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Będziemy dziś kontynuować rozważania z sierpniowego 
newslettera DTA na temat tego, jak kształtuje się odpowie-
dzialność przewoźnika w drogowym przewozie między-
narodowym. Przypomnijmy krótko, że w drogowym prze-
wozie międzynarodowym odpowiedzialność przewoźnika 
określona jest w art. 23 par. 3 konwencji CMR który mówi, 
iż przewoźnik odpowiada do pełnej wartości, ale nie więcej 
niż 8,33 SDR za kilogram wagi brutto utraconego towaru. 
SDR to jednostka (z ang. Special Drawing Rights), której 
wartość jest notowana na ostatniej pozycji tabeli kursów 
średnich NBP. Na potrzeby naszych rozważań przyjmijmy 
wartość jednostki SDR = 1.2425 EUR.

Sytuacja V
Przewoźnik zawarł polisę OCP w ruchu międzynaro-

dowym, suma gwarancyjna na każde zdarzenie wynosi 
100.000 EUR. Przyjął do realizacji zlecenie przewozu 
towaru o wadze brutto 20.000 kg i o wartości handlo-
wej 200.000 EUR. Nadawca nie zadeklarował wartość 
w liście przewozowym. Przewoźnik nie zawarł ubez-
pieczenia cargo i tym samym nie doubezpieczył swojej 
odpowiedzialności. Jak kształtuje się odpowiedzialność 
przewoźnika za szkodę?

Górna granica odpowiedzialności zgodnie z konwencją 
CMR to: 20.000 kg x 8,33 SDR = 207.000,50 EUR 

Jeśli towar ulegnie szkodzie w całości ubezpieczyciel 
OC tego przewoźnika pokryje szkodę zgodnie z  kon-
wencją CMR, art. 23.3 ALE z ograniczeniem odpowie-
dzialności do sumy gwarancyjnej, czyli 100.000 EUR! 
Ubezpieczyciel wypłatą odszkodowania pokryje stratę w 
kwocie stanowiącej połowę wartości towaru, a pozostała 
część szkody czyli 100.000 EUR jest na udziale własnym 
przewoźnika – przewoźnik odpowiada za tę część szkody. 

Sytuacja VI
Przewoźnik zawarł polisę OCP w ruchu międzynaro-

dowym, suma gwarancyjna na każde zdarzenie wynosi 
100.000 EUR. Przyjął do realizacji zlecenie przewozu to-
waru o wadze brutto 20.000 kg i o wartości handlowej 
350.000 EUR. Nadawca nie zadeklarował wartość w liście 
przewozowym. Przewoźnik nie zawarł ubezpieczenia cargo 
i tym samym nie doubezpieczył swojej odpowiedzialności. 
Jak kształtuje się odpowiedzialność przewoźnika za szkodę?

Górna granica odpowiedzialności zgodnie z konwencją 
CMR to: 20.000 kg x 8,33 SDR = 207.000,50 EUR 

Jeśli towar ulegnie szkodzie w całości ubezpieczyciel OC 
tego przewoźnika pokryje szkodę zgodnie z  konwencją 
CMR, art. 23.3 ALE z ograniczeniem odpowiedzialności 

do sumy gwarancyjnej, czyli 100.000 EUR! Ubezpieczyciel 
wypłatą odszkodowania pokryje stratę w kwocie stanowią-
cej niespełna 1/3 wartości towaru, a odpowiedzialność za 
pozostałą część szkody, czyli 250.000 EUR kształtuje się 
następująco:

- 107.000,50 EUR jest na udziale własnym przewoźnika 
– przewoźnik odpowiada za tę część szkody

- 142.999,50 EUR jest na udziale własnym poszkodowa-
nego – przewoźnik za tę część szkody NIE ODPOWIADA.

Sytuacja VII
Przewoźnik zawarł polisę OCP w ruchu międzynaro-

dowym, suma gwarancyjna na każde zdarzenie wynosi 
100.000 EUR. Przyjął do realizacji zlecenie przewozu to-
waru o wadze brutto 20.000 kg i o wartości handlowej 
350.000 EUR. Nadawca zadeklarował wartość w liście 
przewozowym na podstawie art. 24 konwencji CMR*. 
Przewoźnik nie zawarł ubezpieczenia cargo i tym samym 
nie doubezpieczył swojej odpowiedzialności. Jak kształtuje 
się odpowiedzialność przewoźnika za szkodę?

Górna granica odpowiedzialności zgodnie z konwencją 
CMR (art.24) to: 350.000 EUR!

