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O potrzebie edukacji prawniczej logistyków
Logistyka to „jednolity proces, na który
sk∏adajà si´ przedmiot zaopatrywania (materia∏y, urzàdzenia, sprz´t), czynnoÊci
(okreÊlenie potrzeb, dostawa, rozdzia∏)
oraz funkcje (organizowanie, planowanie,
wykonawstwo, kontrola)1. Pomimo, i˝ powy˝sza definicja jest definicjà ÊciÊle ekonomicznà, wszystkie opisane w niej procesy regulowane sà przepisami prawa.
Prawo w logistyce nie funkcjonuje jako
odr´bna dziedzina prawa, ale jest konglomeratem zagadnieƒ przynale˝nych
ró˝nym ga∏´ziom prawa, g∏ównie prawu
cywilnemu i administracyjnemu (ze
wskazaniem na jeszcze mniejsze jednostki systematyczne np. prawo przewozowe
czy prawo transportowe). Stosowanie regulacji prawnych, funkcjonujàcych w ramach poszczególnych ga∏´zi prawa, wymaga znajomoÊci zasad, jakimi rzàdzà si´
te dyscypliny. I tak w prawie cywilnym
mo˝na wskazaç na obowiàzywanie nast´pujàcych zasad:
1. równoÊci wszystkich obywateli wobec
prawa,
2. autonomii woli stron (osoby fizyczne
i prawne mogà samodzielnie kszta∏towaç stosunki prawne, których podmiotami si´ stajà), z którà ∏àczy si´ zasada
swobody umów, zezwalajàca stronom
stosunków cywilnoprawnych na kszta∏towanie ich treÊci w szeroko zakreÊlonych przez prawo granicach,
3. ochrony dobrej wiary, zabezpieczajàca
interesy tego, kto dzia∏a w mylnym, ale
usprawiedliwionym przekonaniu co do
uprawnieƒ podmiotu, od którego nabywa prawo,
4. cywilnej odpowiedzialnoÊci za d∏ugi,
zgodnie z którà d∏u˝nik – co do zasady
– odpowiada za swe zobowiàzania ca∏ym majàtkiem; przepisy prawne mogà
przewidywaç w tym zakresie wyjàtki,
5. odpowiedzialnoÊci za szkod´, oznacza-

jàcej ˝e ten, kto wyrzàdzi∏ szkod´, jest
zobowiàzany do jej naprawienia,
6. ochrony w∏asnoÊci,
7. swobody umów (patrz: pkt 2)2.
Z drugiej strony konieczne staje si´ równie˝ uwzgl´dnienie specyfiki prawa administracyjnego, a wi´c tej ga∏´zi prawa, która reguluje stosunki mi´dzy organami administracji publicznej oraz mi´dzy tymi organami, a obywatelami (i innymi podmiotami nie podporzàdkowanymi administracji). Specyficzna jest wi´ê ∏àczàca obywatela z organem administracji publicznej. Organ, na mocy decyzji administracyjnej (np.
zezwoleƒ czy licencji transportowych) mo˝e niejako „narzuciç adresatowi swojà wol´”. Nale˝y jednak zaznaczyç, i˝ administracja publiczna dzia∏a wy∏àcznie na podstawie prawa, w przypadkach wyraênie
wskazanych przez normy prawne. Nie
obowiàzuje tu wi´c zasada „wszystko, co
nie jest zabronione, jest dozwolone”; zasada ta zastàpiona jest przez innà: „administracja dzia∏a tylko w sytuacjach wyraênie
przez prawo przewidzianych”. Przedsi´biorca nawiàzujàcy stosunek prawny z administracjà (w tym tak˝e przedsi´biorca logistyczny) winien zdawaç sobie spraw´, ˝e
wszelkie obowiàzki na niego nak∏adane
muszà mieç podstaw´ w prawie powszechnie obowiàzujàcym (Konstytucja,
ustawy, ratyfikowane umowy mi´dzynarodowe, rozporzàdzenia, akty prawa miejscowego), a nie w prawie wewn´trznym
administracji (okólniki, pisma resortowe,
instrukcje itd.). Przyk∏adowo: zezwolenia
i licencje transportowe wydawane sà w post´powaniu administracyjnym, w którym
strona mo˝e braç czynny udzia∏ (wskazywanie dowodów, sk∏adanie wyjaÊnieƒ, ˝àdaƒ itd.). Konieczna staje si´ równie˝ znajomoÊç przepisów, na mocy których mo˝na wnieÊç odwo∏anie od decyzji organów
administracji (w niektórych przypadkach
od decyzji wydanych w pierwszej instancji

w ogóle odwo∏anie nie przys∏uguje), czy
skarg´ do sàdu administracyjnego. Dlatego te˝ znajomoÊç prawa administracyjnego (w tym procedury administracyjnej) wydaje si´ byç nieodzowna w dzia∏alnoÊci zarówno przedsi´biorcy logistycznego, jak
równie˝ specjalisty – logistyka.

