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11..  WWssttęępp

Transport to obecnie jedna z najważniejszych gałęzi gospo-

darki. Codziennie tysiące przewoźników przemierza polskie

drogi, wykonując zlecenia transportowe. Problematykę umo-

wy przewozu w zarysie reguluje kodeks cywilny (tytuł XXV

KC). W zakresie szczegółów kodeks cywilny odsyła do prze-

pisów szczególnych (art. 775 KC). Najważniejszą dla przewo-

zu regulacją pozakodeksową jest zaś ustawa z 15.11.1984 pra-

wo przewozowe (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 z późn. zm). 

W myśl art. 774 KC przez umowę przewozu przewoźnik zo-

bowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa

do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. Wyko-

nanie przez przewoźnika umowy przewozu kończy się zazwy-

czaj dostarczeniem przesyłki od nadawcy do wskazanego od-

biorcy. Przesyłce w transporcie towarzyszą jednak często nie-

przewidziane okoliczności; może ona ulec uszkodzeniu, znisz-

czeniu lub zagubieniu. Wszystkie te sytuacje skutkują powsta-

niem dla przewoźnika odpowiedzialności odszkodowawczej. 

22..  OOddppoowwiieeddzziiaallnnoośśćć  ooddsszzkkooddoowwaawwcczzaa

Dla zaistnienia odpowiedzialności odszkodowawczej prze-

woźnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowią-

zania konieczne jest wystąpienie następujących przesłanek: 

– naruszenie zobowiązania — rozumiane jako niewykona-

nie zobowiązania lub jego wykonanie w sposób nienależyty,

niezgodny z wcześniejszymi uzgodnieniami, w sposób zawi-

niony przez przewoźnika; 

– fakt poniesienia szkody przez wierzyciela — rozumiany

jako uszczerbek majątkowy; 

UUssttaallaanniiee  wwyyssookkoośśccii  ooddsszzkkooddoowwaanniiaa  zzaa  uuttrraattęę  
lluubb  uubbyytteekk  pprrzzeessyyłłkkii  ppoowwssttaałłee  ww  pprrzzeewwoozziiee

Determining the amount of compensation for the loss of shipments
or damage in shipment in carriage

mgr Agnieszka Bogłowska 

SSttrreesszzcczzeenniiee    
Umowę Przewozu reguluje w ogólnym zakresie kodeks cywilny, a także przepisy szczególne — Ustawa prawo przewo-

zowe. W zakresie ustalania wysokości odszkodowania za utratę lub ubytek przesyłki powstałe w transporcie kluczowe

znaczenie ma art. 80 prawa przewozowego. Wysokość odszkodowania nie może przewyższać wartości, którą ustala się

na podstawie i w podanej kolejności (1) ceny wskazanej w rachunku dostawcy lub sprzedawcy, albo (2) ceny wynikają-

cej z cennika obowiązującego w dniu nadania przesyłki do przewozu, albo (3) wartości rzeczy tego samego rodzaju i ga-

tunku w miejscu i czasie ich nadania. W razie niemożności ustalenia wysokości odszkodowania w powyższy sposób wy-

sokość tą ustala rzeczoznawca. Zgodnie z najnowszym orzeczeniem Sądu Najwyższego odszkodowanie za utracony

przez przewoźnika ładunek może być ustalone nie tylko na podstawie dowodów przedstawionych w art. 80 prawa prze-

wozowego, ale również na podstawie dokumentów prywatnych, np. przedstawionych przez poszkodowanego faktur za-

kupowych i zestawień wartości utraconych towarów. 

Słowa kluczowe: prawo przewozowe, odszkodowanie w prawie przewozowym, dowody niezbędne do wykazania

wysokości szkody.

SSuummmmaarryy    
The Carriage Agreement is governed in general by the Civil Code, as well as special provisions - Carriage Law. In the

subject of determining the amount of compensation for the loss of shipments or damage in shipment in carriage, the key

role has the  art. 80 of Carriage Law.

The amount of compensation may not exceed the value which is determined on the basis and in the order of (1) the price

indicated in the supplier's or seller's account, or (2) the price resulting from the price list applicable on the day of sending

the shipment for carriage, or (3) the value of the thing of the same type and species in the place and time of their dispatch.

