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„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 klasyfikuje jako spedytora.

POLISA OCP –
RZEMIEąLNIKÓW
UBEZPIECZENIOWYCH

Fot. WITD

TWÓR LAICKIEJ WYOBRAėNI

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 specyfiki
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”.

O

bszar prawa przewozowego jest
zarezerwowany dla wØskiego grona
prawników i ekspertów. Nie dziwi wiãc
fakt, Ěe przewoĘnicy i spedytorzy o tych
aspektach równieĚ nie majØ wiãkszego pojãcia. Nie sØ oni zatem w stanie
ani okreĆliÚ swoich wymagaö odnoĆnie
zakresu ubezpieczenia, ani oceniÚ, czy
produkt oferowany im przez owych „rzemieĆlników ubezpieczeniowych” jest
odpowiedni. Dochodzi zatem do swoistego paradoksu, który polega na tym,
Ěe laik przewoĘnik (tudzieĚ laik spedytor)
otrzymuje od laika poĆrednika ubezpieczeniowego (agenta lub brokera) ofertã
przygotowanØ przez laika zatrudnionego
w zakwadzie ubezpieczeö. Z takØ „laickØ
polisØ” ubezpieczony prowadzi swojØ
transportowØ dziawalnoĆÚ ufajØc, Ěe w razie „W” spewni ona jego laickie oczekiwania.
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Co powinieneś wiedzieć,
żeby „rzemieślnik
ubezpieczeniowy” nie
zrobił Cię w bambuko
Po pierwsze, do jakiego rodzaju transportu drogowego jesteĆ uprawniony. Zgodnie z ustawØ o transporcie drogowym, do
wykonywania przewozów na terytorium
Polski pojazdami o dmc powyĚej 3,5 tony

i do uzyskania licencji wspólnotowej wymagane jest zezwolenie na wykonywanie
zawodu przewoĘnika. Do wykonywania
przewozów miãdzynarodowych i kabotaĚowych pojazdami o dmc powyĚej 3,5
tony uprawnia licencja wspólnotowa.
Licencja na wykonywanie poĆrednictwa
przy przewozie rzeczy nie uprawnia do
wykonywania przewozów. Jej posiadacz
moĚe zza biurka organizowaÚ przewozy
zarówno miãdzynarodowe, 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 kabotaĚowe, czyli w ramach tzw. spedycji zajmowaÚ siã organizowaniem przewozów wszelkimi pojazdami. PrzewoĘnicy
wykonujØcy przewozy miãdzynarodowe,
krajowe jak i kabotaĚowe oraz poĆrednicy
organizujØcy przewozy wywØcznie pojazdami o dmc do 3,5 tony, póki co mogØ wy-

przewoĘnika faktycznego (gdy przewóz
wykonujesz samodzielnie), czy przewoĘnika umownego (gdy przewóz wykonuje
podwykonawca). ZlecajØc wykonanie przewozu podwykonawcy w ramach zawartej
przez siebie umowy przewozu, przewoĘnik
umowny zawsze wystãpuje:

P

roduktem dedykowanym pośrednikom przy
przewozie rzeczy jest tzw. ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej przewoźnika
umownego (w skrócie: OCP umownego).
w Ćwietle ustawy o transporcie drogowym – jako poĆrednik przy przewozie
rzeczy,
| w Ćwietle prawa przewozowego – jako
przewoĘnik.
JeĚeli zobowiØzaweĆ siã do wykonania
przewozu i zleciweĆ jego wykonanie podwykonawcy, pomimo Ěe uswuga mieĆci
siã w zakresie poĆrednictwa przy prze|

wozie rzeczy, wystãpujesz w charakterze
przewoĘnika umownego, ale ponosisz
odpowiedzialnoĆÚ za wszelkie szkody
(uszkodzenie, utrata towaru lub opóĘnienie w dostawie) powstawe w czasie wykonywania przez niego zleconego przewozu

