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M I E S I Ę C Z N I K  U B E Z P I E C Z E N I O W YTEMAT MIESIĄCA
TRANSPORT-SPEDYCJA-LOGISTYKA

NNie będzie zaskoczeniem, że pociąg 
towarowy (lub osobowy) jadący z daleka 
korzystnie wpływa na środowisko natu-
ralne (kolej jest jednym z najbardziej 
proekologicznych środków transportów, 
oczywiście poza noszeniem paczek na 
barkach tragarzy), na koszty transportu 
(im dalej i więcej tym taniej) oraz na 
bezpieczeństwo ładunku i pasażerów 
(mniej operacji przeładunkowych/
przesiadkowych, mniejsze prawdopodo-
bieństwo uszkodzenia ładunku/środka 
transportu/ciała).

W analizie procesu transportowego 
towarów warto zwrócić uwagę na dwa 
aspekty: ryzyko i odpowiedzialność.

RYZYKO
W obrocie gospodarczym klasycznymi 
podmiotami zaangażowanymi w trans-
port rzeczy są: nadawca/odbiorca prze-
syłki, spedytor, przewoźnik/armator, 
zarządca infrastruktury kolejowej/dro-
gowej/powietrznej/morskiej oraz urząd 
celny (w przypadku transportu między-
narodowego).

Ponadto powyższe podmioty często 
korzystają z usług innych wyspecja-
lizowanych podmiotów, np. zarządca 
infrastruktury kolejowej i przewoźnik 
kolejowy korzysta z dostawcy energii 
trakcyjnej, spedytor/przewoźnik korzy-
sta z magazynów lub ze specjalistycz-
nych terminali przeładunkowych, prze-
woźnicy korzystają z wynajmowanego 
taboru itd.

Taka mnogość podmiotów zaangażo-
wanych w transport rzeczy wymaga od 
osób zajmujących się ubezpieczeniami 
transportowymi umiejętności zidentyfi-
kowania poszczególnych etapów trans-
portu oraz dostosowania ubezpieczeń 
do specyfiki czynności wykonywanych 
w ramach tych etapów.

O ile identyfikacja poszczególnych 
etapów transportu jest dość intuicyjna 
(przewoźnik drogowy zajmuje się 
transportem samochodowym, spedytor 
logistyką itd.), o tyle identyfikacja ryzyka 
i dostosowanie ubezpieczeń do poziomu 
ryzyka wymaga nieco więcej „zachodu”.

Ćwiczeniem, ilustrującym identyfikację 
ryzyka, może być przykładowy „rozkład 
ryzyka” dla szkód spowodowanych przez 
wagony, i tak:

 ¨ za szkody wynikające z eksploata-
cji wagonów odpowiada przewoźnik 
użytkujący wagony (to na nim spo-
czywał obowiązek właściwego użyt-
kowania wagonów, np. dostosowa-
nia prędkości do szlaku kolejowego, 
reagowania na sygnalizację kole-
jową);

 ¨ za szkody wynikłe z niewłaściwego 
zestawienia składu pociągu odpo-
wiada zestawiający skład pociągu 
(zestawiający otrzymuje bardzo pre-
cyzyjne instrukcje dotyczące zesta-
wienia składu pociągu, rozmiesz-
czenia wagonów w składzie, roz-
mieszczenia wagonów z czynnym 
hamulcem zespolonym, rozmiesz-
czenia wagonów z materiałami nie-
bezpiecznymi itd. Skład pociągu 
oraz rozmieszczenie poszczególnych 
wagonów powinno być zgodne z pla-
nem zestawienia oraz odpowiadać 
warunkom przewozu);

 ¨ za szkody wynikające z wadliwości 
wagonów odpowiada ich producent 
(o ile wagony są na gwarancji);

 ¨ za szkody wynikające z wadliwości 
przeprowadzonych przeglądów okre-
sowych i napraw odpowiada wyspe-
cjalizowany serwis (należy dodać, 
że na przewoźniku lub właścicielu 
taboru ciąży obowiązek termino-
wego podstawienia taboru do serwisu 
wykonującego przeglądy okresowe);

 ¨ ponadto część szkód w wagonach, 
szczególnie tych starszych wynika 
ze zmęczenia materiału (przyczyną 
46% rozerwań pociągów lub składów 
manewrowych było pęknięcie sprzęgu 
na skutek zmęczenia materiału, źró-
dło: https://utk.gov.pl/). 