In the event of inability to determine the amount of compensation in the above indicated way, the amount is determined

by the appraiser. According to the latest sentence of the Supreme Court, compensation for the loss of shipments or

damage in shipment may be determined not only on the basis of the evidence provided due to art. 80 of carriage law, but

also on the basis of private documents, eg presented by the  claimant's  purchase invoices and lists of value of lost goods.

Key words: carriage law, compensation in carriage law, evidence necessary to prove the amount of damage.



– adekwatny związek przyczynowy między niewykonaniem

bądź nienależytym wykonaniem zobowiązania a szkodą rozu-

miany jako normalne następstwo zawinionego działania lub

zaniechania przewoźnika. 

Klasyczne ujęcie szkody pojmuje ją jako różnicę pomiędzy

stanem majątku poszkodowanego a stanem, jaki istniałby,

gdyby brak było czynnika szkodzącego (czynu niedozwolone-

go, niewykonania zobowiązania). Jest to uszczerbek w praw-

nie chronionych dobrach lub interesach poszkodowanego,

których doznał wbrew swej woli (Sobolewski, 2018, art. 361

§ 2 KC) stanowi dodatkowo, że w granicach szkody, w braku

odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, na-

prawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany po-

niósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szko-

dy nie wyrządzono. Kwestia ta została jednak odmiennie

uregulowana na gruncie prawa przewozowego. Przepis art.

788 § 1. wyznacza górny limit wysokości odszkodowania za

utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w czasie od jej przy-

jęcia do przewozu aż do wydania odbiorcy. Nie może ono

bowiem przewyższać zwykłej wartości przesyłki, chyba że

szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa

przewoźnika. Szczegółowe zasady ustalania wysokości od-

szkodowania z tytułu odpowiedzialności przewoźnika za

utratę lub ubytek w przesyłce zawarte są natomiast w art. 80

prawa przewozowego. 

Jak słusznie zauważył Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 29

października 1991 r. (III CZP 105/91 OSNC 1992, Nr 5, poz.

74) ubytek przesyłki powstały w przewozie (od przyjęcia prze-

syłki do przewozu aż do jej wydania) rodzi odpowiedzialność

za powstałą szkodę (art. 65 ust. 1 prawa przewozowego). Spo-

sób ustalenia wysokości odszkodowania, do jakiego w takim

wypadku zobowiązany jest przewoźnik, określa art. 80 prawa

przewozowego. Według ust. 1 tego artykułu wysokość od-

szkodowania nie może przewyższać wartości, którą ustala się

na podstawie (w podanej kolejności): 

1) ceny wskazanej w rachunku dostawcy lub sprzedawcy, albo

2) ceny wynikającej z cennika obowiązującego w dniu

nadania przesyłki do przewozu, albo

3) wartości rzeczy tego samego rodzaju i gatunku w miejcu

i czasie ich nadania. 

33..  UUssttaalleenniiee  wwyyssookkoośśccii  ooddsszzkkooddoowwaanniiaa

Stosownie zaś do ust. 2 art. 80 prawa przewozowego w ra-

zie niemożności ustalenia wysokości odszkodowania w spo-

sób określony w ust. 1 tegoż artykułu wysokość tę ustala

rzeczoznawca. Powołany przepis jest przepisem szczegól-

nym w stosunku do przepisów kodeksu cywilnego normują-

cym zasady odpowiedzialności odszkodowawczej (art. 361 

§ 2, art. 363 § 1 i 2 KC) i w zakresie w nim unormowanym

wyłącza zastosowanie tych zasad (Ambrożuk, 2010, s. 115). 

Z literalnej wykładni powyższego przepisu, a także z bez-

względnego jego charakteru wynika, że ustalania wysokości

odszkodowania należy dokonywać w kolejności przedsta-

wionej w przepisie. Pierwszym i podstawowym kryterium

ustalenia wysokości odszkodowania jest zatem cena wska-

zana w rachunku dostawcy lub sprzedawcy. Ustawodawca

wyszedł z założenia, że nadawcą przesyłki towarowej jest

zazwyczaj sprzedawca lub dostawca, który wysyła towar

przy wykorzystaniu przewoźnika, w wykonaniu wcześniej

zawartej umowy z odbiorcą np. umowy sprzedaży czy dosta-

wy. Pojęcia rachunku nie należy przy tym utożsamiać wy-

łącznie z pojęciem faktury, ale każdego rachunku, z które-

go wynika cena towaru nadanego przesyłką (Szanciło,

2008, s. 390). 