Przepisy prawne regulujàce
procesy logistyczne
Po przedstawieniu zagadnieƒ wst´pnych, odnoszàcych si´ do prawa cywilnego
i administracyjnego, nale˝y wskazaç przepisy szczególnie istotne w dzia∏alnoÊci
przedsi´biorcy logistycznego, regulujàce:
1. sk∏adowanie towarów: umowa sk∏adu
(art. 853 – 859 Kodeksu cywilnego),
a tak˝e inne przepisy szczególne, np.
Ustawa o domach sk∏adowych oraz
o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu
post´powania cywilnego i innych ustaw
(Dz. U. z 2000 r., nr 114, poz. 1191),
2. przechowanie: umowa przechowania –
art. 835 – 845 Kodeksu cywilnego,
3. przewóz: umowa przewozu (art. 774 –
794 Kodeksu cywilnego; ustawa z dnia
15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe – tekst. jedn. Dz. U. z 2000 r., nr 50,
poz. 601 z póên. zm.),
4. transport drogowy towarów: ustawa
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz. U. nr 125, poz. 1371
z póên. zm.),
5. transport kolejowy: ustawa z dnia 28
marca 2003 r. (t. jedn. Dz. U. z 2003 r., nr
86, poz. 789 z póên. zm.),
6. transport lotniczy: ustawa z dnia 3 lipca
2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. nr 130,
poz. 1112 z póên. zm.),
7. transport morski: ustawa z dnia 18
wrzeÊnia 2001 r. – Kodeks morski (Dz. U.
nr 138, poz. 1545 z póên. zm.),
8. ˝eglug´ Êródlàdowà: ustawa z dnia 21
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grudnia 2000 r. o ˝egludze Êródlàdowej
(Dz. U. z 2001 r., nr 5, poz. 43 z póên.
zm.),
9. przewóz towarów niebezpiecznych:
ustawa z dnia 28 paêdziernika 2002 r.
o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 199, poz. 1671),
10. spedycj´: umowa spedycji (art. 794 –
804 Kodeksu cywilnego),
11. dostaw´: umowa dostawy (art. 605 –
612 Kodeksu cywilnego),
12. warunki dopuszczalnoÊci pojazdów do
ruchu drogowego: np. ustawa z dnia 20
czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98, poz. 602 z póên.
zm.),
13. ubezpieczenie towarów: umowa ubezpieczenia – przepisy ogólne: art. 805 –
820 Kodeksu cywilnego, ubezpieczenia
majàtkowe: art. 821 – 828 Kodeksu cywilnego; Ustawa z dnia 22 maja 2003 r.
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz. U.
124, poz. 1151 z póên. zm.); inne zagadnienia szczególne zwiàzane z ubezpieczeniami, np. Ustawa z dnia 7 lipca 1994
r. o gwarantowanych przez Skarb Paƒstwa ubezpieczeniach eksportowych
(Dz. U. z 2001 r., nr 59, poz. 609);
14. problematyk´ celnà: ustawa z dnia 10
marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. nr
68, poz. 622);
15. inne kwestie szczegó∏owe, np. opakowania (ustawa z dnia 11 maja 2001 r.
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Dz. U. nr 63, poz. 638 z póên.
zm.); odpady (ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach, Dz. U. nr 62, poz.
628 z póên. zm.);

Edukacja prawnicza logistyków
w ramach studiów wy˝szych
Ze wzgl´du na du˝à ró˝norodnoÊç przepisów prawnych normujàcych dzia∏alnoÊç
logistycznà, edukacj´ prawniczà logistyków winna cechowaç kompleksowoÊç poruszanych zagadnieƒ, jak równie˝ szerokie
spektrum metod nauczania. Niestety, jednolite uj´cie zagadnieƒ prawnych z zakresu logistyki nie wydaje si´ byç mo˝liwe
z uwagi na fakt, i˝ jak to ju˝ zosta∏o wykazane, zagadnienia te nale˝à do ró˝nych ga∏´zi prawa3.
Logistyka istnieje w ramach ka˝dego
przedsi´biorstwa, a zatem ka˝dy przed-