Powyższe wskazuje, że szkody w wagonach 
mogą mieć podłoże eksploatacyjne, mogą 
wynikać z wadliwości wagonów lub wadliwości 
przeprowadzonych przeglądów okresowych, 
a konsekwencją szkody na wagonie mogą być 
szkody w infrastrukturze kolejowej, w innym 
taborze, szkody osobowe lub szkody rzeczowe 
w tym w ładunku.

W powyższy sposób można pokusić się 
o rozłożenie ryzyka dla każdego uczest-
nika transportu (dla przewoźnika, spe-
dytora, firmy logistycznej zajmującej się 
magazynowaniem i przeładunkiem itp.) 
a rozkład ryzyka ma istotny wpływ na 
przypisanie odpowiedzialności poszcze-
gólnym uczestnikom procesu transpor-
towego, a to przekłada się na możliwość 
ubezpieczenia samego procesu i podmio-
tów w nim uczestniczących oraz towaru.

Jak podaje Urząd Transportu Kolejo-
wego, na przestrzeni tylko 20 miesięcy 
(od stycznia 2017 r. do sierpnia 2018 r.) 
odnotowano blisko 600 przypadków 
rozerwania składów pociągów na polskiej 
sieci kolejowej. Z kolei w 2019 r. doszło 
na kolei do 579 wypadków i poważnych 

Jedzie pociąg z daleka, 
na nikogo nie czeka...

Jest niezwykłe, jak wiele ważnych kwestii związanych z transportem i logistyką poruszył w tym jednym zdaniu autor piosenki 
– Jacek Cygan. Być może skrywaną pasją autora jest ocena ryzyka w kolejnictwie. – irEnEusz M. KonEcKi
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wypadków, co i tak nie zmienia faktu, że 
kolej w Polsce pozostaje najbezpieczniej-
szym środkiem transportu lądowego.

Aby zminimalizować ryzyko wystąpie-
nia zdarzenia powodującego szkodę, na 
uczestnikach transportu kolejowego spo-
czywa wiele obowiązków mających na 
celu zwiększenie bezpieczeństwa.

W ustawie o transporcie kolejowym 
w rozdziale 4 dotyczącym bezpieczeń-
stwa transportu kolejowego w art. 17 
ust. 1 czytamy: „Zarządcy, przewoźnicy 
kolejowi, użytkownicy bocznic kolejo-
wych oraz przedsiębiorcy zarządzający 
infrastrukturą i wykonujący przewozy 
w metrze są obowiązani spełniać 
warunki techniczne i organizacyjne 
zapewniające: bezpieczne prowadzenie 
ruchu kolejowego, bezpieczną eksplo-
atację pojazdów kolejowych, ochronę 
przeciwpożarową i ochronę środowiska. 
Producenci, podmioty zajmujące się 
utrzymaniem, dostawcy materiałów 
i części są obowiązani zapewnić, że 
pojazdy kolejowe, zespoły, podzespoły 
i części są zgodne z warunkami technicz-
nymi i mogą być bezpiecznie eksploato-
wane przez przewoźników kolejowych 
i zarządców.” 

Wprowadzono również obowiązek sto-
sowania i przestrzegania wielu instrukcji 
i procedur np:.

 ¨ System Zarządzania Bezpieczeń-
stwem (ang. Safety Management Sys-
tem, SMS), który zgodnie z definicją 
zawartą w dyrektywie 2016/798, ozna-
cza organizację, środki i procedury 
przyjęte przez zarządcę infrastruktury 
lub przewoźnika kolejowego w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa; 

 ¨ System Zarządzania Utrzymaniem 
(ang. Maintenance Management Sys-
tem, MMS) obejmuje zestaw proce-
dur, instrukcji, zasad i mechanizmów 
wspomagających zarządzanie pojaz-
dami kolejowymi, w taki sposób, aby 
utrzymywane pojazdy były w sta-
nie poruszać się po sieci kolejowej 
w bez pieczny sposób.

Wiele działań regulatorów krajowych i europej-
skich zmierza do minimalizacji ryzyka w trans-
porcie kolejowym.

Jednym z ciekawszych przykładów mini-
malizacji ryzyka jest zyskujący na popu-
larności transport intermodalny, tj. trans-

port ładunków z wykorzystaniem więcej 
niż jednego rodzaju transportu na całej 
trasie przewozów, ale przy użyciu tylko 
jednej jednostki ładunkowej, np. kon-
tenera lub wymiennego nadwozia, bez 
przeładunku samego towaru przy zmia-
nie rodzaju transportu.

Szczególnym przykładem transportu 
intermodalnego jest drogowy transport 
towaru realizowany przez zestaw ciągnik 
siodłowy/naczepa, następnie zestaw 
umieszczany jest na platformie kolejowej 
i dalsza podróż zestawu wraz z ładun-
kiem odbywa się po torach kolejowych.

