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Edukacja logistyczna

Ubytki naturalne w transporcie – problem wymagajàcy uregulowania

Zdzis∏aw Dudziƒski                                                       

ZnajomoÊç przez s∏u˝by zakupu, sprze-
da˝y i magazynowe – przepisów praw-
nych obowiàzujàcych w tych dziedzinach
jest istotnym czynnikiem gwarantujàcym
sprawnoÊç i efektywnoÊç dzia∏ania.

W praktyce gospodarczej z wiedzà
w tym zakresie nie jest najlepiej, dlate-
go te˝ publikacje dotyczàce tych zagad-
nieƒ sà bardzo po˝yteczne, gdy˝ poma-
gajà we w∏aÊciwym rozwiàzywaniu
spornych spraw w kontaktach mi´dzy
dostawcami, odbiorcami i firmami
transportowymi i spedycyjnymi.

Dobrze si´ wi´c sta∏o, ˝e Redakcja
„Logistyki” doceni∏a wa˝noÊç tej proble-
matyki, publikujàc w nr 6/2004 artyku∏ J.
Kopyta i G. Krawca p. t. „Odpowiedzial-
noÊç przewoênika i spedytora za utrat´,
ubytek lub uszkodzenie przesy∏ki”,
omawiajàcy te zagadnienia na podsta-
wie przepisów Kodeksu Cywilnego.

Tematyka ta wymaga, moim zdaniem,
uzupe∏nienia o aktualny stan prawny
w zakresie stosowania ubytków natural-
nych w transporcie. Wynika to przede
wszystkim z faktu, ˝e w tej dziedzinie
powsta∏a pewna luka prawna, która wy-
maga pilnego usuni´cia i formalnego
uregulowania. Szereg aktów prawnych
ju˝ nie obowiàzuje, a inne nie doczeka∏y
si´ nowelizacji. Wydaje si´ wi´c uzasad-
nione okreÊlenie istoty tych zmian i po-
danie aktualnie obowiàzujàcych przepi-
sów. W ostatnich latach, wraz ze zmia-
nami w gospodarce narodowej, uleg∏y
zmianie tak˝e dotychczasowe przepisy
dotyczàce norm ubytków naturalnych.

Do 1989 r. obowiàzywa∏y dwa pod-
stawowe akty normatywne w zakresie
zasad opracowywania i stosowania
norm ubytków naturalnych w magazy-
nowaniu i transporcie (krajowych i za-
k∏adowych), a mianowicie:
• Zarzàdzenie nr 27 Prezesa Rady Mini-

strów z dnia 26.08.1983 r. w sprawie
zasad i trybu oraz organów w∏aÊci-
wych do ustalania norm ubytków na-
turalnych (M. P. Nr 30, poz. 161)

• Zarzàdzenie ministra gospodarki mate-
ria∏owej z dnia 14.12. 1983 r. w sprawie
zasad opracowywania i stosowania
norm ubytków naturalnych oraz sta∏ego
doskonalenia metodyki ustalania wyso-
koÊci ubytków w gospodarce magazyno-
wej i transporcie (M. P. Nr 42, poz. 243).

Wszystkie przepisy prawne dot. norm
ubytków naturalnych powstajàcych za-
równo w magazynowaniu jak i w trans-
porcie, jako podstaw´ wydania wskazy-
wa∏y Dekret z dnia 29.10.1952 r. o gospo-
darowaniu artyku∏ami obrotu towarowe-
go i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301).
Dekret ten zosta∏ uchylony Ustawà z dnia
10.11.1988 r. o uchyleniu dekretu o go-
spodarowaniu artyku∏ami obrotu towaro-
wego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 37, poz.
288). Wobec uchylenia aktu prawnego,
który by∏ podstawà wydawania w formie
zarzàdzeƒ przez ministrów – krajowych
norm ubytków naturalnych, uznaje si´, ̋ e
zarzàdzenia te zosta∏y uniewa˝nione
i przesta∏y formalnie obowiàzywaç.

W celu wype∏nienia w pewnym zakresie
luk prawnych dot. norm ubytków natural-
nych w magazynowaniu, z inicjatywy Insty-
tutu Logistyki i Magazynowania w Pozna-
niu – minister przemys∏u wyda∏ Decyzj´ nr
7 z dnia 29.06.1999 r., w sprawie zasad
opracowywania i stosowania norm ubyt-
ków naturalnych (Dziennik Urz´dowy Mini-
stra Przemys∏u Nr 4, poz. 8 z 25.07.1999 r.).
Przepis ten dotyczy opracowywania przez
podmioty gospodarcze zak∏adowych norm
ubytków naturalnych.

