
„Zabiurkowy pośrednik” ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody 

(uszkodzenie, utrata towaru lub opóźnienie w dostawie) powstałe w czasie wykonywania 

zleconego przez niego przewozu. Ponosi odpowiedzialność również za szkody 

spowodowane przez podwykonawców. Dopiero zawarta z klientem umowa spedycji 

wyklucza go z grona przewoźników i klasy- kuje jako spedytora.

POLISA OCP – 
TWÓR LAICKIEJ WYOBRA NI

RZEMIE LNIKÓW 
UBEZPIECZENIOWYCH

Oferowaniem ubezpieczeń transportowych zajmują się głównie tzw. pośrednicy 

ubezpieczeniowi. Na 32 tys. agentów i prawie 1,5 tysiąca brokerów, niewielu jednak 

specjalizuje się w ubezpieczeniach transportowych. Większość nie zna specy. ki 

transportowej, nie posiada żadnej wiedzy z zakresu prawa przewozowego i nie jest 

w stanie opracować oferty, która pozwoli na optymalne ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej ponoszonej przez przewoźników i tzw. spedytorów. W pełni zasługują oni 

na miano „rzemieślników ubezpieczeniowych”.

Obszar prawa przewozowego jest 
zarezerwowany dla w skiego grona 

prawników i ekspertów. Nie dziwi wi c 
fakt, e przewo nicy i spedytorzy o tych 
aspektach równie  nie maj  wi ksze-
go poj cia. Nie s  oni zatem w stanie 
ani okre li  swoich wymaga  odno nie 
zakresu ubezpieczenia, ani oceni , czy 
produkt oferowany im przez owych „rze-
mie lników ubezpieczeniowych” jest 
odpowiedni.  Dochodzi zatem do swo-
istego paradoksu, który polega na tym, 
e laik przewo nik (tudzie  laik spedytor) 

otrzymuje od laika po rednika ubezpie-
czeniowego (agenta lub brokera) ofert  
przygotowan  przez laika zatrudnionego 
w zak adzie ubezpiecze . Z tak  „laick  
polis ” ubezpieczony prowadzi swoj  
transportow  dzia alno  ufaj c, e w ra-
zie „W” spe ni ona jego laickie oczeki-
wania. 

Co powinieneś wiedzieć, 
żeby „rzemieślnik 
ubezpieczeniowy” nie 
zrobił Cię w bambuko
Po pierwsze, do jakiego rodzaju transpor-
tu drogowego jeste  uprawniony. Zgod-
nie z ustaw  o transporcie drogowym, do 
wykonywania przewozów na terytorium 
Polski pojazdami o dmc powy ej 3,5 tony 

i do uzyskania licencji wspólnotowej wy-
magane jest zezwolenie na wykonywanie 
zawodu przewo nika. Do wykonywania 
przewozów mi dzynarodowych i kabo-
ta owych pojazdami o dmc powy ej 3,5 
tony uprawnia licencja wspólnotowa. 
Licencja na wykonywanie po rednictwa 
przy przewozie rzeczy nie uprawnia do 
wykonywania przewozów. Jej posiadacz 
mo e zza biurka organizowa  przewozy 
zarówno mi dzynarodowe, krajowe jak 

Z
lecając wykonanie przewozu podwykonawcy 
w ramach zawartej przez siebie umowy przewozu, 
przewoźnik umowny zawsze występuje: w świetle 
ustawy o transporcie drogowym – jako pośrednik 

przy przewozie rzeczy, w świetle prawa przewozowego 
– jako przewoźnik. 
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i kabota owe, czyli w ramach tzw. spe-
dycji zajmowa  si  organizowaniem prze-
wozów wszelkimi pojazdami. Przewo nicy 
wykonuj cy przewozy mi dzynarodowe, 
krajowe jak i kabota owe oraz po rednicy 
organizuj cy przewozy wy cznie pojazda-
mi o dmc do 3,5 tony, póki co mog  wy-

konywa  swoj  dzia alno  bez adnych 
zezwole  i licencji.

