W celu unikni´cia wàtpliwoÊci i z zastrze˝eniem odmiennych
postanowieƒ przewidzianych w niniejszym dokumencie,
przedk∏adane poni˝ej Ogólne Warunki Przewozu ¸adunków
nie majà zastosowania do przewozu Pasa˝erów, Baga˝u Kabinowego czy innego Baga˝u przewo˝onego zgodnie z warunkami przewidzianymi w Bilecie Pasa˝erskim.
Nie zostanie wystawiony ˝aden Konosament, ani te˝ jakikolwiek inny dokument stwierdzajàcy prawo w∏asnoÊci w odniesieniu do ∏adunku lub jakiejkolwiek jego cz´Êci, bez wzgl´du na
to, czy taki jest czy te˝ nie wymagany, przez Klienta lub te˝ jakàkolwiek innà osob´, zwyczaj, praktyk´ albo postanowienia Regu∏
Hauge Visby. Niniejszym obustronnie uzgodniono, ˝e niniejsze
Ogólne Warunki Przewozu (dalej zwane „Warunkami”) zostanà
wydane przez Polonia Line Ltd., lub w jej imieniu. Wszystkie podj´te przedsi´wzi´cia lub jakakolwiek oferta, cennik lub umowa
sporzàdzona przez Przewoênika podlegaç b´dzie niniejszym Warunkom, a ˝adne uzupe∏nienie lub zmiana nie b´dzie wa˝na za
wyjàtkiem takich, które zosta∏y wyraênie uzgodnione na piÊmie
przez Przewoênika.
Niniejszym ustala si´, ˝e ka˝da z Umów b´dzie uwa˝ana za zawartà z W∏aÊcicielem Statku lub Czarterujàcym Statek na podstawie „Charter by Demise” bez wzgl´du na to, czy jakikolwiek dokument, b´dàcy potwierdzeniem takiej Umowy, b´dzie wystawiony przez Kompani´ lub Lini´ innà ni˝ W∏aÊciciel czy Czarterujàcy
Statek, w którym to przypadku taka Kompania lub Linia b´dzie
dzia∏aç jedynie jako agent i nie b´dzie podlegaç jakiejkolwiek innej odpowiedzialnoÊci bezpoÊredniej.
W niniejszych Warunkach nast´pujàce s∏owa i zwroty b´dà posiadaç nast´pujàce znaczenia:

1. Definicje
• Przewoênik: oznacza W∏aÊciciela Statku wykonujàcego Umow´ i obejmuje jakiegokolwiek Czarterujàcego na podstawie
„Charter by Demise” Przewoênika liniowego, Zarzàdzajàcego,
Eksploatatora i Statek, w zale˝noÊci od sytuacji.
• Umowa: oznacza porozumienie sporzàdzane pomi´dzy Przewoênikiem a Klientem, ∏àcznie z biletem ∏adunkowym, cenà czy
innym dokumentem, do którego odnosi si´ niniejszy dokument
a zawierajàcy w sobie niniejsze Warunki.
• Klient: obejmuje Za∏adowc´, Odbiorc´, W∏aÊciciela ∏adunków
oraz wszystkie inne osoby posiadajàce jakiekolwiek prawo w∏asnoÊci lub inny tytu∏ do ∏adunków, których odpowiedzialnoÊç
b´dzie odpowiedzialnoÊcià solidarnà.
• ¸adunki niebezpieczne: oznaczajà jakiekolwiek szkodliwe, niebezpieczne, o wysokim ryzyku, palne lub wybuchowe ∏adunki
albo ∏adunki, które zdaniem Przewoênika mogà przypuszczalnie spowodowaç uszkodzenie innych ∏adunków, osób lub rzeczy.
• ¸adunki wy∏àczone: oznaczajà ∏adunki Niebezpieczne, Przedmioty WartoÊciowe, inwentarz ˝ywy, roÊliny, Êwie˝e mi´so i tytoƒ albo jakiekolwiek niedozwolone produkty w porcie za∏adunku lub wy∏adunku.
• ¸adunki: oznaczajà pojazd (pojazdy), ciàgnik (ciàgniki) samochodowy, kontener (kontenery) albo inny sprz´t lub pozycj´
wymienionà w niniejszej Umowie wraz z jej lub ich zawartoÊcià.
• W∏aÊciciel: oznacza osob´, której przys∏uguje tytu∏ prawny do
¸adunków w dobrej wierze i wszystkie inne osoby, które sà lub
mogà mieç interes prawny do takich ¸adunków.
• Przedmioty wartoÊciowe: oznaczajà wszystkie wartoÊciowe
dokumenty i produkty, ∏àcznie z (bez ograniczenia) kruszcami

szlachetnymi w sztabach, monetami, kamieniami szlachetnymi, bi˝uterià, antykami, obrazami, dzie∏ami sztuki, banknotami,
papierami wartoÊciowymi.
• Statek: oznacza m.v. Polonia lub jakikolwiek inny statek, wykonujàcy niniejszà Umow´.

