
P
ewien znany redakcji przewoźnik 

z centralnej Polski, 2 maja 2012 r. 

(środa) podjął w  Hiszpanii ła-

dunek 285 szt. opon, które zobowiązał 

się przewieźć w  okolice Warszawy. Do-

stawa została wyznaczona na wtorek, 8 

maja 2012 r. Ze względów logistycznych 

przewoźnik ten korzystał z  parkingu 

w miejscowości R, z którym miał zawartą 

umowę na parkowanie pojazdów z towa-

rem. Uwzględniała ona również całodo-

bowy dozór pozostawionych pojazdów. 

Ponieważ dostawa była awizowana na 

wtorek, kierowca 5 maja 2012 r. o godz. 

5.00 (sobota) zaparkował pojazd z  opo-

nami na wspomnianym parkingu i  po 

uzyskaniu przez portiera potwierdzenia 

jego przyjęcia, udał się do domu. Kiedy 

wrócił po auto następnego dnia (w  nie-

dzielę, 6 maja, ok. godz. 6.00), stwierdził 

że brama jest otwarta, a pojazdu nie ma. 

Portier powiedział, że nie wie kiedy auto 

wyjechało z  parkingu. Zgodnie z  doku-

mentami przewozowymi wartość prze-

wożonych opon opiewała na 59.785,61 

euro. Powiadomiono policję, a  ponie-

waż szkoda była znacznych rozmiarów,  

ta podjęła nawet ponad rutynowe czyn-

ności operacyjne. Jednak ani pojazdu, ani 

opon nie udało się odzyskać.

Przewoźnik posiadał ubezpiecze-

nie OCP zawarte również w  znanym 

redakcji towarzystwie ubezpieczenio-

wym. Zapisy w polisie mówiły, że postój 

środka transportu na czas dłuższy niż 

60 minut musi odbywać się „…tylko na 

parkingach strzeżonych…”. W polisie zo-

stała zawarta definicja parkingu strze-

żonego, która stanowiła, że jest to „…

teren wydzielony, ogrodzony, całodobo-

wo dozorowany, oświetlony w porze noc-

nej, wyposażony w urządzenia blokujące 

wjazd i  wyjazd, które uniemożliwiają 

wjazd i  wyjazd pojazdu bez zezwolenia 

osoby dozorującej parking.”

Wydawać by się mogło, że raczej nie 

powinno być problemu z pokryciem szko-

dy przez ubezpieczyciela, ale…

W  związku z  kradzieżą pojazdu z  to-

warem, 8 maja 2012 r. (wtorek) zgło-

szono szkodę do zakładu ubezpieczeń.  

Ubezpieczyciel przyjął zgłoszenie, dwa 

dni później potwierdził przyjęcie szko-

dy, a 14 maja 2012 r. zlecił /rmie rzeczo-

znawczej przeprowadzenie procesu jej 

likwidacji. Można by rzec, że czynności 

-

-

w Warszawie (techniczna i ekonomicz-

na diagnostyka ubezpieczeniowa i li-

oraz studia magisterskie w zakresie 

-
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zostały podjęte przez ubezpieczyciela bez 

specjalnej zwłoki – w końcu nie mieli szu-

kać skradzionego pojazdu, a jedynie prze-

prowadzić ustalenie stanu faktycznego.

Któregoś dnia, w godzinach rannych, 

rzeczoznawca przy udziale przewoźni-

ka i  portiera dokonał wizji lokalnej na 

wspomnianym parkingu. Każda z  zain-

teresowanych stron wykonała stosowne 

czynności, zrobiono zdjęcia i  szkice, zo-

stały spisane protokóły i  wszyscy wrócili 

do swoich biur. Należało już tylko czekać 

na wykonanie stosownego raportu i  na 

wymierzenie odpowiedzialności ubezpie-

czyciela za szkodę.

Na decyzję ubezpieczyciela nie trzeba 

było długo czekać, wydana została już 20 

lipca 2012 r. Można powiedzieć, że sprawa 

została załatwiona szybko i profesjonalnie, 

ale – ku zdziwieniu przewoźnika – ubez-

pieczyciel odmówił odszkodowania i  to 

w sposób mało profesjonalny. Uzasadnie-

nie decyzji zawierało zapisy przywołane 

z  umowy ubezpieczenia oraz opisywało 

ustalony przez ubezpieczyciela stan fak-

tyczny. Na podstawie wewnętrznych usta-

leń ubezpieczyciel stwierdził, że (poniższe 

wynika z decyzji):

> „…do kradzieży zestawu wraz z  ła-

dunkiem doszło z parkingu (…) w go-

dzinach nocnych.”

