy adres. Niniejsze postanowienie nie 
dotyczy zlecenia wykonawczej umowy przewozu. 

5. Nadawca upoważnia firmę Stan-Trans Kraków Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT po 
wykonaniu usługi transportowej bez podpisu zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 12 maja 1993r. Dz. U. Nr 39, poz. 176. wraz z późniejszymi zmianami.  
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Załącznik nr 1 do OWUP – Wzór Umowy  
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Załącznik nr 2 do OWUP – Wzór Zgłoszenia Reklamacji 

 

 