2. Przewoênik publiczny:
Przewoênik nie jest i nie uwa˝a si´ za przewoênika publicznego oraz zastrzega sobie prawo do przyj´cia lub odrzucenia jakichkolwiek ∏adunków do przewozu.

3. Deklaracja Klienta:
Klient deklaruje niniejszym, ˝e jest W∏aÊcicielem lub upowa˝nionym agentem W∏aÊciciela oraz, ˝e jest upowa˝niony do zawarcia umowy z Przewoênikiem zgodnie z niniejszymi Warunkami i do zajmowania si´ ¸adunkami w swoim w∏asnym imieniu lub w imieniu W∏aÊciciela, w sposób przewidziany niniejszà
Umowà. Jakikolwiek Odbiorca poprzez zarzàdzanie dostawy
¸adunków w ten sposób przyjmuje niniejszym wszelkà odpowiedzialnoÊç Klienta wymienionego poni˝ej, ale bez ograniczania praw Przewoênika w stosunku do Klienta.

4. OdpowiedzialnoÊç:
¸adunki sà przyjmowane, za∏adowywane, rozmieszczane,
przewo˝one, wy∏adowywane lub w inny sposób traktowane
i przechowywane przez Przewoênika zgodnie z Regu∏ami Haga-Visby (dalej zwanymi „Regu∏ami”), jak jest to przewidziane
w Za∏àczniku do Ustawy o Przewozie ¸adunków Drogà Morskà
z 1971 roku i ze wszystkimi obowiàzujàcymi ustawowymi ograniczeniami i wy∏àczeniami odpowiedzialnoÊci Przewoêników
i/lub statków, za wyjàtkiem co nast´puje:

i) Ka˝dy pojazd (bez wzgl´du na to, czy sk∏ada si´ z pojedynczej jednostki, jednostki po∏àczonej czy te˝ ciàgnika samochodowego lub pó∏ciàgnika) razem z jakimkolwiek kontenerem (kontenerami), lorà (lorami), paletà (paletami), pakunkiem (pakunkami) czy innym wyposa˝eniem wraz z ich odpowiednià zawartoÊcià (jeÊli taka jest) b´dzie uwa˝any za
jednà sztuk´ czy jednostk´.
ii) Przewoênik b´dzie uprawniony do ograniczenia swojej odpowiedzialnoÊci do wysokoÊci 666,67 Specjalnych Praw
Ciàgnienia (SDR) na sztuk´ lub jednostk´.
iii) Artyku∏ III paragrafy 3, 4, 5, 6, 7 i Artyku∏ VIII oraz IV paragrafy 5(a) i (c) b´dà wy∏àczone.
iv) W przypadku niezgodnoÊci z Regu∏ami obowiàzywaç b´dà
niniejsze Warunki.

5. ¸adunki Wy∏àczone:
(a) Przewoênik nie przyjmuje ¸adunków Wy∏àczonych za wyjàtkiem takich, na które wyrazi∏ zgod´ na piÊmie, a bli˝sze dane
na temat takich ¸adunków zosta∏y podane Przewoênikowi na
piÊmie.
(b) Je˝eli Klient dostarczy Przewoênikowi ¸adunki Wy∏àczone albo powoduje, ˝e Przewoênik zajmuje si´ i przechowuje ¸adunki Wy∏àczone inne ni˝ wyszczególnione w zgodzie na piÊmie, to Przewoênik b´dzie mia∏, wg swojego uznania, prawo
do niszczenia lub do zaj´cia si´ w inny sposób takimi ¸adunkami Wy∏àczonymi, bez poniesienia jakiejkolwiek odpowiedzialnoÊci wynikajàcej z tego tytu∏u w stosunku do Klienta.
(c) Gdy Przewoênik wyrazi na piÊmie zgod´ na przyj´cie Towarów
Niebezpiecznych, to rezerwuje sobie prawo, wg swojego
uznania, do zniszczenia w jakimkolwiek czasie lub innego potraktowania takich Towarów, je˝eli w opinii Przewoênika sta∏y