Po drugie (istotne), jak  umow  za-
wierasz z podmiotem zamawiaj cym dan  
us ug  (zleceniodawc ). W gr  wchodz  
dwa rodzaje umów: przewozu i spedy-
cji. Obie skrajnie ró ne i oparte o ró ne 
normy prawne. Charakter zawartej umo-
wy okre la jakiemu prawu podlega dana 
umowa i jak  odpowiedzialno  finalnie 
ponosisz. Umowa przewozu mi dzy-
narodowego podlega konwencji CMR, 
umowa przewozu krajowego – ustawie 
Prawo Przewozowe, umowa przewozu 
kabota owego – prawu przewozowemu 
kraju, w którym wykonywana jest us uga 
kabota u. Wszystkie odr bnie okre laj  
prawa i obowi zki przewo nika oraz jego 
odpowiedzialno . Umowa spedycji pod-
lega kodeksowi cywilnemu (art. 794–804), 
który okre la wy cznie odpowiedzialno  
cywiln  „spedytora”. 

Reasumuj c, je eli zawrzesz umow  
przewozu (oboj tnie jak ), nie b dzie istot-
ne jakimi uprawnieniami dysponujesz – za-
wsze b dziesz wyst powa  w charakterze 
przewo nika (faktycznego lub umownego) 
i b dziesz ponosi  odpowiedzialno  na 
podstawie przepisów w a ciwego prawa 
przewozowego. Tak b dzie, je eli uwa-
asz si  za „spedytora” i dzia asz jedynie 

w oparciu o licencj  na po rednictwo przy 
przewozie rzeczy lub jeste  bus-przewo -

nikiem, który nie posiada adnych zezwo-
le  i licencji. Skutek zawarcia umowy prze-
wozu dla ka dego jest taki sam.

Po trzecie, czy w zawartej umowie 
przewozu wyst pujesz w charakterze 

przewo nika faktycznego (gdy przewóz 
wykonujesz samodzielnie), czy przewo -
nika umownego (gdy przewóz wykonuje 
podwykonawca). Zlecaj c wykonanie prze-
wozu podwykonawcy w ramach zawartej 
przez siebie umowy przewozu, przewo nik 
umowny zawsze wyst puje: 

| w wietle ustawy o transporcie drogo-
wym – jako po rednik przy przewozie 
rzeczy, 

| w wietle prawa przewozowego – jako 
przewo nik. 
Je eli zobowi za e  si  do wykonania 

przewozu i zleci e  jego wykonanie pod-
wykonawcy, pomimo e us uga mie ci 
si  w zakresie po rednictwa przy prze-

no , która wynika z zawieranych umów 
przewozu. Umow  przewozu mo e za-
wrze  ka dy, ale nie ka dy jest uprawnio-
ny do zawarcia umowy ubezpieczenia OCP 
(patrz poni ej). 

Kupujesz polisę OCP? 
Najpierw sprawdź swoje 
możliwości

1. BUS-przewo nik nieposiadaj cy: ze-
zwolenia na wykonywanie zawodu 
przewo nika, licencji wspólnotowej i li-
cencji na wykonywanie po rednictwa 
przy przewozie rzeczy:

  | mo e zawrze  umow  ubezpie-
czenia OCP obejmuj c  ochron  jego 
odpowiedzialno  cywiln  wynikaj c  
z wykonywania przewozów krajowych, 
mi dzynarodowych i kabota owych. 
JEDNAK E ze wzgl du na brak upraw-
nie  transportowych, zakres udzielanej 
ochrony b dzie ograniczony wy cznie 

P
roduktem dedykowanym pośrednikom przy 
przewozie rzeczy jest tzw. ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej przewoźnika 
umownego (w skrócie: OCP umownego).

