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W mojej codziennej pracy bardzo często spotykam się 
z takim oto poglądem wyrażanym przez moich klien-
tów: skoro mój przewoźnik ma ubezpieczenie OC na 
wysoką kwotę, znacznie przekraczającą wartość moje-
go towaru który mu powierzam, to jest on z całą pew-
nością bezpieczny! Z kolei przewoźnikom nierzadko 
zdarza się nie doczytywać warunków zlecenia, które 
przyjmują bądź zapisów listów przewozowych, które 
otrzymują na załadunku, a które to warunki i zapisy 
mogą diametralnie zmienić ich odpowiedzialność za 
przewożony towar. W obu przypadkach może to ozna-
czać dramatyczne skutki dla sytuacji finansowej stron.  
Tymczasem, kwestie odpowiedzialności nie są regulo-
wane przez nasze subiektywne „widzimisię” ale przez 
przepisy prawa. 
A więc, drogi nadawco – gdy Twój przewoźnik ma po-
lisę OC w ruchu międzynarodowym na 500 tys. € to nie 
Twój towar - a interes przewoźnika może spać spokoj-
nie.   
A więc, drogi przewoźniku – gdy w zleceniu na przewóz lub tym 
bardziej – w liście przewozowym odnajdziesz informację o war-
tości towaru może to oznaczać, iż Twoja odpowiedzialność za 
przewożony towar jest znacznie większa, niż byś się spodziewał 
i być może – niż to ma pokrycie w Twojej polisie, a ewentual-
ną różnicę na wypadek nieszczęścia będziesz musiał wysupłać z 
własnej kieszeni. 
W drogowym przewozie międzynarodowym odpowiedzialność 
przewoźnika określona jest w art. 23 par. 3 konwencji CMR któ-
ry mówi, iż przewoźnik odpowiada do pełnej wartości, ale nie 
więcej niż 8,33 SDR za kilogram wagi brutto utraconego towa-
ru. SDR to jednostka (z ang. Special Drawing Rights), której war-
tość jest notowana na ostatniej pozycji tabeli kursów średnich 
NBP.
Konwencja CMR w art. 23 par. 6 i w art. 24 przewiduje jednak 
możliwość zadeklarowania wartości towaru przez nadawcę po-
przez wpisanie jej w list przewozowy i tym samym uczynienie 
przewoźnika odpowiedzialnym za ewentualną szkodę do zade-
klarowanej wartości. Co prawda, konwencja zastrzega że po-
winno być to wskazane w zleceniu, uzgodnione i za dodatkową 
opłatą – ale warunki zleceń bywają różne, łączy je niezmiennie 
jedno – nie czytamy ich za chętnie, prawda? Oto przykład z ży-
cia:

Zleceniobiorca oświadcza, że posiada ważną na czas realizacji 
przewozu i terminowo opłacona polisę ubezpieczeniową w za-
kresie odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika (OCP) z zakre-
sem pokrywającym szkody powstałe w przewożonym towarze 

(określonym w zleceniu i/lub liście przewozowym i/lub specyfi-
kacji), obejmujące zakres terytorialny wykonywanego przewo-
zu, rozbój, kradzież rozbójniczą i zuchwałą, specjalny interes w 
dostawie oraz z sumą gwarancyjną nie niższą niż 250.000 EUR 
na każde zdarzenie.
 
W warunkach tego zlecenia, które otrzymał nasz przewoźnik i 
podzielił się z nami jego treścią (zapisaną na „zaledwie” 11 stro-
nach A4) wskazane jest, że jego polisa winna przewidywać tzw. 
specjalny interes w dostawie, czyli w praktyce – że przyjmuje on 
odpowiedzialność do pełnej, zadeklarowanej wartości towaru! 
Co to wszystko oznacza dla stron umowy?  Zapraszam do ana-
lizy. 
Na jej potrzeby przyjmijmy wartość jednostki SDR = 1,2425 EUR

Sytuacja I

Przewoźnik zawarł polisę OCP w ruchu międzynarodowym; 
suma gwarancyjna na każde zdarzenie wynosi 300 000 EUR. 
Przyjął do realizacji zlecenie przewozu towaru o wadze brutto 
20 000 kg i o wartości handlowej 200 000 EUR. Nadawca nie za-
deklarował wartości towaru w liście przewozowym. Jak kształ-
tuje się odpowiedzialność przewoźnika za szkodę?