si´ one niebezpieczne w odniesieniu do innych ¸adunków,
rzeczy albo osób.
(d) Klientowi nie b´dzie przys∏ugiwa∏o jakiekolwiek roszczenie
w zwiàzku z jakimikolwiek ¸adunkami Wy∏àczonymi, przechowywanymi lub zniszczonymi zgodnie z podpunktem (b) i (c)
niniejszego paragrafu. Klient zabezpieczy Przewoênika przed
wszystkimi stratami, uszkodzeniami, karami, roszczeniami,
˝àdaniami, kosztami i wydatkami poniesionymi lub doznanymi w zwiàzku z przewozem ¸adunków Wy∏àczonych albo ich
przechowywaniem lub zniszczeniem.

6. Opakowanie:
(a) Klient potwierdza, ˝e wszystkie ¸adunki sà wystarczajàco
i w∏aÊciwie opakowane i przygotowane oraz oÊwiadcza, ˝e
Przewoênik nie b´dzie odpowiedzialny w jakichkolwiek okolicznoÊciach za strat´ lub uszkodzenie, b∏´dne dostarczenie
lub opóênienie spowodowane niew∏aÊciwym przechowywaniem albo nieodpowiednim opakowaniem. Klient niniejszym
zabezpiecza Przewoênika przed wszystkimi stratami, uszkodzeniami, kosztami, roszczeniami i wydatkami spowodowanymi przez lub wynikajàcymi z nieodpowiedniego opakowania,
prze∏adowania lub przenoszenia jakiegokolwiek pojazdu lub
ciàgnika, kontenera, lory, palety lub pakunku oraz powa˝nym
uszkodzeniem Statku w czasie trwania za∏adunku, wy∏adunku
lub w czasie pozostawania na pok∏adzie Statku.
(b) Przewoênik nie b´dzie podlega∏ obowiàzkowi uporzàdkowania ¸adunków, jakie majà byç przewiezione, przechowane lub
obs∏ugiwane oddzielnie ni˝ ¸adunki Klientów, za wyjàtkiem takich, w stosunku do których uzgodniono to inaczej na piÊmie.
(c) Przewoênik mo˝e na ryzyko i koszt Klienta otworzyç jakikolwiek pojazd, kontener, lor´ ciàgnika lub pakunek i zbadaç,
usunàç lub w inny sposób potraktowaç go lub jego zawartoÊç, je˝eli zosta∏o to zarzàdzone lub o co zosta∏ poproszony,

przez jakiegokolwiek przedstawiciela w∏adzy paƒstwowej lub
samorzàdu lokalnego, lub je˝eli Przewoênik uwa˝a takie dzia∏anie za konieczne do przeprowadzenia.
(d) Gdy Klient zg∏osi do za∏adunku ¸adunki ju˝ przechowywane
w lub na kontenerze, ciàgniku, zbiorniku lub jakimkolwiek innym urzàdzeniu skonstruowanym wyraênie do przewozu drogà morskà (ka˝de z nich b´dzie okreÊlane mianem „Jednostki Transportowej”), to Klient potwierdza niniejszym, ˝e taka
Jednostka Transportowa b´dzie w dobrym stanie oraz b´dzie
odpowiednia do przewozu do zamierzonego miejsca przeznaczenia tych Towarów za∏adowanych do niej lub na nià.

7. ¸adunek pok∏adowy:
Przewoênik b´dzie mia∏ prawo do rozmieszczenia i przewo˝enia Towarów albo na pok∏adzie albo pod pok∏adem zgodnie ze
swoim zdaniem pomimo tego, ˝e Umowa mo˝e wskazywaç, i˝
¸adunki majà byç przewo˝one w ten lub w inny sposób.

8. Opis:
(a) Klient potwierdza niniejszym, ˝e opis, wartoÊç lub inne szczegó∏y ¸adunków dostarczone przez Klienta do celów celnych,
konsularnych, ubezpieczeniowych i wszelkich innych sà
prawdziwe, kompletne i dok∏adne pod ka˝dym wzgl´dem, ˝e
towary te sà legalnymi towarami i b´dà one przyj´te w portach
za∏adunku i roz∏adunku i niniejszym dokumentem zabezpiecza Przewoênika przed wszelkimi stratami, uszkodzeniami, karami, roszczeniami, ˝àdaniami, kosztami i wydatkami poniesionymi lub doznanymi przez niego w wyniku naruszenia wymienionych gwarancji lub jakiejkolwiek niedok∏adnoÊci lub zaniedbania w odniesieniu do tego w jakikolwiek sposób wynik∏y.
(b) Przewoênik nie b´dzie zobowiàzany do dokonania jakiejkolwiek deklaracji z powodu jakichkolwiek przepisów prawnych
lub umowy co do natury lub wartoÊci jakichkolwiek ¸adunków, lub co do jakiegokolwiek szczególnego udzia∏u w dosta-

wie, za wyjàtkiem tego, co jest wymagane prawem lub co zosta∏o uzgodnione przez strony na piÊmie.