J
eżeli zawrzesz umowę przewozu, nie będzie istotne 
jakimi uprawnieniami dysponujesz – zawsze 
będziesz występował w charakterze przewoźnika 
(faktycznego lub umownego) i będziesz ponosił 

odpowiedzialność na podstawie przepisów właściwego 
prawa przewozowego.

wozie rzeczy, wyst pujesz w charakterze 
przewo nika umownego, ale ponosisz 
odpowiedzialno  za wszelkie szkody 
(uszkodzenie, utrata towaru lub opó nie-
nie w dostawie) powsta e w czasie wyko-
nywania przez niego zleconego przewozu 

jak klasyczny przewo nik i zgodnie z w a-
ciwym prawem przewozowym.

Po czwarte, przedmiotem ubezpiecze-
nia OCP jest odpowiedzialno  cywilna 
przewo nika, a w zasadzie odpowiedzial-

do przewozów towarów pojazdami 
o dmc do 3,5 tony.

2. Przewo nik posiadaj cy: zezwolenie na 
wykonywanie zawodu przewo nika i li-
cencj  wspólnotow , a nieposiadaj cy 
licencji na wykonywanie po rednictwa 
przy przewozie rzeczy:

  | mo e zawrze  umow  ubezpie-
czenia OCP obejmuj c  ochron  jego 
odpowiedzialno  cywiln  wynikaj c  
z wykonywania przewozów krajowych, 
mi dzynarodowych i kabota owych po-
jazdami o dmc zarówno do jak i powy-
ej 3,5 tony.

3. Przewo nik posiadaj cy: zezwolenie na 
wykonywanie zawodu przewo nika i li-
cencj  na wykonywanie po rednictwa 
przy przewozie rzeczy, a nieposiadaj cy 
licencji wspólnotowej:

  | mo e zawrze  umow  ubezpie-
czenia OCP obejmuj c  ochron  jego 
odpowiedzialno  cywiln  wynikaj c  

Przewoźnicy wykonujący przewozy międzynarodowe, krajowe 

jak i kabotażowe oraz pośrednicy organizujący przewozy wyłącznie 

pojazdami o dmc do 3,5 tony, póki co, swoją działalność mogą 

wykonywać bez żadnych zezwoleń i licencji
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C D S  K A N C E L A R I A  B R O K E R S K A

Jerzy Ró yk 
szef zespo u, broker

32 lata w bran y ubezpieczeniowej (ocena ryzyka, ubezpieczenia, 
likwidacja szkód), w tym 17 lat w obs udze podmiotów sektora TSL 
w zakresie oceny ryzyka, ubezpiecze  i szkód transportowych.  

Uko czy  wydzia  in ynierski na WSUiB w Warszawie (techniczna 
i ekonomiczna diagnostyka ubezpieczeniowa i likwidacja szkód) 
oraz studnia magisterskie na tej e uczelni.

Specjalizuje si  w diagnostyce ryzyka transportowego, prawie 
transportowym, ubezpieczeniach transportowych (OCP i OCS). 
Jego g ówn  specjalno ci  s  ryzyka kradzie owe i zwi zane 
z oszustwami.

Cz onek Rady Niezale nych Ekspertów Transportu TRANSORA.

z wykonywania przewozów: krajowych 
pojazdami o dmc zarówno do jak i po-
wy ej 3,5 tony oraz mi dzynarodowych 
i kabota owych wykonywanych wy cz-
nie pojazdami o dmc do 3,5 tony.

4. Spedytor (po rednik przy przewozie rze-
czy) posiadaj cy: zezwolenie na wyko-
nywanie zawodu przewo nika, licencj  
wspólnotow  i licencj  na wykonywanie 
po rednictwa przy przewozie rzeczy:

  | mo e zawrze  umow  ubezpieczenia 
OCP obejmuj c  ochron  odpowiedzial-
no  cywiln  wynikaj c  z wykonywania 
przewozów krajowych, mi dzynarodo-
wych i kabota owych pojazdami o dmc 
zarówno do jak i powy ej 3,5 tony.