Jeżeli brak jest rachunku, wysokość odszkodowania należy

ustalać na podstawie cen wynikających z cennika obowiązują-

cego w dniu nadania przesyłki do przewozu. Dla przykładu

można tu wymienić cennik wynikający z rozporządzenia Mi-

nistra Zdrowia z 14.11.2007 r. w sprawie wykazu cen urzędo-

wych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyro-

bów medycznych (Dz. U. nr 222, poz. 1654 z późn. zm.).

Z uwagi na oparcie obrotu gospodarczego na zasadach wol-

nego rynku, kryterium cen wynikających z cennika nie jest

obecnie zbyt powszechnie wykorzystywane. Używane będzie

raczej przez pomioty funkcjonujące na rynkach regulowa-

nych (np. farmaceutycznym). 

Kolejne kryterium stanowi wartość rzeczy tego samego ro-

dzaju i gatunku w miejscu i czasie ich nadania. Chodzi tu

o wartość rynkową, co w postępowaniu sądowym powoduje

zwykle konieczność skorzystania z dowodu z opinii biegłego,

jako że trudno byłoby uznać, że wartości konkretnych towa-

rów stanowią notoria powszechne (Szanciło, 2008, s. 391). 

Jeżeli nie ma możliwości ustalenia wysokości odszkodowa-

nia w żaden z powyższych sposobów ustawodawca dopuszcza

możliwość skorzystania z pomocy rzeczoznawcy, co wprost

wynika z art. 80 ust. 2 prawa przewozowego. 

Należy wskazać, że ograniczenie górnego limitu wysoko-

ści odszkodowania do zwykłej wartości przesyłki, przy jed-

noczesnym zastosowaniu kryteriów ustalenia szkody w po-

staci utraty lub ubytku w art. 80 ust. 1 prawa przewozowego

powoduje, że odszkodowanie za utratę czy uszkodzenie

przesyłki w transporcie odnosi się jedynie do straty rzeczy-

wistej, a więc nie ma możliwości uzyskania przez wierzycie-

la utraconych korzyści (Sośniak, 1974, s. 147). W doktrynie

można spotkać się z poglądami, że odnoszenie szkody wie-

rzyciela na gruncie prawa przewozowego jedynie do straty

rzeczywistej nie jest uzasadnione. Zwraca się uwagę na sytu-

acje, w których odszkodowania dochodzi nadawca przesyłki,

ustalając jego wysokość na podstawie ceny wskazanej w wy-

stawionej przez siebie fakturze, która zawiera w sobie jed-

nocześnie koszty poniesione na wytworzenie rzeczy wysła-

nej przesyłką jak i zysk spodziewany z ich sprzedaży (Weso-

łowski, 2014, s. 383). 

Z bezwzględnego charakteru art. 80 prawa przewozowego,

a także z językowej jego wykładni wynika, iż kryteria ustala-

nia szkody muszą być zastosowane w takiej kolejności, w ja-

kiej zostały wymienione w tym artykule. Doktryna prawa cy-

wilnego jest co do tej kwestii zgodna: zasadniczo jeżeli istnie-

je rachunek nadawcy lub sprzedawcy, nie ma w zasadzie moż-

liwości posłużenia się cennikiem obowiązującym w dniu

nadania przesyłki do przewozu, określenia wartości rzeczy te-

go samego rodzaju i gatunku w miejscu i czasie ich nadania

lub skorzystania z usług rzeczoznawcy. (Szanciło, 2008, ko-

mentarz do art. 80). 
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Literalne brzmienie przepisu art. 80 prawa przewozowego

każe wnioskować, że w ust. 2 ustawodawca w sposób wyraźny

wskazał, w jakiej sytuacji możliwe jest posłużenie się wiado-

mościami specjalnymi posiadanymi przez rzeczoznawcę. Tak

więc ustalenie wysokości odszkodowania przy udziale rzeczo-

znawcy może zaistnieć, w zasadzie tylko gdy nie można go

ustalić za pomocą żadnego ze środków określonych w ust. 1. 