9. Roszczenia stron trzecich:
Klient zabezpieczy Przewoênika przed wszelkimi roszczeniami
wniesionymi przez osoby trzecie, jak te˝ powsta∏ymi zobowiàzaniami w stosunku do osób trzecich, z tytu∏u szkody, zniszczenia lub utraty, zw∏oki lub nienale˝ytego wydania towaru
w takim zakresie, w jakim powy˝sze roszczenia lub zobowiàzania przewy˝szajà zakres odpowiedzialnoÊci Przewoênika
w stosunku do Klienta z tytu∏u niniejszych Warunków.

10. Zmiana statku, prze∏adunek, trasa:
(a) Przewoênik mo˝e wys∏aç wszelkie ¸adunki lub jakàkolwiek ich
cz´Êç jakimkolwiek Statkiem lub Statkami (∏àcznie z prze∏adunkiem) bez wzgl´du na to, czy taki Statek (Statki) wyst´puje, czy te˝ nie, w og∏aszanych lub innych wykazach Przewoênika albo udaje si´ do portu roz∏adunku wymienionego w niniejszej Umowie.
(b) Jakikolwiek Statek, na jaki ¸adunki sà za∏adowane, mo˝e zdà˝aç jakàkolwiek trasà bez wzgl´du na to, czy jest to droga
bezpoÊrednia, czy te˝ zwyczajowo przyj´ta i mo˝e wejÊç do
jakiegokolwiek portu lub portów w jakiejkolwiek kolejnoÊci,
bez wzgl´du na to, czy znajdujà si´, czy te˝ sà poza geograficznà kolejnoÊcià z jakiejkolwiek przyczyny, tak jak Przewoênik zadecyduje zgodnie ze swoim uznaniem.
(c) Je˝eli jest uniemo˝liwione lub utrudnione Statkowi wejÊcie lub
wyjÊcie z jakiegokolwiek portu, ∏àcznie z portami za∏adunku
i wy∏adunku wymienionymi w niniejszej Umowie lub w inny
sposób przed kontynuowaniem podró˝y lub przed za∏adowaniem lub roz∏adowaniem albo przed kontynuowaniem za∏adunku lub roz∏adunku ¸adunków albo jakichkolwiek innych
towarów, lub przed wzi´ciem na pok∏ad lub przed wysadze-

niem na làd pasa˝erów, lub jeÊli Przewoênik jest zdania, ˝e
uniemo˝liwia si´ lub utrudnia Statkowi wykonanie Umowy, to
wtedy wg w∏asnego wy∏àcznego uznania Przewoênik mo˝e:
(i) zaniechaç podró˝y, w którym to przypadku jakakolwiek
op∏ata dokonana z góry w odniesieniu do tej podró˝y b´dzie refundowana, ale Przewoênik nie b´dzie ponosi∏ ˝adnej dalszej odpowiedzialnoÊci w stosunku do Klienta;
(ii) kontynuowaç podró˝ do jakiegokolwiek innego portu
(∏àcznie z powrotem do portu za∏adunku) i roz∏adowaç lub
przeprowadziç takie inne dzia∏ania w stosunku do ¸adunków, jakie Przewoênik uzna za stosowne. Taki roz∏adunek
lub inne podj´te kroki b´dà uwa˝ane za pe∏ne wykonanie
niniejszej Umowy i Przewoênik nie b´dzie ponosiç ˝adnej
dalszej odpowiedzialnoÊci w stosunku do Klienta.