Górna granica odpowiedzialności zgodnie z konwencją CMR to: 
20 000 kg x 8,33 SDR -> 207 000,50 EUR 

Zatem górny limit odpowiedzialności jest szczęśliwie wyższy niż 
wartość towaru. Ubezpieczyciel wypłatą odszkodowania pokry-
je stratę w całości. 

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

i przewoźnik któremu zlecono transport



Sytuacja II 

Przewoźnik zawarł polisę OCP w ruchu międzynarodowym; 
suma gwarancyjna na każde zdarzenie wynosi 300 000 EUR. 
Przyjął do realizacji zlecenie przewozu towaru o wadze brutto 
20 000 kg i o wartości handlowej 350 000 EUR. Nadawca nie za-
deklarował wartości towaru w liście przewozowym. Jak kształ-
tuje się odpowiedzialność przewoźnika za szkodę?

Górna granica odpowiedzialności zgodnie z konwencją CMR to: 
20 000 kg x 8,33 SDR -> 207 000,50 EUR 

Zatem górny limit odpowiedzialności jest o niemal 150 000 
EUR niższy niż wartość towaru! Ubezpieczyciel wypłatą odszko-
dowania pokryje stratę w kwocie 207 000,50 EUR a pozostała 
część szkody jest na udziale własnym poszkodowanego. Zatem 
za 150 000 EUR przewoźnik nie odpowiada. 

Sytuacja III

Przewoźnik zawarł polisę OCP w ruchu międzynarodowym, 
suma gwarancyjna na każde zdarzenie wynosi 300 000 EUR. 
Przyjął do realizacji zlecenie przewozu towaru o wadze brutto 
20 000 kg i o wartości handlowej 350 000 EUR. Nadawca zade-
klarował 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:
20 000 kg x 8,33 SDR -> 207 000,50 EUR 

Ubezpieczyciel wypłatą odszkodowania pokryje stratę w kwo-
cie 207 000,50 EUR a pozostała część szkody czyli blisko 150 000 
EUR jest na udziale własnym przewoźnika. 

Sytuacja IV

Przewoźnik zawarł polisę OCP w ruchu międzynarodowym, 
suma gwarancyjna na każde zdarzenie wynosi 300 000 EUR. 
Przyjął do realizacji zlecenie przewozu towaru o wadze brutto 
20 000 kg i o wartości handlowej 350 000 EUR. Nadawca za-
deklarował wartość w liście przewozowym na podstawie art. 
24 konwencji CMR*. Przewoźnik zawarł ubezpieczenie cargo  
i tym samym doubezpieczył swoją odpowiedzialność do pełnej 
wartości towaru. Poniósł także dodatkowy koszt związany ze 
zgłoszeniem towaru do ubezpieczenia. 
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 cargo tego 
przewoźnika pokryje szkodę do pełnej wysokości zgłoszenia, tj. 
do kwoty 350 000 EUR. Kwestia dochodzenia roszczeń przez 
ubezpieczyciela cargo to odrębny temat, niemniej jednak warto 
tu zaznaczyć, że nie ma on prawa regresu do tego, który zgłosił 
towar do ubezpieczenia – zatem do naszego przewoźnika.

Kolejne części analizy w następnych newsletterach!
Agnieszka Chapińska

DTA Logistic Sp. z o.o.
*którego brzmienie to:
Nadawca może zadeklarować w liście przewozowym za umó-
wioną dodatkową opłatą wartość towaru przekraczającego gra-
nicę wymienioną w ustępie 3 artykułu 23 i w tym przypadku 
kwota zadeklarowana zastępuje tę granicę.
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Chcesz dołączyć do naszego zespołu? Rozwijać się, poszerzać 
kompetencje i odnieść zawodowy sukces? 
Sprawdź interesującą Cię propozycję:

Agent celny – Wielka Brytania
Agent celny – Łódź
Agent celny – Biała Podlaska
Agent celny – Kuźnica Białostocka
Pracownik biurowy – Łódź
Brygadzista – Pruszków
Magazynier – Pruszków
Magazynier – Gdańsk
Magazynier/Operator wózka widłowego – Wrocław

Szczegóły dotyczące zgłoszeń: https://dta.com.pl/praca/

Umowa o wolnym handlu UE-Wietnam

Jak już wcześniej informowaliśmy, w dniu 1 sierpnia 2020 roku 
weszła w życie Umowa o wolnym handlu między Unią Europej-
ską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu.

