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Wprowadzenie

Prowadzenie działalności gospodarczej w obszarze transportu, spedycji i logistyki (TSL) wymaga
od przedsiębiorców nie tylko znajomości branży, ale również przepisów z wielu dziedzin prawa:
transportowego, podatkowego, cywilnego czy prawa pracy. Powszechnie stosuje się wobec przed-
siębiorców podwyższoną miarę staranności i wymaga, aby byli ekspertami w wielu dziedzinach.
Branża TSL jest również obszarem, w którym niezwykle często dochodzi do różnego rodzaju wy-
padków losowych, co wymusza na przedsiębiorcach korzystanie z ochrony ubezpieczeniowej.

Każdy posiadacz pojazdu samochodowego jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej (OC). Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w obszarze
transportu zawierają ponadto szczególne umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prze-
woźnika lub spedytora albo umowę ubezpieczenia ładunku cargo. Utrudnione zadanie w zakre-
sie należytego wyboru ochrony ubezpieczeniowej ma z kolei operator logistyczny – z dużym praw-
dopodobieństwem ograniczenie się wyłącznie do jednego rodzaju ubezpieczenia nie zapewni mu
kompleksowej ochrony prowadzonej działalności.

Jeszcze kilka lat temu tematyka umów ubezpieczeniowych często schodziła w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej na dalszy plan i ponownie wchodziła w obszar zainteresowania przedsię-
biorcy dopiero wtedy, gdy doszło do powstania szkody ubezpieczeniowej. Na przestrzeni ostatnich
kilku lat zaobserwować można zdecydowany wzrost świadomości przedsiębiorców, którzy coraz
większą wagę przykładają do świadomego wyboru rodzaju i zakresu ochrony ubezpieczeniowej.
Kwestie ubezpieczeniowe są również ważnym punktem negocjacji kontraktów i nierzadko przed-
siębiorcy decydują się na modyfikacje posiadanych ubezpieczeń (w zakresie sumy gwarancyjnej
lub zakresu ochrony ubezpieczeniowej) właśnie w celu zawarcia określonego kontraktu.

Niniejsza publikacja jest skierowana do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą
w branży TSL i ma na celu w sposób syntetyczny i przystępny przybliżyć problematykę ubezpiecze-
niową związaną z tą dziedziną. Założeniem książki jest wyposażenie przedsiębiorców w wiedzę
i instrumenty, z których należy korzystać zarówno na etapie zawierania umowy z ubezpieczycie-
lem, jak i później w toku prowadzenia działalności oraz w postępowaniu przed ubezpieczycielem.
Założeniem Autorek nie było kompleksowe porównanie dostępnych na rynku produktów ubez-
pieczeniowych, lecz uchwycenie istoty poszczególnych ubezpieczeń, ze wskazaniem tych postano-
wień/klauzul umów ubezpieczenia, na które warto zwracać szczególną uwagę.

Publikacja zawiera liczne przykłady, które bazują na rzeczywiście zaistniałych zdarzeniach, choć
nie stanowią ich wiernego odwzorowania. Należy pamiętać, że każde zdarzenie jest inne, a bogac-
two stanów faktycznych i niewyczerpane możliwości różnych kombinacji wydarzeń nie pozwalają
na stworzenie uniwersalnych rozwiązań wszystkich problemów. W książce znajdziecie Państwo
ponadto przydatne wzory dokumentów, z których można korzystać w toku postępowania przed
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ubezpieczycielem, a także wybrany i przystępnie opracowany zbiór orzeczeń sądowych, dotyczą-
cych problematyki ubezpieczeń transportowych. Materiały te mają za zadanie stanowić dla przed-
siębiorców instrumenty przydatne w toku postępowań ubezpieczeniowych.

Problematyka książki wymusza poczynienie pewnych założeń. Stąd wstępne rozdziały traktują
w ogólności o istocie odpowiedzialności odszkodowawczej oraz umowach transportowych i logi-
stycznych. Wiadomości w nich zawarte są cenne dla praktyki prowadzenia działalności gospodar-
czej, bowiem w sposób przystępny przybliżają kwestie, które mają ogromny wpływ na rzeczywiste
aspekty ubezpieczeń w transporcie i logistyce.

Autorki niniejszej książki na co dzień zajmują się problemami prawnymi przedsiębiorców z branży
TSL. Jednym z wiodących tematów są kwestie związane z zawieraniem umów ubezpieczenia oraz
dochodzeniem od ubezpieczycieli wypłaty należnych odszkodowań. Książka jest efektem doświad-
czeń z tym związanych, a jej treść stanowi odzwierciedlenie zagadnień i problemów, z którymi Au-
torki mierzyły się na przestrzeni ostatnich lat.

Wyrażamy nadzieję, że niniejsza publikacja będzie stanowić dla przedsiębiorców cenną meryto-
ryczną pomoc, zarówno na etapie zawierania umowy z ubezpieczycielem, jak i w postępowaniu
likwidacyjnym czy odwoławczym. Jeżeli tak się stanie, będzie to dla nas największą satysfakcją.

Agnieszka Sowa

Agata Majerska
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