11. Wydanie:
(a) Klient upowa˝nia Przewoênika do wydawania ¸adunków
przedstawicielowi Odbiorcy lub jakiejkolwiek osobie, jakà
Przewoênik w uzasadniony sposób upowa˝nia za kierowc´
lub konwojenta ¸adunków, w∏aÊciwie upowa˝nionego do
przyj´cia w imieniu Odbiorcy, a taki odbiór b´dzie stanowiç
w∏aÊnie wydanie ¸adunków zgodnie z warunkami niniejszej
Umowy. Je˝eli ¸adunki sà dostarczane zgodnie z Warunkami,
to Klient nie b´dzie mia∏ ˝adnych roszczeƒ za utrat´ lub nieprawid∏owà dostaw´.
(b) Klient powinien zorganizowaç odebranie ¸adunków bezzw∏ocznie po tym, jak zosta∏y one oclone w okreÊlonym miejscu wydania w zwyczajowych godzinach urz´dowania. Je˝eli
¸adunki nie zosta∏y odebrane w przeciàgu 30 dni po przeprowadzeniu ¸adunku ze Statku, to Przewoênik b´dzie mia∏ prawo do sprzedania lub zadysponowania w inny sposób, wg
swojego wy∏àcznego uznania, takich ¸adunków, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialnoÊci z tego tytu∏u w stosunku do Klienta.

(c) Przewoênik b´dzie mia∏ prawo, wg swojego wy∏àcznego uznania, bez osobnego powiadomienia, do sprzeda˝y lub do innego zadysponowania nietrwa∏ych ¸adunków, które nie zostanà
odebrane natychmiast po przybyciu lub które zdaniem Przewoênika przypuszczalnie ulegnà zepsuciu w trakcie przewozu, przechowywania lub opiekowania si´ nimi, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialnoÊci w stosunku do Klienta.
(d) Jakakolwiek sprzeda˝ ¸adunków Klienta zgodnie z niniejszymi Warunkami mo˝e mieç charakter publicznej licytacji lub innego dzia∏ania, a wp∏ywy z tego tytu∏u b´dà w pierwszym rz´dzie u˝yte do uregulowania wszystkich nale˝noÊci przys∏ugujàcych przewoênikowi zgodnie z niniejszà umowà i (je˝eli istnieje ogólne prawo zastawu) na jakikolwiek inny rachunek,
zaÊ reszta b´dzie p∏atna Klientowi.
(e) Przewoênik mo˝e przechowywaç i/lub pakowaç ¸adunki zarówno przed za∏adowaniem, jak i po roz∏adunku w takim miejscu lub w takich miejscach oraz w taki sposób, w jaki, wg
swojego wy∏àcznego uznania, zdecyduje na wy∏àcznà odpowiedzialnoÊç Klienta. Wszystkie op∏aty i koszty wynikajàce
z przechowywania, pakowania, sprzeda˝y lub innego rozdysponowania ¸adunków zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu b´dà op∏acone przez Klienta.

(c) strat´ lub uszkodzenie fizyczne ¸adunków albo za nie dostarczenie lub nieprawid∏owe wydanie, chyba ˝e taka strata lub fizyczne uszkodzenie ¸adunków albo nie dostarczenie lub nieprawid∏owe wydanie nastàpi∏o wtedy, gdy Towary pozostawa∏y pod faktycznym nadzorem i kontrolà Przewoênika i nastàpi∏o na skutek winy umyÊlnej lub ra˝àcego niedbalstwa Przewoênika, a pisemne powiadomienie o jakimkolwiek roszczeniu zosta∏o dostarczone Przewoênikowi w przeciàgu 21 dni od
chwili powstania roszczenia,
(d) nieprawid∏owego wydania, je˝eli ¸adunki sà dostarczane
zgodnie z paragrafem 12,
(e) jakiekolwiek poÊrednie szkody i straty powsta∏e w jakikolwiek
sposób lub za straty rynkowe jakiegokolwiek rodzaju, nawet
je˝eli sà spowodowane ra˝àcym niedbalstwem lub winà Przewoênika, za uszkodzenie, strat´, opóênienie, nieprawid∏owe
wydanie lub nie dostarczenie ¸adunków albo jakichkolwiek
dokumentów zwiàzanych z tymi ¸adunkami.

13. Zobowiàzania Klienta:

(a) opóênienie, w jakikolwiek sposób i kiedykolwiek spowodowane,

(a) Klient zabezpieczy Przewoênika przed wszelkimi zobowiàzaniami i roszczeniami w odniesieniu do straty, uszkodzenia,
opóênienia lub uszkodzenia cia∏a poniesionych przez kierowc´, konwojenta lub pasa˝era towarzyszàcego ¸adunkom lub
Baga˝owi czy Innym Towarom, wyjàwszy sytuacj´, gdy Przewoênik b´dzie odpowiedzialny w stosunku do takiego kierowcy, konwojenta lub pasa˝era zgodnie z warunkami jakiegokolwiek Biletu Pasa˝erskiego jemu wystawionemu.