Wywóz z UE do Wietnamu podlega preferencyjnemu traktowa-
niu taryfowemu przewidzianemu w umowie, wyłącznie po zło-
żeniu oświadczeń o pochodzeniu sporządzonych:
• przez eksporterów zarejestrowanych w unijnym systemie REX 
• przez dowolnego eksportera dla każdej przesyłki, której łączna 
wartość nie przekracza 6 000 EUR.

Przywóz towarów z Wietnamu, zgodnie z artykułem 15 Protoko-
łu 1 podlega preferencjom po przedłożeniu:
• świadectwa EUR.1;
• deklaracji na fakturze sporządzonej przez eksportera w przy-
padku przesyłek, których łączna wartość ma zostać określona w 
prawodawstwie wewnętrznym Wietnamu i nie przekracza 6000 
EUR;
• deklaracji na fakturze sporządzonej przez eksportera upoważ-
nionego lub zarejestrowanego zgodnie z odpowiednim prawo-
dawstwem Wietnamu po powiadomieniu Unii przez Wietnam, 
że takie prawodawstwo ma zastosowanie do jej eksporterów. W 
takim powiadomieniu można stwierdzić, że postanowienia lit. a 
(EUR.1) przestają mieć zastosowanie do Wietnamu.

* * *

Przedłużenie tymczasowego zwolnienia z ceł na import wyro-
bów medycznych

23 lipca 2020 r. Komisja Europejska pod-
jęła decyzję o przedłużeniu tymczasowe-
go zwolnienia z ceł i VAT na import wyro-
bów medycznych i sprzętu ochronnego 
z krajów trzecich, aby pomóc w walce z 
koronawirusem. Środek ten obejmuje 
maski i sprzęt ochronny, a także zestawy 
testowe, wentylatory i inny sprzęt me-
dyczny. Przedłużenie nastąpi o kolejne 
trzy miesiące.

Miło nam poinformować o zmianie adresu naszego biura  
w Suwałkach: od 1 sierpnia jesteśmy dostępni dla Państwa  
na ul. Raczkowskiej 183, 16-400 Suwałki.
Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach  
8.00-20.00!
Kontakt do oddziału:
tel. 87 565 41 99, 693 878 801, e-mail: suwalki@dta.com.pl

https://dta.com.pl/agent-celny-wielka-brytania/
https://dta.com.pl/agent-celny-lodz/
https://dta.com.pl/agent-celny-biala-podlaska-2/
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https://dta.com.pl/pracownik-biurowy-lodz/
https://dta.com.pl/brygadzista-pruszkow/
https://dta.com.pl/magazynier-pruszkow-2/
https://dta.com.pl/magazynier-gdansk/
https://dta.com.pl/magazynier-operator-wozka-widlowego-wroclaw/
https://dta.com.pl/praca/


W dniu 11 czerwca 2020 r. Komisja skonsultowała się ze wszyst-
kimi państwami członkowskimi, a także z Wielką Brytanią, w 
sprawie konieczności takiego przedłużenia, po czym złożyła sto-
sowny wniosek w tej sprawie. Zwolnienie będzie obowiązywało 
nieprzerwanie do 31 października 2020 r.

* * *

Przedłużenie okresu przejściowego dla stosowania systemu 
REX w ramach GSP dla kolejnych krajów 

Pod koniec lipca 2020 roku na stronach Komisji Europejskiej 
opublikowano informację dotyczącą przedłużenia okresu przej-
ściowego dla stosowania systemu REX w ramach GSP dla kolej-
nych krajów. 