J
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1. BUS-przewoĘnik nieposiadajØcy: zezwolenia na wykonywanie zawodu
przewoĘnika, licencji wspólnotowej i licencji na wykonywanie poĆrednictwa
przy przewozie rzeczy:
| moĚe zawrzeÚ umowã ubezpieczenia OCP obejmujØcØ ochronØ jego
odpowiedzialnoĆÚ cywilnØ wynikajØcØ
z wykonywania przewozów krajowych,
miãdzynarodowych i kabotaĚowych.
JEDNAKęE ze wzglãdu na brak uprawnieö transportowych, zakres udzielanej
ochrony bãdzie ograniczony wywØcznie

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

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.
nikiem, który nie posiada Ěadnych zezwoleö i licencji. Skutek zawarcia umowy przewozu dla kaĚdego jest taki sam.
Po trzecie, czy w zawartej umowie
przewozu wystãpujesz w charakterze

Kupujesz polisę OCP?
Najpierw sprawdź swoje
możliwości

Fot. Citroen

konywaÚ swojØ dziawalnoĆÚ bez Ěadnych
zezwoleö i licencji.
Po drugie (istotne), jakØ umowã zawierasz z podmiotem zamawiajØcym danØ
uswugã (zleceniodawcØ). W grã wchodzØ
dwa rodzaje umów: przewozu i spedycji. Obie skrajnie róĚne i oparte o róĚne
normy prawne. Charakter zawartej umowy okreĆla jakiemu prawu podlega dana
umowa i jakØ odpowiedzialnoĆÚ finalnie
ponosisz. Umowa przewozu miãdzynarodowego podlega konwencji CMR,
umowa przewozu krajowego – ustawie
Prawo Przewozowe, umowa przewozu
kabotaĚowego – prawu przewozowemu
kraju, w którym wykonywana jest uswuga
kabotaĚu. Wszystkie odrãbnie okreĆlajØ
prawa i obowiØzki przewoĘnika oraz jego
odpowiedzialnoĆÚ. Umowa spedycji podlega kodeksowi cywilnemu (art. 794–804),
który okreĆla wywØcznie odpowiedzialnoĆÚ
cywilnØ „spedytora”.
ReasumujØc, jeĚeli zawrzesz umowã
przewozu (obojãtnie jakØ), nie bãdzie istotne jakimi uprawnieniami dysponujesz – zawsze bãdziesz wystãpowaw w charakterze
przewoĘnika (faktycznego lub umownego)
i bãdziesz ponosiw odpowiedzialnoĆÚ na
podstawie przepisów wwaĆciwego prawa
przewozowego. Tak bãdzie, jeĚeli uwaĚasz siã za „spedytora” i dziawasz jedynie
w oparciu o licencjã na poĆrednictwo przy
przewozie rzeczy lub jesteĆ bus-przewoĘ-

noĆÚ, która wynika z zawieranych umów
przewozu. Umowã przewozu moĚe zawrzeÚ kaĚdy, ale nie kaĚdy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia OCP
(patrz poniĚej).

jak klasyczny przewoĘnik i zgodnie z wwaĆciwym prawem przewozowym.
Po czwarte, przedmiotem ubezpieczenia OCP jest odpowiedzialnoĆÚ cywilna
przewoĘnika, a w zasadzie odpowiedzial-