si´biorca winien posiadaç wiedz´ z zakresu zagadnieƒ prawnych z logistykà
zwiàzanych, zaÊ w przypadku specjalistów – logistyków, zatrudnionych w ramach powo∏anych przedsi´biorstw, wiedza ta powinna byç szczególnie szeroka
i kompleksowa. Edukacja logistyków mo˝e byç prowadzona dwukierunkowo. Po
pierwsze - poprzez organizowanie szkoleƒ odnoszàcych si´ do obowiàzujàcych
przepisów prawnych i ich zmian, po drugie – w ramach kszta∏cenia w szkole wy˝szej na specjalnoÊciach logistycznych (studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe). Poni˝ej przedstawione zostanà
rozwa˝ania na temat drugiej z powo∏anych form kszta∏cenia.
Wkomponowanie przedmiotów prawniczych w program nauczania w uczelniach
wy˝szych, oferujàcych specjalnoÊç logistycznà, staje si´ koniecznoÊcià. Przedmiotowa specjalnoÊç oferowana jest najcz´Êciej w ramach kierunków takich jak: Zarzàdzanie i Marketing czy te˝ Ekonomia,
rzadko na kierunku Transport. Oznacza to,
˝e przysz∏y logistyk nabywa wiedz´ w zakresie podstaw zarzàdzania i procesów gospodarczych zwiàzanych z produkcjà, podzia∏em, wymianà i konsumpcjà Êrodków
zaspokajania potrzeb ludzkich. Zagadnienia prawne w logistyce wyk∏adane sà w ramach przedmiotów ekonomicznych, co
jednak nie wydaje si´ byç rozwiàzaniem
w∏aÊciwym, gdy˝ problematyk´ prawnà
winni wyk∏adaç specjaliÊci – prawnicy. Po
drugie, zagadnienia zwiàzane z prawem
w dzia∏alnoÊci logistycznej posiadajà
kompleksowy charakter i sà ze sobà ÊciÊle
zwiàzane, a zatem nie jest zasadne ich
rozbijanie i omawianie w ramach innych
przedmiotów ekonomicznych. Takie Êcis∏e
powiàzanie wynika z wyst´powania zagadnieƒ prawnych w ramach ∏aƒcucha logistycznego, w którym „uwzgl´dnia si´ êród∏a surowców i dostawców, polityk´ zakupu i gromadzenia surowców, przep∏yw materia∏ów wewnàtrz firmy, przechowywanie
wyrobów gotowych, dystrybucj´, magazynowanie i transport”4. Przepisy prawne, regulujàce funkcjonowanie ka˝dego „ogniwa” rzeczonego ∏aƒcucha logistycznego,
jakkolwiek ró˝norodne pod wzgl´dem
przynale˝noÊci do poszczególnych ga∏´zi
prawa, wykazujà wzajemne powiàzanie,
wyp∏ywajàce z zale˝noÊci pomi´dzy owymi ”ogniwami”.

Jak wynika z powy˝szego, omawianie
problematyki prawnej dotyczàcej logistyki w ramach ró˝nych przedmiotów ekonomicznych nie wydaje si´ byç celowe, co
wi´cej – wprowadziç mo˝e do procesu dydaktycznego chaos i spowodowaç brak
spójnoÊci pomi´dzy zagadnieniami prawnymi przyporzàdkowanymi tym przedmiotom.
Skoro jednak wyodr´bniliÊmy przedmiot poruszajàcy zagadnienia prawne
w logistyce (mo˝na go nazwaç Prawo w logistyce, bàdê Przepisy prawne w logistyce),
podstaw´ do jego nauczania stanowiç
winna propedeutyka prawa, realizowana
w ramach przedmiotów takich jak Encyklopedia prawa, obejmujàca swym zakresem
programowym podstawy prawoznawstwa
oraz prawa cywilnego, gospodarczego
i handlowego, a tak˝e administracyjnego.
Tylko w taki sposób student mo˝e zapoznaç si´ z podstawowymi regu∏ami, jakimi
rzàdzi si´ dana dyscyplina prawna, a których zrozumienie konieczne jest ze
wzgl´du na kompleksowy charakter Prawa w logistyce.
Studia wy˝sze w zakresie logistyki powinny si´ zatem sk∏adaç nie tylko z bloku
przedmiotów ekonomicznych, ale byç tak˝e wzbogacone o przedmioty prawnicze
(Encyklopedia prawa, Prawo w logistyce). Nale˝y jednak nadmieniç, i˝ Prawo w logistyce,
nale˝y poprzedziç zagadnieniami z zakresu prawoznawstwa oraz prawa cywilnego,
gospodarczego i handlowego, a tak˝e administracyjnego, omawianymi w ramach
Encyklopedii prawa.
Kwestià otwartà pozostaje liczba godzin
przewidzianych dla Prawa w logistyce – nie
ma bowiem jeszcze odpowiednich ministerialnych standardów nauczania w tym
zakresie. Postulowaç mo˝na, aby wymiar
godzin wynosi∏ oko∏o 60 (∏àcznie wyk∏ady
i çwiczenia). Taka iloÊç zapewni odpowiednie przygotowanie studenta i pozwoli
w sposób wyczerpujàcy omówiç materia∏.
Reasumujàc nale˝y stwierdziç, i˝ ze
wzgl´du na kompleksowoÊç, wzajemne
powiàzanie oraz znaczny stopieƒ trudnoÊci zagadnieƒ prawnych z zakresu logistyki, konieczne jest wyodr´bnienie w procesie kszta∏cenia logistyków samodzielnego
przedmiotu prawniczego, tj. Prawa w logistyce (Przepisów prawnych w logistyce) obowiàzkowo poprzedzonego Encyklopedià
prawa.

Nie istniejà bowiem podstawy do wytworzenia si´ odr´bnej ga∏´zi prawa; zresztà proces ten jest skomplikowany i d∏ugotrwa∏y, por. J. Nowacki (w:) J.
Nowacki, Z. Tobor, Wst´p do prawoznawstwa, Warszawa 1994, s. 85 – 90.
4 E. Go∏embska (w:) Kompendium wiedzy o logistyce, praca zbiorowa pod red. E. Go∏embskiej, Warszawa – Poznaƒ 2002, s. 17.
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