5. Spedytor (po rednik przy przewozie 
rzeczy) posiadaj cy JEDYNIE licencj  
na wykonywanie po rednictwa przy 
przewozie rzeczy, a nieposiadaj cy 
zezwolenia na wykonywanie zawodu 
przewo nika i licencji wspólnotowej:

  | mo e zawrze  umow  ubezpie-
czenia OCP obejmuj c  ochron  od-
powiedzialno  cywiln  wynikaj c  
z wykonywania przewozów krajowych, 
mi dzynarodowych i kabota owych. 
JEDNAK E, ze wzgl du na brak upraw-
nie  transportowych, zakres udzielanej 
ochrony b dzie ograniczony wy cznie 
do przewozów towarów pojazdami 
o dmc do 3,5 tony (wi cej poni ej).

no  w oparciu o licencj  na wykonywanie 
po rednictwa przy przewozie rzeczy, która 
niestety nie uprawnia ona do wykonywa-
nia adnych przewozów – no mo e za wy-

faktycznym i umownym wykonawcom 
przewozu, a wi c równie  „zabiurkowym” 
po rednikom przy przewozie rzeczy lub 
– jak kto woli – „spedytorom”. Taki „spe-
dytor” ponosi wówczas odpowiedzialno  
za wszelkie szkody (uszkodzenie, utrata to-
waru lub opó nienie w dostawie) powsta e 
w czasie wykonywania zleconego przez 
niego przewozu. I nie jest istotne, e z bra-
ku rodków transportu wszystkie przewozy 
zleca podwykonawcom – ponosi odpowie-
dzialno  równie  za szkody spowodowane 
przez nich. Dopiero zawarta z klientem umo-
wa spedycji wyklucza go z grona przewo -
ników i klasyÞ kuje jako spedytora. W takim 
przypadku nie musi liczy  si  z odpowie-
dzialno ci  wynikaj c  z prawa przewozo-
wego – wyst puje jako spedytor i ponosi 
odpowiedzialno  jak spedytor. 

Je eli zatem nasz „spedytor” w celu 
ubezpieczenia swojej dzia alno ci si gnie 
po polis  OCP, musi si  powa nie zasta-
nowi , czy spe nia ona jego oczekiwania. 
Brak uprawnie  przewozowych mo e bo-
wiem do  powa nie ograniczy  ochron  
z zawartej umowy ubezpieczenia OCP, 
która – jak wspomniano na wst pie – jest 
dedykowania przewo nikom uprawnio-
nym. Je eli „spedytor” dla obj cia ochron  
swojej odpowiedzialno ci cywilnej zawiera 
JEDYNIE umow  ubezpieczenia OCS, to 
niech ma wiadomo , e nie ochroni ona 
jego odpowiedzialno ci wynikaj cej z za-
wartych umów przewozu. Produktem de-
dykowanym po rednikom przy przewozie 
rzeczy jest tzw. ubezpieczenie odpowie-

j tkiem wykonywanych pojazdami o dmc 
do 3,5 tony, ale do tego nie jest potrzebna 
adna licencja. Taki po rednik wychodzi 

z za o enia, e skoro wszystkie zlecane mu 
przewozy wykonuj  zewn trzni przewo -
nicy, to prowadzi dzia alno  spedycyjn , 
a sam jest spedytorem. O ile samo organi-
zowanie przewozów faktycznie mie ci si  
w zakresie us ug spedycyjnych, to zawie-
ranie umów przewozu deÞ nitywnie skre la 
go z listy spedytorów. Umowa przewozu 
podlega bowiem w a ciwemu prawu 
przewozowemu, które jest dedykowane 

Spedytor a jego polisa 
OCP, czyli o kupowaniu 
kota w worku bez kota

Powy sze wskazuje, w jakim stopniu 
brak uprawnie  przewozowych mo e 
mie  wp yw na ochron  ubezpieczeniow  
wynikaj c  z zawartej umowy ubezpiecze-
nia OCP. Pomimo, i  dotyczy to zarówno 
przewo ników i „spedytorów”, to w a nie 
„spedytorzy” s  w du o gorszej sytuacji. 
Wi kszo  z nich prowadzi swoj  dzia al-

Umowa przewozu podlega właściwemu prawu przewozowemu, 

które jest dedykowane faktycznym i umownym wykonawcom 

przewozu, a więc również „zabiurkowym” pośrednikom przy przewozie 

rzeczy lub – jak kto woli – „spedytorom”