(b) strat´ lub uszkodzenie jakiejkolwiek natury, jakie mia∏y miejsce
zanim ¸adunki przekroczy∏y ramp´ lub nadburcie Statku
w trakcie za∏adunku lub po tym, jak Towary przekroczy∏y ramp´ lub nadburcie Statku w czasie roz∏adunku, albo wyst´pujàce w czasie za∏adunku lub roz∏adunku, bez wzgl´du na to
w jaki sposób taka strata lub uszkodzenie mog∏y byç spowodowane,

(b) Klient zabezpieczy Przewoênika przed wszelkimi zobowiàzaniami i roszczeniami wynikajàcymi z ce∏, podatków, kar, wydatków, strat, szkód (∏àcznie z uszkodzeniami fizycznymi) i nie
wynikajàcymi z winy lub niedbalstwa Przewoênika, jego pracowników lub agentów, poniesionymi lub doznanymi przez
Przewoênika w czasie wykonywania swoich obowiàzków

12. OdpowiedzialnoÊç Przewoênika:
Przewoênik nie b´dzie ponosiç odpowiedzialnoÊci za:

zgodnie z niniejszym dokumentem, w∏àczajàc w to odpowiedzialnoÊç od odszkodowania na rzecz jakiejkolwiek innej osoby przed roszczeniami dokonanymi w odniesieniu do takiej
osoby przez Klienta lub przez W∏aÊciciela.
(c) Przewoênik nie b´dzie podlegaç ˝adnej odpowiedzialnoÊci
w stosunku do Klienta za zatrzymanie w sejfie ¸adunków
przed lub po zakoƒczeniu przewozu (jak to okreÊlono w punkcie 12(a) powy˝ej) lub w trakcie zawieszenia przewozu na
proÊb´ lub dla wygody Klienta lub gdy Klient nie odbiera lub
odmawia odebrania dostawy ¸adunków, albo gdy ¸adunki sà
zatrzymane z przyczyn celnych.
(d) Klient zabezpieczy Przewoênika przed wszelkimi konsekwencjami przewo˝enia ¸adunków Niebezpiecznych lub ¸adunków Wy∏àczonych ∏àcznie z jakimikolwiek stratami lub uszkodzeniami w stosunku do Statku, rzeczy nale˝àcych do innych
lub do strony trzeciej, jaka mo˝e wynikaç z za∏adowania takich ¸adunków, bez ograniczenia wysokoÊci.
(e) Przewoênik mo˝e otworzyç jakikolwiek pojazd, ciàgnik, lor´
lub opakowanie oraz zbadaç, usunàç lub przesztauowaç albo
potraktowaç w inny sposób ich zawartoÊç, jeÊli zarzàdzi∏ lub
poprosi∏ go o to Urzàd Celny lub jakakolwiek inna cywilna lub
wojskowa w∏adza, albo jeÊli Przewoênik wed∏ug swojego wy∏àcznego uznania uwa˝a, ˝e jest to konieczne. To samo b´dzie wykonywane na ryzyko i koszt Klienta, i Przewoênik nie
b´dzie podlegaç odpowiedzialnoÊci w jakichkolwiek warunkach za strat´, uszkodzenie, nieprawid∏owe wydanie lub
opóênienie spowodowane niepoprawnym rozmieszczeniem
∏adunku lub niew∏aÊciwym opakowaniem lub za zmieszanie
zawartoÊci w jakikolwiek sposób i kiedykolwiek spowodowane.

(f) Klient zgadza si´ zabezpieczyç Przewoênika przed wszystkimi
uszkodzeniami, stratami i szkodami oraz przed wszystkimi
konsekwencjami i zobowiàzaniami
(1) spowodowanymi przed i wynikajàcymi z:

(i) niedok∏adnoÊci lub nieodpowiednioÊci jakichkolwiek
z detali dotyczàcych ¸adunków, jakie mogà byç dostarczone przez jakàkolwiek osob´, a na podstawie których
¸adunki sà przyjmowane przez Przewoênika do przewozu; lub
(ii) wady polegajàcej na nieodpowiednioÊci lub prze∏adowania pojazdów, ciàgników, kontenerów, lor, palet, opakowaƒ i jakiegokolwiek innego wyposa˝enia lub ¸adunków; lub
(2) spowodowanych lub w których mia∏y swój udzia∏ ¸adunki
lub rozmieszczenie ∏adunku lub nieodpowiednie opakowanie ∏adunków lub spowodowanych w jakikolwiek inny sposób.
(g) Klient zgadza si´ zabezpieczyç Przewoênika przed wszystkimi
roszczeniami ze strony i zobowiàzaniami wobec stron trzecich
w odniesieniu do straty, uszkodzenia, nieprawid∏owego wydania lub opóênienia ¸adunków, lub b´dàcych w po∏àczeniu
z ¸adunkami w wysokoÊci przekraczajàcej zobowiàzania
Przewoênika (jeÊli takie sà) zgodnie z niniejszymi Warunkami.
(h) Klient gwarantuje, ˝e ¸adunki sà legalnymi ¸adunkami w portach za∏adunku i roz∏adunku oraz zabezpieczy Przewoênika
przed wszelkimi kosztami, wydatkami, zobowiàzaniami
i przed jakimikolwiek innymi konsekwencjami wynikajàcymi
z faktu, i˝ ¸adunki nie b´dà legalnymi ¸adunkami w wymienionych portach lub w jakichkolwiek innych portach lub w miejscu, gdzie te ¸adunki mogà si´ znajdowaç.
(i) Za wyjàtkiem odmiennych postanowieƒ przewidzianych w niniejszych Warunkach, Przewoênik nie b´dzie podlega∏ ˝adnej
odpowiedzialnoÊci w jakikolwiek sposób powstajàcej, i czy
odnoszàcej si´, czy te˝ b´dàcej w zwiàzku z jakimikolwiek ∏adunkami albo jakimikolwiek instrukcjami, przedsi´wzi´ciami,
poradami, informacjami lub us∏ugami lub innymi rzeczami.

14. Wyjàtki i zwolnienia wszystkich pracowników
i agentów Przewoênika:
Bioràc pod uwag´ zapewnienie lub przysz∏e zapewnienie
przez pracowników, agentów lub niezale˝nych dostawców
Przewoênika jakichkolwiek us∏ug pozostajàcych w zwiàzku
z wykonaniem przez Przewoênika swoich obowiàzków wymienionych w niniejszym dokumencie, uzgodniono w niniejszym
dokumencie mi´dzy Klientem i Przewoênikiem, dzia∏ajàcym
jako agenci w imieniu oraz jako powiernicy na korzyÊç takich
pracowników, agentów i niezale˝nych dostawców, ˝e wszystkie wyjàtki i ograniczenia odpowiedzialnoÊci Przewoênika
zgodnie z niniejszymi Warunkami b´dà mia∏y zastosowanie
oraz b´dà dzia∏a∏y na korzyÊç pracowników, agentów i niezale˝nych dostawców Przewoênika, którzy w tym zakresie b´dà
uwa˝ani za strony w niniejszej Umowie; a ponadto, ˝e pracownicy, agenci Przewoênika b´dà mieli prawo do korzyÊci
z wszystkich zabezpieczeƒ udzielonych przez Klienta Przewoênikowi niniejszymi Warunkami.

15. Fracht:
Fracht uwa˝any b´dzie za zarobiony za wykonanie przewozu
i razem ze wszystkimi op∏atami oraz innymi sumami, które stajà si´ wymagalne dla Przewoênika w odniesieniu do ¸adunków, na podstawie niniejszych Warunków b´dà zap∏acone
przez Klienta, niezale˝nie od tego czy Statek i/lub ¸adunek zaginà∏ czy te˝ nie zaginà∏. Fracht raz zarobiony nie b´dzie op∏acany powtórnie w jakichkolwiek warunkach. Przewoênik b´dzie mia∏ prawo do za˝àdania op∏aty frachtu przed przewozem. Klient b´dzie odpowiedzialny za takie op∏aty i inne sumy,
bez wzgl´du na to czy fracht jest op∏acany z góry czy te˝ nie.

16. Zastaw:
Przewoênik b´dzie posiada∏ szczególne prawo zastawu na
wszystkich ¸adunkach lub dokumentach zwiàzanych z nimi,

b´dàcych w jego posiadaniu na wszystkie sumy p∏atne w odniesieniu do ∏adunków oraz ogólne prawo zastawu wszystkich
¸adunków lub dokumentów zwiàzanych z nimi, b´dàce w jego posiadaniu na wszystkie sumy p∏atne w jakimkolwiek czasie przez Klienta lub W∏aÊciciela albo Odbiorc´ Towarów i b´dzie w ka˝dym z tych wypadków, wg wy∏àcznego uznania
Przewoênika, mia∏ prawo do sprzedania lub zadysponowania
takimi ¸adunkami lub dokumentami na koszt Klienta oraz b´dzie stosowa∏ zysk netto do op∏at takich sum.