Jedną z wielu zalet transportu intermo-
dalnego jest zmniejszenie liczby przeła-
dunku towaru, a tym samym zmniejsze-
nie ryzyka uszkodzenia towaru podczas 
prac przeładunkowych.

Nie ma róży bez kolców – wadą takiego 
rozwiązania jest konieczność korzystania 
z wciąż zbyt mało dostępnej infrastruk-
tury załadunkowej np. platform do zała-
dunku zestawów kołowych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Tak jak w obrocie gospodarczym jest 
wiele podmiotów zaangażowanych 
w transport towarów, tak też jest wiele 
przepisów krajowych i międzynarodo-
wych regulujących transport towarów, 
począwszy od Kodeksu cywilnego, 
Prawa przewozowego, poprzez Reguły 
i Konwencje CMR/COTIF/Warszawską/
Chicagowską/ADR/RID/DGR/Rotter-
damską/Incoterms, Prawo Prywatne 
Międzynarodowe i wiele, wiele innych.

Ważne jest, aby uczestnik procesu trans-
portowego wiedział, jakie przepisy regu-
lują jego uczestnictwo w tym procesie 
oraz jak kształtuje się jego odpowiedzial-
ność według tych przepisów.

W transporcie towarów często zdarza 
się, że równolegle stosowane są różne 
przepisy podczas jednego transportu, 
czego przykładem mogą być Między-
narodowe Reguły Handlu (Incoterms), 
które okre ślają m.in. podmiot, pono-
szący koszty transportu, odprawy celnej 
i ubezpieczenia oraz moment przejścia 
odpowiedzialności za towar pomiędzy 
sprzedawcą a nabywcą towaru, ale z ich 
stosowania wyłączone są przedsiębior-
stwa transportowe, które wykonują 
swoją działalność na podstawie prze-
pisów transportowych np. Konwencji 
CMR lub Prawa przewozowego.

Zdarza się (szczególnie na styku prawa 
krajowego i międzynarodowego), że 
do rozstrzygnięcia sporu w przewozie 
międzynarodowym należy odwołać się 
do różnych regulacji prawnych, o czym 
mówi m.in. Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 
z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa 
właściwego dla umowy przewozu (art. 5, 
ust. 1 i 2), w którym czytamy, że: „W zakre-
sie, w jakim nie dokonano wyboru prawa 
właściwego dla umowy przewozu towarów 
(...), prawem właściwym dla takiej umowy 
jest prawo państwa, w którym przewoźnik 
ma miejsce zwykłego pobytu, pod warun-
kiem, że w tym samym państwie znajduje 
się miejsce przyjęcia towaru do przewozu 
lub miejsce dostawy, lub miejsce zwykłego 
pobytu nadawcy. Jeżeli warunki te nie 
są spełnione, stosuje się prawo państwa, 
w którym znajduje się uzgodnione przez 
strony miejsce dostawy.”

Odzwierciedlenie powyższego zapisu 
znajduje się również w Prawie przewo-
zowym w art. 1 ust. 3, który stanowi, 
iż przepisy prawa przewozowego stosuje się 
również do przewozów międzynarodowych 
w zakresie nieuregulowanym umowami mię-
dzynarodowymi.

Nieoczywistym przykładem rozbieżności 
pomiędzy prawem krajowym a mię-
dzynarodowym może być art. 13 ust. 1 
Konwencji CMR, który stwierdza, iż 
w przypadku zaginięcia przesyłki odbiorca 
może dochodzić od przewoźnika praw 
wynikających z umowy przewozu. 

Z kolei w art. 75 ust. 3 pkt 2 lit. b Prawa 
przewozowego wiąże uprawnienie do 
dochodzenia roszczeń z prawem do roz-
porządzania przesyłką.

W jednym z rozstrzyganych sporów 
Sąd Najwyższy uznał (np. w orzeczeniu 
z dnia 3 września 2003 r. sygn. akt II 
CKN 415/01), iż wobec braku w Kon-
wencji CMR jednoznacznej definicji 
osoby uprawnionej należy odwołać się 
do polskiego Prawa przewozowego, 
a skoro art. 12 Konwencji CMR określa, 
komu przysługują prawa do rozporzą-
dzania przesyłką, SN przyjął, iż ten prze-
pis określa katalog osób uprawnionych 
do dochodzenia roszczeń. 

Na zakończenie pozwolę sobie przyto-
czyć fragment piosenki, która skrywa 
w sobie chyba jeszcze więcej tajemnic: 
Wsiąść do pociągu byle jakiego, nie dbać 
o bagaż, nie dbać o bilet... q