P
rzedmiotem ubezpieczenia OCP jest 
odpowiedzialność cywilna przewoźnika, 
a w zasadzie odpowiedzialność, która wynika 
z zawieranych umów przewozu. Umowę przewozu 

może zawrzeć każdy, ale nie każdy jest uprawniony do 
zawarcia umowy ubezpieczenia OCP.
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dzialno ci cywilnej przewo nika umowne-
go (w skrócie: OCP umownego). eby jed-
nak skonstruowa  umow  ubezpieczenia, 
która zagwarantuje takiemu po rednikowi 
skuteczn  ochron , trzeba wiedzie  zde-
cydowanie wi cej ni  anga owani do tego 
„rzemie lnicy ubezpieczeniowi”, którzy 
zajmuj  si  jedynie sprzeda  polis, a nie 
ubezpieczaniem faktycznej odpowiedzial-
no ci cywilnej swoich klientów. 

Inne wady polis OCP, 
na które Cię nie stać

Najpopularniejsze i jednocze nie najdo-
tkliwsze wady polis OCP:
| brak ochrony za szkody powsta e wsku-

tek ra cego niedbalstwa lub w czenie 
ra cego niedbalstwa z niskim limitem, 
np. 20 tys. euro,

| brak ochrony w przypadku niewpisania 
ubezpieczonego w list przewozowy,

| brak ochrony za szkody powsta e wsku-
tek wydania towaru osobie nieupraw-
nionej (np. fa szywemu przewo nikowi 
lub odbiorcy),

| brak ochrony za szkody spowodowane 
przez imigrantów i uchod ców, którzy 
przedostali si  do przestrzeni adunkowej,

| ograniczenie ochrony do przewozów 
wykonywanych wy cznie pojazdami 
wpisanymi do polisy,

| brak mo liwo ci swobodnego wybie-
rania miejsc do parkowania pojazdów 
z towarem.
Przy zawieraniu ubezpieczenia nale y 

bezwzgl dnie zwraca  uwag  na wszyst-
kie aspekty opisane powy ej. Nale y te  
wiedzie , e cena absolutnie nie jest mier-
nikiem jako ci ubezpieczenia – zwykle 
kojarzy si  nie tylko z kiepskim ubezpie-
czeniem, ale te  z kiepskim po rednikiem 
ubezpieczeniowym, który w razie „W” 
umyje r ce i zostawi ubezpieczonego sam 
na sam z problemem. 

Rady i wskazówki

| Oce  swoj  odpowiedzialno  prawn  
i postaraj si , aby by a ona jak najpe niej 
ubezpieczona.

|  Sprawd  dotychczasowego agenta 
ubezpieczeniowego – jemu mo e zale-
e  jedynie na prowizji, a nie na Twoim 

bezpiecze stwie.
| Przy wyborze ubezpieczenia korzystaj 

z pomocy ekspertów – oni wiedz , jaki 
wariant nale y zastosowa , aby ochro-
na by a optymalna.

| Nie traktuj polisy OCP jako niepo-
trzebny koszt i nie oszcz dzaj na 
niej – polisa powinna chroni , a ta-
nia, kupowana jedynie dla sztuki nie 
poprawi Twojego bezpiecze stwa, 

a mo e znacznie zwi kszy  koszty 
po szkodzie.
Je eli chcesz oceni  przydatno  

swojego ubezpieczenia, zweryfikowa  
otrzyman  ofert  lub uzyska  w a ciwy 
produkt, skontaktuj si  z nasz  kance-
lari  dzwoni c pod jeden z numerów: 
609 204-707, 607 487-600, 607 074-607 
lub wy lij zapytanie na adres: biuro@cds-
-odszkodowania.pl. |

Jerzy Ró yk

ekspert ds. prawa przewozowego, 

oceny ryzyka w transporcie 

i ubezpiecze  transportowych

CDS Kancelaria Brokerska

www.cds-odszkodowania.info
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