17. Awaria Wspólna:
Awaria Wspólna b´dzie rozliczana w jakimkolwiek porcie lub
miejscu wg wyboru Przewoênika i b´dzie likwidowana zgodnie z Regu∏ami York - Antwerp 1974. Je˝eli wypadek, niebezpieczeƒstwo, szkoda lub katastrofa majàca miejsce przed lub
po zakoƒczeniu podró˝y wynik∏a z jakiejkolwiek przyczyny,
bez wzgl´du czy spowodowana niedbalstwem czy te˝ nie, za
konsekwencje których Przewoênik nie ponosi odpowiedzialnoÊci zgodnie z ustawà, umowà lub z jakiegokolwiek innego
tytu∏u, wówczas Klient powinien partycypowaç z Przewoênikiem w Awarii Wspólnej w pokrywaniu kosztów poÊwi´ceƒ,
wydatków i szkód majàcych charakter Awarii Wspólnej, które
mog∏y byç p∏acone lub by∏y p∏acone, jak równie˝ dokonywanie p∏atnoÊci za ratownictwo i specjalne op∏aty poniesione
w zwiàzku z ¸adunkiem.

18. Roszczenia z tytu∏u ratownictwa:
Klient zabezpieczy Przewoênika w zakresie jakichkolwiek wydatków lub kosztów poniesionych lub wydatkowanych lub te˝
w zakresie jakiejkolwiek odpowiedzialnoÊci przyj´tej przez
Przewoênika w imieniu Klienta celem unikni´cia opóênienia
Statku lub ¸adunku, b´dàcego nast´pstwem jakiegokolwiek
roszczenia z tytu∏u ratownictwa lub innego Êwiadczenia dokonanego na rzecz Statku, ¸adunków lub Klienta, chyba ˝e - je˝eli b´dzie si´ tego domaga∏ Przewoênik - Klient przed∏o˝y ra-

cjonalnie uzasadnione zabezpieczenie na rzecz Przewoênika
lub na rzecz jakiejkolwiek osoby wykonujàcej us∏ug´ Ratownictwa, odnoszàce si´ do jakichkolwiek wydatków lub kosztów lub te˝ jakiejkolwiek odpowiedzialnoÊci i zawierajàce zastrze˝enie umowne, i˝ Przewoênikowi przys∏uguje z tego tytu∏u prawo zastawu na ¸adunku. Je˝eli statek ratowniczy jest
w∏asnoÊcià lub jest eksploatowany przez Przewoênika, wynagrodzenie za ratownictwo winno byç p∏acone w takim zakresie, w jakim by∏oby p∏acone, gdyby statek lub statki ratownicze by∏y w∏asnoÊcià obcych podmiotów.

19. Postanowienia koƒcowe:
Je˝eli jakiekolwiek ustawodawstwo ma zastosowanie do jakiegokolwiek przedsi´wzi´cia podj´tego przez Przewoênika
zgodnie z niniejszym dokumentem, to niniejsze warunki b´dà
podlega∏y zastosowaniu takich legislacji, lecz nic co znajduje
si´ w niniejszych Warunkach nie b´dzie interpretowane jako
zrzeczenie si´ lub odstàpienie od jakichkolwiek swoich praw
i zwolnieƒ lub jako powi´kszenie swojej odpowiedzialnoÊci
lub zobowiàzaƒ jak postanowiono w takiej legislacji. Je˝eli jakikolwiek Warunek lub cz´Êç tego dokumentu b´dzie niewa˝ny w stosunku do takiej legislacji i nielegalny lub pozbawiony
mocy, to niniejsze Warunki b´dà rozumiane tak, jak gdyby taki Warunek lub cz´Êç tego dokumentu zosta∏a opuszczona.

20. J´zyk:
Niniejsza umowa jest spisana zarówno w j´zyku angielskim,
jak i polskim, a w przypadku wystàpienia niezgodnoÊci obowiàzywaç b´dzie wersja w j´zyku angielskim.

21. W∏aÊciwe prawo i jurysdykcja:
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami zastosowanie majà przepisy prawa angielskiego. Wszelkie
spory wynik∏e z interpretacji lub stosowania niniejszych
Warunków winny byç poddane wy∏àcznej jurysdykcji Angielskiego Sàdu w Londynie. Wszelkie roszczenia wynik∏e
z niniejszej umowy ulegajà przedawnieniu po up∏ywie 12
miesi´cy od daty wy∏adowania ¸adunków lub od daty,
w której ¸adunki mia∏y byç wy∏adowane.