Jeśli towar ulegnie szkodzie w całości ubezpieczyciel OC 
tego przewoźnika pokryje szkodę zgodnie z  konwencją 
CMR, art. 23.3 ALE z ograniczeniem odpowiedzialności do 
sumy gwarancyjnej, czyli 100.000 EUR! Ubezpieczyciel wy-
płatą odszkodowania pokryje stratę w kwocie stanowiącej 
niespełna 1/3 wartości towaru, a odpowiedzialność za po-
zostałą część szkody, czyli 250.000 EUR w całości jest na 
udziale własnym przewoźnika – przewoźnik odpowiada za 
tę część szkody. 

RUCH MIĘDZYNARODOWY – LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ
czyli na co powinien zwracać szczególną uwagę nadawca towaru

i przewoźnik któremu zlecono transport (część 2)



Sytuacja VIII
Przewoźnik zawarł polisę OCP w ruchu międzynaro-

dowym, suma gwarancyjna na każde zdarzenie wynosi 
100.000 EUR. Przyjął do realizacji zlecenie przewozu to-
waru o wadze brutto 20.000 kg i o wartości handlowej 
350.000 EUR. Nadawca zadeklarował wartość w liście 
przewozowym na podstawie art. 24 konwencji CMR*. 
Przewoźnik zawarł ubezpieczenie cargo i tym samym do-
ubezpieczył swoją odpowiedzialność do pełnej wartości 
towaru. Poniósł także dodatkowy koszt związany ze zgło-
szeniem towaru do ubezpieczenia. Jak kształtuje się odpo-
wiedzialność przewoźnika za szkodę?

Górna granica odpowiedzialności zgodnie z konwencją 
CMR (art.24) to: 350.000 EUR.

Minimalna suma gwarancyjna na polisie przewoźnika po-
winna wynosić 207.000,50 EUR – gdyż do tej kwoty od-
powiadałby, gdyby nastąpiła szkoda całkowita, a towar nie 
byłby ubezpieczony cargo:

Górna granica odpowiedzialności zgodnie z konwencją 
CMR (art. 23.3) to: 20.000 kg x 8,33 SDR = 207.000,50 EUR 

Opisana wyżej sytuacja jest skomplikowana i nie może-
my powiedzieć na pewno, jakie byłoby rozstrzygnięcie. Co 
prawda nie ma regresu do ubezpieczającego, więc można 

założyć, że ubezpieczyciel wypłaciłby całość należnej kwo-
ty poszkodowanemu – niemniej jednak zbyt niska suma 
gwarancyjna mogłaby być podniesiona w ewentualnej ba-
talii sądowej jako argument przeciw przewoźnikowi. 

Z tego miejsca uwaga dla spedytorów zgłaszających do 
ubezpieczenia cargo powierzone towary!

Jeśli polisa OC zaangażowanego do transportu przewoź-
nika nie daje ochrony do maksymalnej kwoty wynikającej 
z art. 23.3 CMR  (jak to ma miejsce na tym przykładzie), 
wymaga to konsultacji z ubezpieczycielem cargo! Ubez-
pieczyciel rozpatrzy indywidualny wniosek i przyjmie bądź 
odrzuci zgłoszenie, ewentualnie podniesie stawkę. W prze-
ciwnym razie – jeśli sprawa nie zostanie skonsultowana,  
a nastąpi szkoda, spedytor może narazić się na zarzut rażą-
cego niedbalstwa!

 Agnieszka Chapińska
DTA Logistic Sp. z o.o.

*którego brzmienie to:
Nadawca może zadeklarować w liście przewozowym za 

umówioną dodatkową opłatą wartość towaru przekraczające-
go granicę wymienioną w ustępie 3 artykułu 23 i w tym przy-
padku kwota zadeklarowana zastępuje tę granicę.

Międzynarodowa spedycja drogowa dla DTA to bardzo 
ważny składnik oferty. Realizujemy usługi przewozu ładun-
ków całopojazdowych oraz częściowych na terenie Unii 
Europejskiej, a także państw WNP.