do przewozów towarów pojazdami
o dmc do 3,5 tony.
2. PrzewoĘnik posiadajØcy: zezwolenie na
wykonywanie zawodu przewoĘnika i licencjã wspólnotowØ, a nieposiadajØcy
licencji na wykonywanie poĆrednictwa
przy przewozie rzeczy:
| moĚe zawrzeÚ umowã ubezpieczenia OCP obejmujØcØ ochronØ jego
odpowiedzialnoĆÚ cywilnØ wynikajØcØ
z wykonywania przewozów krajowych,
miãdzynarodowych i kabotaĚowych pojazdami o dmc zarówno do jak i powyĚej 3,5 tony.
3. PrzewoĘnik posiadajØcy: zezwolenie na
wykonywanie zawodu przewoĘnika i licencjã na wykonywanie poĆrednictwa
przy przewozie rzeczy, a nieposiadajØcy
licencji wspólnotowej:
| moĚe zawrzeÚ umowã ubezpieczenia OCP obejmujØcØ ochronØ jego
odpowiedzialnoĆÚ cywilnØ wynikajØcØ
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z wykonywania przewozów: krajowych
pojazdami o dmc zarówno do jak i powyĚej 3,5 tony oraz miãdzynarodowych
i kabotaĚowych wykonywanych wywØcznie pojazdami o dmc do 3,5 tony.
4. Spedytor (poĆrednik przy przewozie rzeczy) posiadajØcy: zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoĘnika, licencjã
wspólnotowØ i licencjã na wykonywanie
poĆrednictwa przy przewozie rzeczy:
| moĚe zawrzeÚ umowã ubezpieczenia
OCP obejmujØcØ ochronØ odpowiedzialnoĆÚ cywilnØ wynikajØcØ z wykonywania
przewozów krajowych, miãdzynarodowych i kabotaĚowych pojazdami o dmc
zarówno do jak i powyĚej 3,5 tony.
5. Spedytor (poĆrednik przy przewozie
rzeczy) posiadajØcy JEDYNIE licencjã
na wykonywanie poĆrednictwa przy
przewozie rzeczy, a nieposiadajØcy
zezwolenia na wykonywanie zawodu
przewoĘnika i licencji wspólnotowej:
| moĚe zawrzeÚ umowã ubezpieczenia OCP obejmujØcØ ochronØ odpowiedzialnoĆÚ cywilnØ wynikajØcØ
z wykonywania przewozów krajowych,
miãdzynarodowych i kabotaĚowych.
JEDNAKęE, ze wzglãdu na brak uprawnieö transportowych, zakres udzielanej
ochrony bãdzie ograniczony wywØcznie
do przewozów towarów pojazdami
o dmc do 3,5 tony (wiãcej poniĚej).

CDS KANCELARIA BROKERSKA

Jerzy Róľyk
szef zespowu, broker
32 lata w branĚy ubezpieczeniowej (ocena ryzyka, ubezpieczenia,
likwidacja szkód), w tym 17 lat w obswudze podmiotów sektora TSL
w zakresie oceny ryzyka, ubezpieczeö i szkód transportowych.
Ukoöczyw wydziaw inĚynierski na WSUiB w Warszawie (techniczna
i ekonomiczna diagnostyka ubezpieczeniowa i likwidacja szkód)
oraz studnia magisterskie na tejĚe uczelni.
Specjalizuje siã w diagnostyce ryzyka transportowego, prawie
transportowym, ubezpieczeniach transportowych (OCP i OCS).
Jego gwównØ specjalnoĆciØ sØ ryzyka kradzieĚowe i zwiØzane
z oszustwami.
Czwonek Rady NiezaleĚnych Ekspertów Transportu TRANSORA.

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.
noĆÚ w oparciu o licencjã na wykonywanie
poĆrednictwa przy przewozie rzeczy, która
niestety nie uprawnia ona do wykonywania Ěadnych przewozów – no moĚe za wy-

Fot. SXC

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”

Spedytor a jego polisa
OCP, czyli o kupowaniu
kota w worku bez kota
PowyĚsze wskazuje, w jakim stopniu
brak uprawnieö przewozowych moĚe
mieÚ wpwyw na ochronã ubezpieczeniowØ
wynikajØcØ z zawartej umowy ubezpieczenia OCP. Pomimo, iĚ dotyczy to zarówno
przewoĘników i „spedytorów”, to wwaĆnie
„spedytorzy” sØ w duĚo gorszej sytuacji.
WiãkszoĆÚ z nich prowadzi swojØ dziawal-