> „Nieznani sprawcy przecięli kłódkę na 

bramie wjazdowej i  wyjechali zesta-

wem wraz z ładunkiem.”

> „Portier nic nie słyszał, ani nic nie 

widział, nie zauważył również braku 

samochodu i naczepy.”

> „Kradzież została stwierdzona przez 

kierowcę Ubezpieczającego, …”

> „Firma (…) oferuje możliwość parko-

wania samochodów na swoim terenie.”

> „Posesja (…) jest ogrodzona, nie 

oświetlona w  całości, lampy znajdują 

się tylko na dachu portierni.”

> „W godzinach pracy 'rmy, od godziny 

07:00 do 19:00, brama wjazdowa pozo-

staje otwarta, a w godzinach od 19:00 

do 07:00 jest zamknięta na kłódkę …”

> „Portierzy (2 osoby) wykonują czyn-

ności dozoru tylko w czasie, gdy biuro 

jest zamknięte. Oznacza to, że nie ma 

całodobowej ochrony parkingu przez 7 

dni w tygodniu.”

> „Firmy nie podpisały umowy dotyczą-

cej warunków postoju, została zawar-

ta jedynie ustna umowa.”

> „Z  oświadczenia złożonego przez 

(ubezpieczającego – przypis JR) wyni-

ka, że ustna umowa została zawarta 

na parkowanie i  strzeżenie pojazdów 

wraz z ładunkiem na terenie ogrodzo-

nym, oświetlonym, monitorowanym, 

całodobowo dozorowanym.”

> „Natomiast 'rma (…) oświadczyła, że 

udostępniła tylko miejsce do parkowa-

nia i nie ponosi żadnej odpowiedzialno-

ści za pozostawione pojazdy i towar.”

> Ubezpieczyciel uznał, „…że (ubez-

pieczający – przypis JR) dopuścił się 

rażącego niedbalstwa pozostawiając 

zestawów wraz z ładunkami na tere-

nie parkingu niestrzeżonego na okres 

dłuższy niż 60 minut.”, co było pod-

stawą do odmowy wypłaty odszko-

dowania.

Rozstrzygnięcie tej kwestii nie jest sprawą 

łatwą, jeśli się nie widziało tego parkingu. 

Widział go jednak rzeczoznawca działają-

cy na rzecz ubezpieczyciela i wielokrotnie 

przedstawiciele przewoźnika, zatem skoro 

sprawa trwa do dziś, nie ma w tej ocenie 

konsensusu.

Jeśli dać wiarę faktom oraz oświadcze-

niom uzyskanym od zaangażowanych 

stron, zarówno ubezpieczycielowi, jak 

i  przewoźnikowi można przyczepić po 

kilka łatek. Osobiście przyczepiłbym 

dużą łatę likwidatorowi szkód (również 

znanemu redakcji), gdyż według mnie 

wnioski nie zostały sformułowane na 

podstawie faktów, a  na podstawie nie-

pełnych informacji i  własnej interpre-

tacji, co podważa obiektywizm prowa-

dzonego postępowania likwidacyjnego 

i jednocześnie zasadność podjętej decy-

zji. Za stylistykę tekstu w zdaniu „pozo-

stawiając zestawów wraz z  ładunkami” 

również należałaby się łatka, ale to nie ta 

konkurencja. Ale po kolei.

Jak już wskazałem, w  polisie OCP zo-

stały określone warunki dokonywania prze-

wozów, odbywania postojów, zde/niowany 

został również parking strzeżony. Ubezpie-

czyciel za parking strzeżony uznał „…teren 

wydzielony, ogrodzony, całodobowo dozoro-

wany, oświetlony w porze nocnej, wyposażo-

ny w  urządzenia blokujące wjazd i  wyjazd, 

które uniemożliwiają wjazd i wyjazd pojazdu 

bez zezwolenia osoby dozorującej parking.”. 

Jakie łatki przyczepiłbym ubezpieczycielowi 

w związku z powyższym?

De/nicja wskazuje, że teren ma być „cało-

dobowo dozorowany”, a  nie – jak wynika 

z decyzji – dozorowany przez „przez 7 dni 

w tygodniu.”
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Uzasadnienie:

Pojazd został zaparkowany na parkingu 

w sobotę, 5 maja 2012 r. o godz. 5.00, czyli 

w dniu kiedy biuro było zamknięte, a par-

king był dozorowany całodobowo – do-

kumentacja, w tym oświadczenie pracow-

nika ochrony, wskazuje że stały dozór był 

sprawowany zamiennie przez 2 dozorców 

od godz. 19.00 dnia 4 maja (piątek), do 

godz. 7.00 dnia 7 maja 2012 r. (poniedzia-

łek). Brak całodobowego dozoru w pozo-

stałe dni robocze tygodnia nie ma związku 

przyczynowego ze zdarzeniem, gdyż wte-

dy pojazd ani tam nie parkował, ani też nie 

został skradziony. Powyższe nie powinno 

mieć zatem znaczenia przy ocenie odpo-

wiedzialności ubezpieczyciela za szkodę 

powstałą w niedzielę.