Niezale˝nie od uniewa˝nienia przepi-
sów regulujàcych opracowywanie kra-
jowych norm ubytków naturalnych po-
wstajàcych w magazynowaniu (na pod-
stawie wspomnianej wy˝ej ustawy) –
wed∏ug Obwieszczenia Rady Ministrów
z dnia 18.12. 2001 r., w sprawie wykazu
uchwa∏ Rady Ministrów, ministrów i in-
nych organów administracji rzàdowej
(M. P. Nr 47, poz. 782) – utraci∏y moc
z dniem 30. 03. 2001 r. trzy nast´pujà-
ce zarzàdzenia dot. norm ubytków na-
turalnych w transporcie:
1. Zarzàdzenie ministra komunikacji

z dnia 23.06. 1986 r. w sprawie krajo-
wych norm ubytków naturalnych nie-
których artyku∏ów przewo˝onych
transportem kolejowym (M. P. Nr 25,
poz. 176)

2. Zarzàdzenie ministrów: budownictwa
i gospodarki przestrzennej, komuni-
kacji, górnictwa i energetyki, hutnic-
twa i przemys∏u maszynowego, prze-
mys∏u chemicznego i lekkiego oraz
rolnictwa, leÊnictwa i gospodarki
˝ywnoÊciowej z dnia 22. 06. 1987 r.,

w sprawie krajowych norm ubytków
naturalnych niektórych artyku∏ów
w transporcie wodnym Êródlàdowym
(M. P. Nr 20, poz. 12);

3. Zarzàdzenie ministra transportu, ˝e-
glugi i ∏àcznoÊci z dnia 16.01. 1989 r.
w sprawie krajowych norm ubytków
naturalnych niektórych artyku∏ów
przewo˝onych Êrodkami transportu
samochodowego (M. P. Nr 5, poz. 55).
W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r.

„Prawo przewozowe” (za∏àcznik do ob-
wieszczenia ministra transportu i go-
spodarki morskiej z dnia 29.05.2000r.
Dz. U. Nr 50, poz. 601), w artykule 67
ust. 2 zawarte jest stwierdzenie, ˝e mi-
nister w∏aÊciwy do spraw transportu,
w porozumieniu z w∏aÊciwymi ministra-
mi mo˝e okreÊlaç normy ubytków dla
poszczególnych ga∏´zi transportu (ko-
lejowego, samochodowego i wodne-
go). Normy te powinny byç uwzgl´dnia-
ne w przypadku powstania niedoboru
w przesy∏kach, które z powodu swoich
w∏aÊciwoÊci tracà na masie, a przewoê-
nik odpowiada tylko za t´ cz´Êç ubyt-
ku, która przewy˝sza normy ubytków
ustalone zgodnie z obowiàzujàcymi
przepisami lub zwyczajowo przyj´te.
Tematyk´ t´ w podobny sposób regulu-
je art. 788 § 2 Kodeksu Cywilnego.

Wprawdzie w „Prawie przewozo-
wym” u˝yto okreÊlenia, ˝e minister
transportu mo˝e okreÊlaç normy ubyt-
ków naturalnych w transporcie, ale
oczywistym jest, ˝e we w∏asnym intere-
sie minister ten powinien byç zaintere-
sowany ustaleniem takich norm.

Je˝eli obecnie (jak podano powy˝ej),
nie ma obowiàzujàcych formalnie norm
ubytków naturalnych w transporcie, to
praktycznie przewoênikowi trudno b´-
dzie udowodniç, za jakà cz´Êç ubytku po-
wsta∏ego w czasie transportu odpowiada,
Dlatego te˝ powinno nastàpiç jak naj-
szybsze doprowadzenie do opracowania
aktualnych przepisów okreÊlajàcych nor-
my ubytków naturalnych w transporcie.

Nale˝y sàdziç, ˝e w najbli˝szym czasie
tego rodzaju przepisy zostanà wydane.
Do czasu ich wydania, w przypadku po-
wstania ubytku w transporcie – pomoc-
ne przy rozliczaniu ró˝nic mogà byç nor-
my ubytków naturalnych zamieszczone
w cytowanych powy˝ej zarzàdzeniach. 