Czas na pełne wdrożenie systemu REX (do 31 grudnia 2020 roku) 
dotyczy w sumie ośmiu krajów: Bangladesz, Indonezja, Filipiny, 
Tadżykistan, Haiti, Madagaskar, Senegal oraz Wietnam. 

Opracował: Arkadiusz Firlej
DTA Sp. z o.o.

Newsletter DTA wydawany w formie miesięcznika. 

Kontakt: newsletter@dta.com.pl

Obserwuj nas także w mediach społecznościowych:

https://www.dta.com.pl

Role grupowe w zespole pracowniczym 
Kim jesteś? lokomotywą czy kreatorem?

Czym tak naprawdę jest zespół? Elementami składowymi zespo-
łu są ludzie, cel i struktura organizacji, ale także relacje między 
ludźmi.
Dzisiejszy temat poświęcony jest rolom grupowym - czym one 
są i czy są potrzebne? Meredith Belbin – brytyjski teoretyk za-
rządzania, specjalizujący się w zarządzaniu zespołami, opraco-
wał teorię ról grupowych, udowadniając tym samym, iż nie tylko 
wykształcenie, doświadczenie czy umiejętności mają wpływ na 
efektywne wykonywanie zadań, lecz także typ osobowości.
Belbin, na podstawie wieloletnich obserwacji grup zadanio-
wych, zaobserwował, iż efektywność grupy zadaniowej zależy 
od ról, jakie jednostki w niej przyjmują. Według Belbina rola 
grupowa to „tendencja do zachowania, współpracy i kontaktów 
z innymi w określony sposób.” (Belbin, 2003).

Role te, możemy podzielić w następujący sposób:
Ekstrawertywne - nastawione na utrzymanie relacji ze światem 
zewnętrznym.
Introwertywne - skoncentrowane na zagadnieniach wewnątrz 
grupowych.

1. Kreator – kreatyny, efektywny, dominująca osobowość
2. Ewaluator - duże umiejętności komunikacyjne, wnikliwy  
i analityczny
3. Koordynator - naturalny lider, potrafi efektywnie wykorzystać 
zasoby zespołu
4. Implementer - charakteryzuje go duża potrzeba osiągnięć, 
świetny motywator w sytuacjach wymagających podjęcia szyb-
kich decyzji i działań.
5. Perfekcjonista - pilny i precyzyjny
6. Poszukiwacz - optymistyczny i pomysłowy
7. Lokomotywa - konserwatysta, dynamiczny i ambitny ciężko  
i sumiennie pracujący, silnie identyfikujący się z organizacją
8. Dusza zespołu - potrafi zapobiegać konfliktom, kształtuje „du-
cha” zespołu
9. Specjalista - staranny, uporządkowany, sumienny, badający

Należy również pamiętać, że jedna osoba może pełnić więcej niż 
jedną rolę! Każda z tych ról, będzie posiadał zarówno mocne jaki 
i słabe strony.

Czy podział na rolę w organizacji jest ważny? 
Niewątpliwie tak, ponieważ pozwala to na efektywniejszą pracę 
zespołu, mniejsze ryzyko konfliktów wewnątrz grupy oraz po-
zwala na dostosowanie zadania do możliwości każdego z pra-
cowników.

Korzyści płynące z określenia roli grupowej to:
- poznanie swoich mocnych stron oraz słabych
- ocena swoich możliwości
- dostosowanie zadań do indywidualnych preferencji i możliwo-
ści pracownika
- minimalizacja konfliktów w zespole

Zachęcamy do zapoznania się z literaturą dotyczącą zagadnień 
ZZL oraz skorzystania z narzędzia jakim jest kwestionariusz ról 
grupowych M. Belbina.

Karolina Kosmalski
DTA Broker Sp. z o.o.

Opracowanie: Andrzej Wac
DTA Investment Sp. z o.o. Sp. k. 
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ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ SZKOLEŃ!

DTA dynamicznie rozwija ofertę szkoleń celnych, które podnoszą kom-
petencje pracowników w zakresie zagadnień celnych. Liczba zainte-
resowanych osób dowodzi, że podnoszenie kwalifikacji pracowników 
stanowi ogromną wartość dla branży. Tworzymy odrębny dział, który 
ma usprawnić przepływ informacji wszystkim zainteresowanym! 
Skorzystaj ze szkolenia celnego z DTA!

