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OGÓLNE WARUNKI SPEDYCYJNE RSA (OWS RSA) 
 

W przypadku, gdy umowa spedycji została zawarta ze spółką Raben Sea & Air SE (KRS 0000948253, 
dalej „RSA”), do takiej umowy – w zakresie nieuzgodnionym indywidualnie – zastosowanie mają 
ogólne przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące 
umowy spedycji z zastrzeżeniem, że niezależnie od tych przepisów: 

1. Działając jako operator transportu multimodalnego RSA odpowiada zgodnie z warunkami 
dokumentu przewozowego odnoszącego się do danego rodzaju transportu. 

2. RSA nie ponosi odpowiedzialności za:  
• przesyłki wartościowe i towary niebezpieczne, jeśli nie zostały zadeklarowane i 

zaakceptowane przez RSA w zawartej umowie;  
• szkodę spowodowaną opóźnieniem w dostawie przesyłki, chyba że zobowiązał się do 

dostarczenia jej w określonym terminie;  
• szkodę w postaci innej, niż szkoda rzeczywista;  
• ubytek wagi w towarach masowych, wynikający z ich właściwości, nie przekraczający granic 

określonych właściwymi dla danego towaru przepisami, a w przypadku braku takich 
przepisów - granic zwyczajowo przyjętych;  

• szkodę wynikającą z udziału lub zaniechania osób, z którymi RSA nie pozostaje w stosunkach 
umownych 

3. Odpowiedzialność RSA z tytułu zawartej umowy spedycji w każdym przypadku ograniczona jest 
to kwoty stanowiącej równowartość 2 SDR (special drawing rights, specjalne prawo ciągnienia) za 
1 kilogram wagi brutto przesyłki brakującej lub uszkodzonej, ale nie wyższej niż 50.000 SDR za 
każde zdarzenie. 

4. Odszkodowanie wypłacone przez RSA zgodnie z punktem 3. nie może przewyższać 
odszkodowania możliwego do uzyskania na podstawie przepisów prawa od osoby 
odpowiedzialnej za szkodę.  

5. Aktualną wartość SDR ustala się na podstawie kursu notowanego i publikowanego przez 
Narodowy Bank Polski w dacie powstania szkody.  

6. Postanowienia pkt. 3. – 5. stosuje się odpowiednio także w przypadku zaangażowania 
odpowiedzialności cywilnej RSA z tytułów innych niż umowa spedycji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