Nasza oferta to między innymi:
• konsolidacja ładunków oraz przesyłki drobnicowe,
• transport ADR,
• transport farmaceutyków i artykułów spożywczych  
w kontrolowanej temperaturze,
• transport drogowy przesyłek eksportowanych oraz im-
portowanych przez morskie, lotnicze i kolejowe terminale 
międzynarodowe wraz z kompleksową obsługą celną,
• transport ładunków FTL i LTL z/do krajów trzecich, ze 
szczególnym uwzględnieniem państw WNP oraz Norwegii 
i Szwajcarii,
• transport ładunków nienormatywnych,
• jesteśmy kwalifikowanym dostawcą usług logistycznych 
dla branży automotive, realizującym wieloletnie kontrak-
ty na obsługę linii produkcyjnych w Europie środkowo 
wschodniej,
• kompleksowa obsługa przewozu towaru do Wielkiej 
Brytanii – odprawy celne, transport ekspresowy, całopo-
jazdowy, częściowy i drobnicowy – stała, cotygodniowa li-
nia drobnicowa w obu kierunkach! Przygotuj się z nami na 
BREXIT!
• fachowe doradztwo w zakresie usług przewozu, ubez-
pieczenia towarów oraz przepisów prawnych związanych 
z transportem,
• współtworzenie modeli biznesowych w kontekście do-
stępnych rozwiązań logistycznych,
• ścisła współpraca z agentami celnymi DTA przy przesył-
kach wymagających obsługi celnej - gwarancja bezpieczeń-
stwa powierzonych przesyłek.

Zapraszamy do kontaktu:
tel: 71 33 43 643, kom: 601 077 795
e-mail: spedycja@dta.com.pl

Czy znają Państwo nasz dział spedycji krajowej? 
Zapraszamy do skorzystania z ich usług!

Oferujemy Państwu zarówno przewozy całopojazdowe jak 
i transport ładunków częściowych na terenie całego kraju. 

W ramach naszego serwisu zapewniamy:
• kompleksową organizację i realizację procesu transpor-
towego,
• transport ładunków o wadze do 24 ton, zarówno spalety-
zowanych, jak i luzem,
• transporty z dowolną liczbą miejsc załadunku i rozładunku,
• transport drogowy przesyłek morskich i lotniczych z lot-
nisk i portów do importerów na terenie całego kraju,
• dobór optymalnych środków transportu do oczekiwań 
Klienta oraz specyfiki towaru (plandeki, firanki, izotermy, 
kontenery etc.),
• nowoczesne rozwiązania IT oraz indywidualny system ra-
portowania.
Współpracujemy wyłącznie ze sprawdzonymi i starannie 
wyselekcjonowanymi podwykonawcami, zapewniając na-
szym Klientom najwyższy standard bezpieczeństwa ładun-
ków.
Wykwalifikowany zespół spedytorów DTA, doświadczo-
nych w pracy z Klientami z różnych branż, zapewnia naj-
wyższą jakość obsługi każdego ładunku.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o wy-
słanie zapytania na adres e-mail: dystrybucja@dta.com.pl 
lub telefonicznie pod nr 695 858 600

SPEDYCJA W DTA



BREXIT – są szanse na umowę o wolnym handlu. 

„Po trudnych tygodniach z bardzo niewielkim postępem, w 
ostatnich dniach widzieliśmy przyspieszenie, większy ruch 
w ważnych kwestiach. To dobrze” - powiedziała na konfe-
rencji prasowej w Brukseli przewodnicząca Komisji Euro-
pejskiej Ursula von der Leyen. Jednocześnie negocjatorzy 
podali informację, że 95 proc. traktatu, który ma regulować 
przyszłe relacje handlowe między UE a Wielką Brytanią 
zostało już ustalone. Niestety, w trzech bardzo kwestiach 
nadal pozostają istotne rozbieżności. Są to między innymi 
rybołówstwo oraz warunki uczciwej konkurencji. 
Pracy w tej kwestii jest jeszcze sporo, a czasu na ewentu-
alną ratyfikację umowy pozostaje bardzo niewiele. W tej 
sytuacji KE rozważa scenariusz tymczasowego wdrożenia 
umowy ze Zjednoczonym Królestwem.

BREXIT - poradnik dla Przedsiębiorców 

Na stronie internetowej brexit.gov.pl został zamieszczo-
ny dokument: Zasady współpracy z Wielką Brytanią od 1 
stycznia 2021 r. – poradnik dla Przedsiębiorcy. 
Na 64 stronach zawarto następujące informacje: obrót 
towarowy – formalności, podatki i cło, usługi finansowe, 
transport oraz kwestie własności intelektualnej, spółek czy 
zamówień publicznych. Poniżej zamieszczamy link do tego 
pliku:
https://bit.ly/3lEDV8U

Taryfa celna Unii Europejskiej 2021
 
Zgodnie z regulacjami prawnymi UE, na 2 miesiące przed 
upływem roku kalendarzowego Komisja Europejska pu-
blikuje najnowszą wersję taryfy celnej. Dostępna jest jako 
rozporządzenie 2020/1577 zmieniające załącznik I do roz-
porządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenkla-
tury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Ta-
ryfy Celnej. Akt prawny ukazał się w Dzienniku urzędowym 
UE L 361 datowanym na 30 października. Obowiązywać 
będzie od 1 stycznia 2021 r.

opr. Arkadiusz Firlej
DTA Sp. z o.o.