| 6/2019 |

jØtkiem wykonywanych pojazdami o dmc
do 3,5 tony, ale do tego nie jest potrzebna
Ěadna licencja. Taki poĆrednik wychodzi
z zawoĚenia, Ěe skoro wszystkie zlecane mu
przewozy wykonujØ zewnãtrzni przewoĘnicy, to prowadzi dziawalnoĆÚ spedycyjnØ,
a sam jest spedytorem. O ile samo organizowanie przewozów faktycznie mieĆci siã
w zakresie uswug spedycyjnych, to zawieranie umów przewozu deÞnitywnie skreĆla
go z listy spedytorów. Umowa przewozu
podlega bowiem wwaĆciwemu prawu
przewozowemu, które jest dedykowane

faktycznym i umownym wykonawcom
przewozu, a wiãc równieĚ „zabiurkowym”
poĆrednikom przy przewozie rzeczy lub
– jak kto woli – „spedytorom”. Taki „spedytor” ponosi wówczas odpowiedzialnoĆÚ
za wszelkie szkody (uszkodzenie, utrata towaru lub opóĘnienie w dostawie) powstawe
w czasie wykonywania zleconego przez
niego przewozu. I nie jest istotne, Ěe z braku Ćrodków transportu wszystkie przewozy
zleca podwykonawcom – ponosi odpowiedzialnoĆÚ równieĚ za szkody spowodowane
przez nich. Dopiero zawarta z klientem umowa spedycji wyklucza go z grona przewoĘników i klasyÞkuje jako spedytora. W takim
przypadku nie musi liczyÚ siã z odpowiedzialnoĆciØ wynikajØcØ z prawa przewozowego – wystãpuje jako spedytor i ponosi
odpowiedzialnoĆÚ jak spedytor.
JeĚeli zatem nasz „spedytor” w celu
ubezpieczenia swojej dziawalnoĆci siãgnie
po polisã OCP, musi siã powaĚnie zastanowiÚ, czy spewnia ona jego oczekiwania.
Brak uprawnieö przewozowych moĚe bowiem doĆÚ powaĚnie ograniczyÚ ochronã
z zawartej umowy ubezpieczenia OCP,
która – jak wspomniano na wstãpie – jest
dedykowania przewoĘnikom uprawnionym. JeĚeli „spedytor” dla objãcia ochronØ
swojej odpowiedzialnoĆci cywilnej zawiera
JEDYNIE umowã ubezpieczenia OCS, to
niech ma ĆwiadomoĆÚ, Ěe nie ochroni ona
jego odpowiedzialnoĆci wynikajØcej z zawartych umów przewozu. Produktem dedykowanym poĆrednikom przy przewozie
rzeczy jest tzw. ubezpieczenie odpowie-
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dzialnoĆci cywilnej przewoĘnika umownego (w skrócie: OCP umownego). ęeby jednak skonstruowaÚ umowã ubezpieczenia,
która zagwarantuje takiemu poĆrednikowi
skutecznØ ochronã, trzeba wiedzieÚ zdecydowanie wiãcej niĚ angaĚowani do tego
„rzemieĆlnicy ubezpieczeniowi”, którzy
zajmujØ siã jedynie sprzedaĚØ polis, a nie
ubezpieczaniem faktycznej odpowiedzialnoĆci cywilnej swoich klientów.

Inne wady polis OCP,
na które Cię nie stać
Najpopularniejsze i jednoczeĆnie najdotkliwsze wady polis OCP:
| brak ochrony za szkody powstawe wskutek raĚØcego niedbalstwa lub wwØczenie
raĚØcego niedbalstwa z niskim limitem,
np. 20 tys. euro,
| brak ochrony w przypadku niewpisania
ubezpieczonego w list przewozowy,
| brak ochrony za szkody powstawe wskutek wydania towaru osobie nieuprawnionej (np. fawszywemu przewoĘnikowi
lub odbiorcy),
| brak ochrony za szkody spowodowane
przez imigrantów i uchodĘców, którzy
przedostali siã do przestrzeni wadunkowej,
| ograniczenie ochrony do przewozów
wykonywanych wywØcznie pojazdami
wpisanymi do polisy,