De/nicja wskazuje, że teren ma być 

„oświetlony w porze nocnej”, a nie jak wy-

nika z  decyzji, „Posesja (…) jest (…) nie 

oświetlona w  całości, lampy znajdują się 

tylko na dachu portierni.”

Uzasadnienie:

De/nicja dość wyraźnie wskazuje, że par-

king ma być oświetlony w porze nocnej, 

nie zaś, że ma być oświetlony oświetle-

niem znajdującym się na terenie par-

kingu. Z  uzyskanych informacji, a  także 

z dokumentów wynika, że teren parkingu 

był oświetlony również innymi punktami 

oświetleniowymi znajdującymi się nad 

ogrodzeniem parkingu oraz oświetle-

niem ulicznym i z sąsiednich posesji. Do-

datkowo należy wskazać, że rzeczoznaw-

ca ubezpieczyciela dokonał wizji lokalnej 

w  dzień, w  godzinach przedpołudnio-

wych, przez co nie mógł ocenić stopnia 

oświetlenia parkingu w  porze nocnej. 

Podważa to wiarygodność samej oceny 

i w konsekwencji zasadność decyzji.

Ubezpieczyciel w  decyzji podaje okolicz-

ności, które zdaniem przewoźnika są nie-

potwierdzone i nieprawdziwe. Czy w tym 

aspekcie da się przykleić ubezpieczycielo-

wi kolejne łatki – ano zobaczymy.

Ubezpieczyciel powołuje się na to, że „Fir-

my nie podpisały umowy dotyczącej warun-

ków postoju, została zawarta jedynie ustna 

umowa”, której zakres, w odróżnieniu od 

stanowiska przewoźnika, nie potwierdza 

/rma udostępniająca parking. Argument 

ten był bardzo często podnoszony w czasie 

postępowania likwidacyjnego, należy za-

tem uznać, że waga owego „zaniedbania” 

była na tyle duża, że miało ono wpływ na 

decyzję ubezpieczyciela.

Uzasadnienie:

Warunki umowy ubezpieczenia OCP 

nie regulują kwestii umowy o  parkowa-

nie, określają jedynie warunki w  jakich 

ma się ono odbywać. Prawo nie wymaga 

formy pisemnej dla tego rodzaju umowy, 

zatem umowa ustna jest ważna. Ale skoro 

w kwestii zakresu umowy nie ma konsen-

susu, należałoby ustalić stan faktyczny i na 

jego podstawie dokonać oceny charakteru 

umowy i jej zakresu.

Dokumentacja w  sprawie potwierdza, 

że /rma X udostępniała przewoźnikowi 

„miejsce do parkowania” (oświadczenie tej 

/rmy). „Wszystkie samochody są pilnowane 

przez portiera w  tym przeze mnie”, „samo-

chód był pilnowany jak wszystkie stojące na 

parkingu.” i „teren jest oświetlony, co ułatwia 

mi pilnowanie samochodów zostawionych 

na terenie parkingu.” (oświadczenie dozorcy 

pełniącego dozór w czasie kradzieży).

Powyższe jednoznacznie wskazuje, 

że wbrew oświadczeniu firmy X, pojazdy 

w  czasie odbywania postoju były dozo-

rowane przez pracowników ochrony, za-

tem na podstawie faktycznych czynności 

wykonywanych przez firmę X można 

uznać, że umowa dotyczyła nie tylko 

udostępniania przewoźnikowi „miejsc 

do parkowania”, ale również sprawowa-

nia ochrony pojazdów pozostawionych 

na parkingu.

Za błędne należy więc uznać stanowi-

sko ubezpieczyciela, jakoby nie doszło do 

zawarcia umowy, skoro pojazdy były par-

kowane i  dodatkowo całodobowo chro-

nione przez dozorców.

Według strony http://www.kalen-

darz-365.pl/kalendarz/2012/maj.html, 

w  rejonie Łodzi, w  niedzielę 6 maja 

2012  r. wschód słońca przypadał na 

godz. 4.55, niektóre źródła (np. http://

halloween.friko.net/dzien/06-05-2012) 

wskazują, że o 5.00. Można zatem przy-

jąć, że po godz. 5.00 było już widno, 

a więc był już dzień. Z uzasadnienia de-

cyzji wynika, że „…do kradzieży zesta-

wu wraz z ładunkiem doszło z parkingu 

(…) w  godzinach nocnych”, a  tymcza-

sem przewoźnik utrzymuje, że według 

wskazań GPS, który okazał ubezpieczy-

cielowi, ruch pojazdu nastąpił grubo po 

godz. 5.00, czyli już w dzień.