Podstawowym kryterium ustalenia wysokości odszkodowa-

nia jest zatem cena wskazana w rachunku dostawcy lub sprze-

dawcy. Takie rozwiązanie jest podyktowane tym, że przewóz

towarów stanowi bardzo często wynik innej umowy przewi-

dzianej w KC, np. sprzedaży, dostawy, o dzieło, w wyniku któ-

rej odbiorca towaru zobowiązany jest uiścić nadawcy cenę za

przewożony towar (Wesołowski 2014, s. 384) 

W literaturze znany jest pogląd, że możliwe jest powołanie

rzeczoznawcy na okoliczność wartości przesyłki nie tylko wte-

dy gdy wartości tej nie można określić na podstawie kryteriów

określonych w przepisie art. 80 prawa przewozowego, ale tak-

że w innych przypadkach jeśli prowadzi to do zakończenia

sporu co do wysokości odszkodowania (Górski, Żabski, 1990,

s. 288). Wydaje się jednak, że wobec bezwzględnego charak-

teru przepisu art. 80 stanowisko takie jest możliwe do zaak-

ceptowania jedynie przy założeniu zgody obu stron sporu,

w przeciwnym razie pogląd ten zmierzałby do obejścia prze-

pisu (Wesołowski, 2014, s. 384). 

Wydaje się, że ustawodawca dokonał takiej właśnie redak-

cji przepisu art. 80 ust. 1 prawa przewozowego w najlepszym

interesie nadawcy, będącego najczęściej jednocześnie sprze-

dawcą towaru wysyłanego przesyłką, gdyż kwota podana

w rachunku dołączonym, czy wysłanym w ślad za przesyłką,

która uległa utracie lub zniszczeniu stanowi wprost o szko-

dzie jaką poniósł nadawca, bez konieczności wykazywania jej

wartości w inny sposób. Gdyby bowiem przesyłki nie utraco-

no, kwota na jaką opiewa rachunek trafiłaby wprost do sprze-

dającego nadawcy. 

Powyższe stanowisko zostało ugruntowane przez czoło-

wych przedstawicieli doktryny z zakresu prawa przewozowe-

go. Mówi o tym między innymi (Wesołowski, 2014) wskazu-

jąc, że podstawowym sposobem ustalenia wysokości odszko-

dowania za utratę lub ubytek przesyłki stanowi cena podana

w rachunku sprzedawcy lub dostawcy. Przewóz towarów od-

bywa się bowiem najczęściej w wykonaniu innej umowy pra-

wa cywilnego (sprzedaży, dostawy, umowy o dzieło itp.), tj.

umowy, w konsekwencji której następuje zbycie towaru, któ-

rej towarzyszy wystawienie dokumentu handlowego określa-

jącego w sposób obiektywny cenę za towar. 

Tego samego zdania jest (Ambrożuk, 2010, s. 128-129), po-

dając, że „dostawcą lub sprzedawcą” jest zatem w tym ukła-

dzie podmiot wysyłający przesyłkę, zaś rachunkiem jest ra-

chunek lub faktura wystawione przez tego nadawcę. Należy

przyjąć, że chodzi o rachunek (fakturę) towarzyszący przesył-

ce (tj. istniejący w momencie nadawania przesyłki do przewo-

zu, z którym przewoźnik mógł się zapoznać, zawierając umo-

wę), i to wyłącznie w relacji handlowej, dla wykonania której

została zawarta umowa przewozu. 

Wyjątkowy charakter art. 80 ust. 1 prawa przewozowego

potwierdził Sąd Najwyższy (uchwała z 29.10.1991 r., III

CZP 105/91, OSNC 1992, Nr 5, poz. 74), wskazując, iż jest

to przepis szczególny w stosunku do normujących zasady

odpowiedzialności odszkodowawczej przepisów KC, co do-

datkowo znajduje potwierdzenie w art. 90 prawa przewozo-

wego i w zakresie w nim unormowanym wyłącza zastosowa-

nie tych zasad. Jednocześnie przepis ten ma charakter bez-

względnie obowiązujący (ius cogens), co oznacza, że skoro

wyłączona jest możliwość zastosowania przepisów kodekso-

wych, strony w umowie nie mogą w odmienny sposób regu-

lować zasady odpowiedzialności, wysokości szkody oraz

sposobu jej ustalania. 