brak moĚliwoĆci swobodnego wybierania miejsc do parkowania pojazdów
z towarem.
Przy zawieraniu ubezpieczenia naleĚy
bezwzglãdnie zwracaÚ uwagã na wszystkie aspekty opisane powyĚej. NaleĚy teĚ
wiedzieÚ, Ěe cena absolutnie nie jest miernikiem jakoĆci ubezpieczenia – zwykle
kojarzy siã nie tylko z kiepskim ubezpieczeniem, ale teĚ z kiepskim poĆrednikiem
ubezpieczeniowym, który w razie „W”
umyje rãce i zostawi ubezpieczonego sam
na sam z problemem.
|

Rady i wskazówki
|

|

|

|

Oceö swojØ odpowiedzialnoĆÚ prawnØ
i postaraj siã, aby bywa ona jak najpewniej
ubezpieczona.
SprawdĘ dotychczasowego agenta
ubezpieczeniowego – jemu moĚe zaleĚeÚ jedynie na prowizji, a nie na Twoim
bezpieczeöstwie.
Przy wyborze ubezpieczenia korzystaj
z pomocy ekspertów – oni wiedzØ, jaki
wariant naleĚy zastosowaÚ, aby ochrona bywa optymalna.
Nie traktuj polisy OCP jako niepotrzebny koszt i nie oszczãdzaj na
niej – polisa powinna chroniÚ, a tania, kupowana jedynie dla sztuki nie
poprawi Twojego bezpieczeöstwa,
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a moĚe znacznie zwiãkszyÚ koszty
po szkodzie.
JeĚeli chcesz oceniÚ przydatnoĆÚ
swojego ubezpieczenia, zweryfikowaÚ
otrzymanØ ofertã lub uzyskaÚ wwaĆciwy
produkt, skontaktuj siã z naszØ kancelariØ dzwoniØc pod jeden z numerów:
609 204-707, 607 487-600, 607 074-607
lub wyĆlij zapytanie na adres: biuro@cds-odszkodowania.pl. |
Jerzy RóĚyk
ekspert ds. prawa przewozowego,
oceny ryzyka w transporcie
i ubezpieczeö transportowych
CDS Kancelaria Brokerska
www.cds-odszkodowania.info

TERAZ JESZCZE WIJCEJ MOóLIWO´CI

Promocyjna prenumerata

obu tytuâów

129 zâ

Prenumerata roczna

Prenumerata roczna

tylko 99 zâ

tylko 49 zâ

www.TSL–biznes. pl/prenumerata
Prenumeratŕ miesiŕczników
TSL Biznes oraz Truck & Van
moȅna zamówiŃ przez:
> www.TSL-biznes.pl/prenumerata
> e-mail: prenumerata@tsl-biznes.pl
prenumerata@truck-van.pl
> fax: 22 205 07 57
> pocztį:
Redakcja TSL Biznes i Truck & Van
ul. J. Malczewskiego 17a, 05-820 Piastów
> telefon: 22 213 88 28
Roczna prenumerata
(11 wydaƓ):
TSL Biznes ............... w cenie 99 zƊ z VAT
Truck & Van ............ w cenie 49 zƊ z VAT
oba tytuƊy ............. w cenie 129 zƊ z VAT

FORMULARZ PRENUMERATY

Dane do faktury

Dane do wysyâki

Nazwa
Þrmy
NIP

ImiĊ
Nazwisko

Adres (jeĞli inny niĪ do wysyáki)

Nazwa
Þrmy

Kod

Poczta

Adres
Kod

Poczta

Telefon
e-mail

Zamawiam roczną prenumeratĊ (11 wydaĔ)
TSL Biznes od numeru
/2019
Truck&Van od numeru
/2019
oba tytuáy od numeru
/2019
Data i podpis

Coroczne, automatyczne
przedáuĪanie prenumeraty