Uzasadnienie:

Jeżeli zatem wierzyć przewoźnikowi, 

ubezpieczyciel nie uwzględnił przy oce-

nie okoliczności sprawy dowodu w  po-

staci wydruku GPS, co jest widocznym 

naruszeniem elementarnych zasad pro-

wadzenia tego typu postępowań. Jeżeli za-

tem kradzieży dokonano w dzień, stawia-

nie przewoźnikowi zarzutu, że posesja,  
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na której zaparkował samochód „…jest 

nieoświetlona w całości”, jest irracjonalne, 

ale również potwierdza niekompetencję 

osoby likwidującej szkodę.

Jak wynika z powyższego, ubezpieczy-

ciel bardzo chciał, aby parking, na którym 

przewoźnik zaparkował nie był parkin-

giem strzeżonym. Podstawową przesłanką 

takiego podejścia była zapewne dość wy-

soka wartość skradzionego towaru, jed-

nakże wobec braku skutecznych innych 

przesłanek, nie powinna ona ważyć na 

decyzji ubezpieczyciela.

Analiza postępowania likwidacyjnego 

obnażyła ułomność mechanizmu służącego 

do prowadzenia tego typu spraw. I choć nie 

należy zakładać, że dzieje się tak w każdym 

przypadku, materiał w sprawie potwierdza, 

że była ona prowadzona nieprofesjonalnie 

i  ze złamaniem zasad dobrej sztuki likwi-

dacyjnej. Dodatkowo, takie prowadzenie 

sprawy powinno skutkować nałożeniem na 

osobę prowadzącą stosownych sankcji dys-

cyplinujących – skierowanie na szkolenie 

jest w tym wypadku niezbędne.

Trudno jest w  tej sprawie zarzucić prze-

woźnikowi nienależyte działanie, brak sta-

ranności przy prowadzeniu tej sprawy, czy 

też brak dbałości o to, aby ubezpieczyciel 

mógł zająć obiektywne stanowisko. Może 

wypadałoby mu przypiąć parę łatek za:

> nadmiar zaufania, jakim obdarzył 

ubezpieczyciela, pozbawiając się jed-

nocześnie kontroli nad działaniem 

służb likwidacyjnych,

> nadmierną cierpliwość, przez którą 

sprawa nie jest ostatecznie zakończo-

na do dziś,

> zbyt duże zaufanie w swoje możliwo-

ści pozytywnego załatwienia sprawy,

> brak zaufania do osób lepiej znają-

cych się na problematyce związanej 

z likwidacją szkód.

Może też za to, że przewozi tak drogie 

ładunki i że w ogóle zajmuje się przewo-

zem. Generalnie przypniemy kilka łatek 

– choć niewielkich, ale jednak są.

Póki co przewoźnik do dnia dzisiej-

szego nie otrzymał ani roszczenia, ani 

odszkodowania, ani też odpowiedzi na 

kolejne jego odwołanie. Regres zagra-

nicznego ubezpieczyciela wprawdzie 

był już w  Polsce, ale ponieważ istnie-

je w  sprawie właściwość zagraniczne-

go sądu, gdzie dopuszcza się pozwanie 

ubezpieczyciela, nasz ubezpieczyciel 

najprawdopodobniej będzie poproszony 

przez sąd w  kraju uprawnionego o  wy-

tłumaczenie się z  podjętej decyzji. Jeśli 

taki będzie dalszy scenariusz, zakład 

ubezpieczeń coś zapewne ugra w ramach 

ugody, a  to już będzie dla niego najlep-

szym uzasadnieniem podjętej wcześniej 

decyzji. A  skoro będzie mniejsza strata, 

służba likwidatorska otrzyma podzięko-

wania – o  braku kompetencji i  szacun-

ku do przewoźnika nikt, oprócz samego 

przewoźnika, nie będzie pamiętał.

Morał z  tego jest taki, że jeżeli przy 

podobnych szkodach nie podejdziecie 

do sprawy w  sposób właściwy, również 

będziecie mieli za to przypięte łatki. Jeśli 

więc zaniedbacie sprawę i będziecie zmu-

szeni zapłacić odszkodowanie wcześniej 

niż bohater tego artykułu, takie małe za-

niedbanie może Was kosztować o  wiele 

więcej niż owe łatki. <
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