LOGISTYKA KONTRAKTOWA w DTA

Logistyka kontraktowa to nieprzerwanie rozwijany segment działalności naszej firmy. DTA prowadzi nowoczesne maga-
zyny klasy A w doskonałych lokalizacjach. Do dyspozycji Klientów oddajemy przede wszystkim magazyny we Wrocławiu, 
na terenie Prologis Park Wrocław III przy ul. Granicznej, w Pruszkowie, na terenie Millenium Park I przy ul. 3 Maja oraz w 
Gdańsku – na terenie Pomorskiego Centrum Logistycznego Goodman – ul. Kontenerowa.

Każda z naszych lokalizacji to najwyższy standard i w pełni kompleksowa obsługa logistyczna Klientów ze wszystkich 
branż. Procesy magazynowe są zarządzane przez nowoczesny system WMS OPTIpromag, WMS InteliClass oraz system 
TMS eBrama/Apollo, dzięki czemu możemy realizować zlecenia naszych Klientów zapewniając najwyższy standard obsłu-
gi obowiązujący w logistyce.

Usługi jakie oferujemy:
- Pełna logistyka kontraktowa
- Magazynowanie krótko- i długoterminowe na regałach wysokiego składowania lub blokowo
- Przeładunki bezpośrednie
- Obsługa typu cross-dock
- Konsolidacja i dekonsolidacja ładunków w eksporcie i imporcie
- Konfekcjonowanie
- Obsługa i zarządzenie projektami typu e-Commerce
- Etykietowanie, skanowanie, pełne inspekce-rewizje
- Usługa co-packingu, ważenie produktów, zestawy promocyjne
- Obsługa przesyłek gabarytowych
- Zarządzanie zwrotami
- Możliwość integracji ze wszystkimi systemami klasy ERP, WMS, SAP

Wymienione magazyny mają pozytywną opinię SANEPiD-u i są monitorowane przez 24h na dobę.
Grupa DTA dysponuje również magazynami  B-klasowymi średniego składowania w Przemyślu, Opolu, Międzyrzecu Pod-
laskim, Lublinie i  Białej Podlaskiej.
Każdy z wyżej wymienionych  magazynów jest jednocześnie składem celnym i magazynem czasowego składowania.
Zakres usług jakie są świadczone w tych lokalizacjach to głównie obsługa typu cross–dock oraz krótko i długoterminowe 
składowanie towarów.

Przedsiębiorców zainteresowanych naszym wsparciem prosimy o kontakt z Działem Marketingu, 
tel. +48 71 3343604, e-mail: marketing@dta.com.pl
Zapraszamy serdecznie do współpracy!



Newsletter DTA wydawany w formie miesięcznika. 

Kontakt: newsletter@dta.com.pl

Obserwuj nas także w mediach społecznościowych:

https://www.dta.com.pl
Opracowanie: Andrzej Wac

DTA Investment Sp. z o.o. Sp. k. 

„Jak cię widzą tak Cię piszą”
Mowa ciała, czy można się jej nauczyć?

Zapewne znane jest Państwu porzekadło „Jak Cię widzą 
- tak Cię piszą”. W praktyce oznacza to że nasza mowa ciała 
nie kłamie, co ciekawe - podczas komunikacji bezpośred-
niej 30% z tego, co mówimy trafia do naszego rozmówcy, 
natomiast 70% naszego przekazu to aspekt wizualny, który 
niebagatelnie mówi najwięcej.

Kiedy nie jesteśmy do czegoś przekonani, nie jesteśmy 
pewni lub po prostu stresujemy się – ciężko jest to ukryć. 
U każdego z nas stres lub zakłopotanie objawia się inaczej. 

Nie ukryjemy na przykład: wypieków na twarzy, drżących 
dłoni, cięższego oddechu, wzmożonej potliwości, problemu 
z wysłowieniem się w danym momencie czy niepewnego 
tonu głosu. Na reakcje tego typu, w dużej mierze wpływ 
mają aspekty biologiczne naszego organizmu, nad którymi 
trudno jest zapanować.