Na gruncie tak ugruntowanego stanowiska nauki prawa,

Sąd Najwyższy w wyroku (wyrok Sądu Najwyższego — Izba

Cywilna z dnia 13 kwietnia 2018 r. I CSK 470/17, publ. Le-

galis), przyjął, że odszkodowanie za utracony przez prze-

woźnika ładunek może być ustalone również na podstawie

dokumentów prywatnych np. przedstawionych przez po-

szkodowanego faktur zakupowych i zestawień wartości utra-

conych towarów. W rozważanym przez Sąd Najwyższy sta-

nie faktycznym nadawca żądający od przewoźnika odszko-

dowania nie przedstawił żadnego ze wskazanych w art. 80

ust. 1 dowodów, ani nie żądał w procesie przeprowadzenia

dowodu z biegłego rzeczoznawcy, w myśl ust. 2 tego przepi-

su. Zamiast tego opierał swoje powództwo na fakturach za-

kupu, na podstawie których sam poszkodowany dokonał na-

bycia towaru, który następnie uległ utracie oraz na sporzą-

dzonych przez siebie zestawieniach obrazujących wartość

utraconego towaru. 

Powołując się na swoją wcześniejszą uchwałę (uchwała Są-

du Najwyższego z dnia 29 października 1991 r., III CZP

105/91) Sąd Najwyższy potwierdził stanowisko wypracowane

przez doktrynę, że jeżeli przedłożony został rachunek do-

stawcy lub sprzedawcy, to dla ustalenia wysokości odszkodo-

wania za przepadek przesyłki właściwa jest wyłącznie cena

wskazana w tym rachunku (art. 80 ust. 1 pkt 1) i wyłączone

jest ustalenie odszkodowania na podstawie ceny wynikającej

z cennika (ust. 1 pkt 2) i na podstawie wartości rzeczy tego sa-

mego rodzaju i gatunku (ust. 1 pkt 3), jak też wyłączone jest

ustalenie odszkodowania przez rzeczoznawcę (ust. 2). Zazna-

czył jednak, że w literaturze trafnie zwraca się uwagę, że dwa

pierwsze punkty art. 80 ust. 1 prawa przewozowego, a zwłasz-

cza przyznanie im pierwszeństwa budzą istotne zastrzeżenia,

gdyż od czasu, kiedy to unormowanie stało się częścią syste-

mu prawnego, zmienił się zasadniczo model działalności go-

spodarczej. Zwrócił uwagę, że treść umów, w wykonaniu któ-

rych zawierana jest umowa przewozu, objęta jest tajemnicą

handlową i tylko decyzją obu stron może zostać ona przeka-

zana osobie trzeciej, jaką jest przewoźnik, a z kolei cenniki,

w takim rozumieniu w jakim występowały w latach 80- tych

ubiegłego wieku, czyli będące spisem cen urzędowych, dziś

już nie istnieją. 

Sąd Najwyższy zaznaczył także, że art. 80 ust. 1 dotyczy tyl-

ko kwestii ustalania maksymalnego odszkodowania i wyzna-

cza górny limit jego wartości, a dowodzenie wysokości od-

szkodowania poniżej tej wartości odbywa się na zasadach

ogólnych dostępnych w procesie cywilnym. Skonstatował, że

nawet rachunek istniejący w momencie nadawania przesyłki

do przewozu w relacji handlowej, dla wykonania której zosta-

ła zawarta umowa przewozu jest tylko dokumentem prywat-
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nym, dlatego też nie można odmówić waloru dowodowego

innym dokumentom prywatnym w rozumieniu kodeksu po-

stępowania cywilnego pochodzącym od nadawcy przesyłki.

Zdaniem Sądu Najwyższego takim dokumentem są przedsta-

wiane przez poszkodowanego faktury zakupowe i zestawienia

wartości utraconych towarów. Ze względu na moc dowodową

dokumentu prywatnego, powołanie biegłego (rzeczoznawcy)

na okoliczność wartości przesyłki może nastąpić nie tylko

wtedy, gdy wartości tej nie można określić na podstawie kry-

teriów określonych w art. 80 ust. 1 prawa przewozowego, ale

także w innych przypadkach, w tym gdy w procesie odszkodo-

wawczym powstanie spór co do wysokości odszkodowania,

np. gdy przewoźnik zaprzeczy prawdziwości dokumentu pry-

watnego. 

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego ma bardzo istotne zna-

czenie dla dochodzenia roszczeń przez poszkodowanych na

skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umów

przewozowych. Stanowi bowiem odejście od dotychczaso-

wych zasad ustalania wysokości odszkodowania w przewozie.