W związku z dużym zainteresowaniem ofertą szkoleniową jaką dla 
Państwa przygotowaliśmy, DTA Sp. z o.o. nie tylko poszerza katalog te-
matyczny zagadnień problematyki celnej. Ze względu na ciągły wzrost 
zainteresowania naszą ofertą przygotowaliśmy przejrzysty katalog, 
który pozwoli Państwu zorientować się w zakresie propozycji szkole-
nia z DTA.
Dedykujemy też odrębny adres mailowy, pod którym mogą Państwo 
złożyć zapytanie i poruszyć ewentualne wątpliwości związane z daną 
tematyką. Zapraszamy do kontaktu w celu dopasowania szkolenia z 
DTA pod adresem szkolenia@dta.com.pl.

W ostatnim czasie do problematyki zagadnień, o jaką poszerzamy na-
szą ofertę dołączyło „Bezpieczeństwo produktów w praktyce”. Wśród 
zagadnień, które stanowią możliwy przedmiot szkolenia z DTA dla 
Państwa pracowników, znajdują się następujące szkolenia celne:

 Prawo celne 2019/2020 – nowości oraz aktualne zmiany w przepisach celnych, 
 konwencjach międzynarodowych oraz przepisach podatkowych związanych z obsługą celną
    
 Unijny Kodeks Celny – elementarz Przedsiębiorcy dokonującego obrotu towarowego z zagranicą

 Kompendium wiedzy z zakresu prawa celnego dla początkujących

 Obsługa celna w Przedsiębiorstwie

 Taryfikacja – zagadnienia teoretyczne i praktyczne
 
 Wartość celna jako jeden z elementów kalkulacyjnych należności celnych

 Pochodzenie towarów – rodzaje, konwencje międzynarodowe, sposób ustalania, kumulacja

 Elementy kalkulacyjne – wartość celna, taryfikacja, pochodzenie towarów

 Upoważniony Przedsiębiorca AEO w praktyce
 
 INCOTERMS 2020

 Kontrola eksportu – istotny i niedoceniany element obrotu towarowego

 Dokumentacja celna w obrocie towarowym z zagranicą
 
 BREXIT w kontekście obrotu towarowego. Nowe obowiązki przedsiębiorców

https://www.dta.com.pl/pobierz1/szkolenia/Prawo%20celne%202019.pdf
https://www.dta.com.pl/pobierz1/szkolenia/Prawo%20celne%202019.pdf
https://www.dta.com.pl/pobierz1/szkolenia/Unijny%20Kodeks%20Celny.pdf
https://www.dta.com.pl/pobierz1/szkolenia/Kompendium%20wiedzy%20z%20zakresu%20prawa%20celnego.pdf
https://www.dta.com.pl/pobierz1/szkolenia/Obsluga%20celna%20w%20Przedsiebiorstwie.pdf
https://www.dta.com.pl/pobierz1/szkolenia/Taryfikacja.pdf
https://www.dta.com.pl/pobierz1/szkolenia/Wartosc%20celna%20jako%20jeden%20z%20elementow%20kalkulacyjnych.pdf
https://www.dta.com.pl/pobierz1/szkolenia/Pochodzenie%20towarow.pdf
https://www.dta.com.pl/pobierz1/szkolenia/Elementy%20kalkulacyjne.pdf
https://www.dta.com.pl/pobierz1/szkolenia/Upowazniony%20Przedsiebiorca%20AEO%20w%20praktyce.pdf
https://www.dta.com.pl/pobierz1/szkolenia/INCOTERMS%202020.pdf
https://www.dta.com.pl/pobierz1/szkolenia/Kontrola%20eksportu.pdf
https://www.dta.com.pl/pobierz1/szkolenia/Dokumentacja%20celna%20w%20obrocie%20towarowym%20z%20zagranica.pdf
https://www.dta.com.pl/pobierz1/szkolenia/BREXIT%20w%20kontekscie%20obrotu%20towarowego.pdf