Czy patrząc na twarz jesteśmy w stanie odczytać stres 
lub zakłopotanie rozmówcy? Twarz mówi bardzo wiele, ba-
dacze odkryli, że istnieje co najmniej osiem różnych ułożeń 
brwi i czoła, kolejne osiem - oczu i powiek, dziesięć ułożeń 
dolnej partii twarzy (Ekman i Friesen, 1975). Kluczem do 
rozumienia tego co mówi ciało rozmówcy, jest zrozumienie 
jego stanu emocjonalnego oraz okoliczności rozmowy. Jeśli 
chodzi o odczytywanie mowy ciała, kobiety potrafią dużo 
lepiej ją ocenić niż mężczyźni, ponieważ w mózgu kobiety 
znajduje się 14-16 obszarów służących do oceny zachowa-
nia innych, mężczyźni natomiast mają jedynie 4-6 takich 
obszarów. 

Mimikę, gestykulację lub ogólnie mowę ciała, zawsze 
należy odczytywać w pełnym kontekście. Najlepszymi na-
uczycielami w tej dziedzinie są dzieci - chociażby dlatego, 
że ich mięśnie twarzy nie są tak bardzo napięte jak u star-
szych osób i szybciej wykonują gesty. 

Czy można udawać mowę ciała? Odpowiedź brzmi: nie, na-
tomiast można nauczyć się panować nad niektórymi aspek-
tami. Czy można zapanować nad stresem? Tak, służą do tego 
na przykład techniki afirmacji lub wizualizacja, ćwiczenia od-
dechowe oraz inne metody. Jeśli nie jesteśmy przekonani do 
tego, co mówimy – nasze ciało bez wątpienia to pokaże, jeśli 
odczuwamy stres nasze ciało i twarz będą napięte. Warto 
wówczas zastosować jedną z metod redukowania napięcia 
lub stresu. Choć stres staje się być nieodłącznym elementem 
codzienności wielu z nas, można nad nim zapanować.

Karolina Kosmalski
DTA Broker Sp. z o.o.

Specjalista ds. obsługi celnej i sprzedaży – Niemcy
Agent celny – Wielka Brytania

Agent celny – Lublin
Agent celny – Gdańsk

Agent celny – Kuźnica Białostocka
Agent celny – Wrocław

Specjalista ds. celnych – Świecko
Referent ds. dokumentacji celnej – Warszawa
Referent ds. dokumentacji celnej – Wrocław

Referent ds. celnych – Świecko
Pracownik magazynowy – Międzyrzec Podlaski

Brygadzista – Pruszków
Magazynier – Pruszków
Magazynier – Gdańsk

Magazynier/ Operator wózka widłowego – Wrocław

Więcej informacji: https://dta.com.pl/praca/



INTRASTAT - OBOWIĄZEK STATYSTYCZNY

INTRASTAT to europejski system rejestracji przepływu towarów między krajami członkowskimi UE. Oznacza on koniecz-
ność składania określonych deklaracji statystycznych przez przedsiębiorców dokonujących wymiany towarowej z kontra-
hentami w innych krajach Unii. Deklaracja ta, odnosząca się do wywozu lub przywozu to zbiorcza, miesięczna informacja 
o przeprowadzonych w ciągu danego okresu sprawozdawczego operacjach przywozach i wywozach towarów. Okresem 
sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy. W przypadku niezłożenia tych deklaracji w wyznaczonym terminie, przed-
siębiorstwa narażają się na konsekwencje i sankcje karne.
Informacje o wymianie towarowej pomiędzy Polską a pozostałymi krajami Wspólnoty są zbierane przez służby celne bez-
pośrednio od zobowiązanych podmiotów lub ich przedstawicieli.

W ramach usług DTA proponujemy Państwu pomoc w przygotowywaniu oraz składaniu niezbędnych deklaracji we wła-
ściwych organach celnych, obejmującą między innymi:
- gromadzenie danych niezbędnych do przygotowania i wypełnienia informacji statystycznej INTRASTAT w przywozie  
i wywozie,
- przygotowanie deklaracji w oparciu o dokumenty handlowe,
- sporządzenie kwartalnej deklaracji podsumowującej VAT,
- reprezentację przed wszystkimi Urzędami Celnymi w kraju,
- przesłanie drogą elektroniczną sporządzonej deklaracji INTRASTAT w wymaganym formacie XML do systemu Celina.

Nasze usługi realizujemy w oparciu o indywidualne oczekiwania klientów w zakresie zbierania, segregowania i przekazy-
wania nam dokumentów. Gwarantujemy zachowanie tajemnicy danych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Działem Intrastat pod wskazanym numerem telefonu 
+48 71 33 43 626 lub przez wiadomość e-mail – intrastat@dta.com.pl