Jednoznacznie stwierdzono w nim, ustalanie wysokości od-

szkodowania może nastąpić nie tylko na podstawie dokumen-

tów określonych w art. 80 prawa przewozowego, ale na in-

nych dokumentach prywatnych przedstawionych przez po-

krzywdzonego. 

Należy zwrócić uwagę, że z jednej strony Sąd Najwyższy

dostrzega specyfikę odrębności uregulowania wynikającego

z art. 80 prawa przewozowego, zgadza się ze stanowiskiem,

zgodnie z którym z przepisu tego wynika bezwzględnie wią-

żący sposób określania ustalenia wysokości odszkodowania

należnego za utratę przesyłki, a także potwierdza, że jest

on przepisem szczególnym w stosunku do przepisów ko-

deksu cywilnego normujących zasady odpowiedzialności

odszkodowawczej (art. 361 § 2, art. 363 § 1 i 2 KC) i w za-

kresie w nim unormowanym wyłącza zastosowanie tych

ogólnych zasad. Z drugiej strony jednak, dopuszcza wyłom

w tych bezwzględnie obowiązujących zasadach szczegól-

nych, powołując się na przepisy postępowania cywilnego.

Sąd Najwyższy opierając się na przepisie 278 § 1 KPC,

zgodnie z którym dowód z opinii biegłego ze względu na

składnik w postaci wiadomości specjalnych będący dowo-

dem tego rodzaju, iż nie może być zastąpiony inną czynno-

ścią dowodową, uznał, że jeżeli sąd może otrzymać wiado-

mości specjalne wyłącznie na skutek skorzystania z pomocy

biegłego, to sąd powinien dowód taki przeprowadzić

z urzędu. 

44..  PPooddssyymmoowwaanniiee

Aby wykazać wysokość odszkodowania za utratę lub

ubytek przesyłki, w procesie cywilnym opartym o szczegól-

ną regulację prawa przewozowego nie wystarczy przedsta-

wić jakichkolwiek dowodów, ale dowody wymagane przez

art. 80 ust. 1 prawa przewozowego, a dopiero gdy nie moż-

na dokonać ustalenia wysokości odszkodowania w sposób

określony w ust. 1, wysokość tę należy pozostawić do usta-

lenia rzeczoznawcy (art. 80 ust. 2 prawa przewozowego).

W przeciwnym razie przepisy szczególne przestają mieć

szczególne miejsce w systematyce prawa cywilnego. 

Formułując twierdzenie, że w procesie cywilnym można

wykorzystać każdy dowód, Sąd Najwyższy zdaje się jednak

wykraczać poza ramy zakreślone przez ustawodawcę

w art. 80 w zw. z art 90 prawa przewozowego. O ile słusz-

nie Sąd Najwyższy zauważa, że być może w obecnych wa-

runkach art. 80 może być nieaktualny w pewnym zakresie,

to przecież w pozostałym zakresie aktualnym pozostaje.

Rolą orzecznictwa nie jest zastępowanie ustawodawcy,

a jedynie interpretacje jego woli. Skoro ustawodawca do

tej pory przepisów tych nie zmienił, to nie ma podstaw by

uznawać je za nieobowiązujące. Wydaje się, że jeśli po-

szkodowany nie dysponuje żadnym z dowodów opisanych

w art. 80 ust. 1, to nadal może skorzystać z pomocy rze-

czoznawcy (ust. 2). Stanowisko Sądu Najwyższego do-

puszczające dokonanie ustalenia wysokości odszkodowa-

nia na podstawie dowodów niewskazanych w art. 80 pro-

wadzi do pominięcia szczególnego charakteru tego prze-

pisu względem przepisów ogólnych. Należy podkreślić, że

wiele wcześniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, ale tak-

że poglądy znakomitej części doktryny wskazują na nie-

możność wykorzystania każdego dowodu do ustalenia wy-

sokości odszkodowania, a wyłącznie tych wskazanych

w art. 80 prawa przewozowego. Przedstawiony tu wyrok

Sądu Najwyższego pozostaje w sprzeczności z tym stano-

wiskiem. Czas i praktyka orzecznicza pokażą czy nowy

kierunek ustalania odszkodowania wskazany przez Sąd

Najwyższy okaże się słuszny. 
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