
Transport intermodalny jest od ponad 10 lat jedną z najdynamiczniej rozwijających się
gałęzi transportu w Polsce. Jest tani, ekologiczny i dlatego stawia na niego Unia
Europejska. Jednym z dziesięciu celów Komisji Europejskiej na rzecz utworzenia bardziej
konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu1 w Europie jest przeniesienie
transportu z dróg na kolej2. Czym zatem jest ów transport intermodalny? Kim jest operator
transportu intermodalnego? Czy istnieje ubezpieczenie, które umożliwiłoby mu transfer
ryzyka na ubezpieczyciela?

Co to jest transport intermodalny?
Na wstępie warto zaznaczyć, że transport intermodalny polega na:

1. przewozie towarów w tej samej jednostce załadunkowej, zwykle w kontenerze
morskim, bez przeładunku (kontener przez cały czas pozostaje zamknięty i
zaplombowany),

2. przy użyciu co najmniej dwóch różnych gałęzi transportu (w Polsce jest to najczęściej
transport kolejowo-drogowy),

3. na podstawie jednej umowy przewozu, za wykonanie której odpowiada jeden
operator transportu intermodalnego.

Intermodal należy odróżnić od transportu piggyback, gdzie pojazd o własnych siłach wjeżdża
na inny środek transportu (tiry na tory), który jest rodzajem transportu drogowego.

Dlaczego transport intermodalny sprawia ubezpieczycielom problem?
Cechą charakterystyczną transportu intermodalnego jest to, że kontener morski jest przez
cały czas pozostaje zamknięty i zaplombowany. Jeśli dojdzie do szkody w przewożonym
ładunku, wówczas często nie wiadomo kiedy do niej doszło i, co za tym idzie, który
przewoźnik ponosi za nią odpowiedzialność (kolejowy, czy drogowy).
Art. 65 ust. 1 prawa przewozowego, art. 17 ust. 1 konwencji CMR, jak i art. 36 par. 1
załącznika CIM do konwencji COTIF stanowią zgodnie, że przewoźnik odpowiada za ładunek
od momentu przyjęcia go do transportu, do momentu jego wydania. Skoro jednak nie
wiadomo, kiedy doszło, do szkody, to tym samym nie wiadomo, który z przewoźników za nią
odpowiada.
Między innymi z tego powodu polski rynek ubezpieczeniowy nie oferował do tej pory
żadnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adresowanego do operatorów
transportu intermodalnego (dalej OTI).

Kim jest operator transportu intermodalnego?
Zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym brak jest jakichkolwiek regulacji
prawnych dotyczących transportu intermodalnego, a zatem także status prawny OTI jest
nieuregulowany. Przepisy nie przesądzają w szczególności, czy OTI jest spedytorem, czy
przewoźnikiem. W praktyce ma to dość poważne konsekwencje.
Większość operatorów transportu intermodalnego występuje wobec swoich klientów jako
spedytorzy. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest m.in. wspomniany już brak ubezpieczenia
OC, które umożliwiłoby transfer ryzyka na ubezpieczyciela.

2 Do 2030 r. 30%, a do 2050 r. ponad 50%  drogowego transportu towarów na odległościach powyżej 300 km należy przenieść na inne środki
transportu, np. kolej.

1 https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/doc/2011_white_paper/white-paper-illustrated-brochure_pl.pdf
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OTI zawierają ze swoimi klientami umowy spedycji i posługują się ogólnymi warunkami
świadczenia usług spedycyjnych. Jednak analizując ich modus operandi należy stwierdzić z
całą stanowczością, że są przewoźnikami, a nie spedytorami:

● zleceniodawca zleca, a OTI przyjmuje zlecenie przewiezienia ładunku,
● zleceniodawca oczekuje od operatora usług transportowych, a nie spedycyjnych.

Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6.10.2004 (sygn. akt I CK 199/04), jeśli
przyjmuje się ofertę, w której mowa jest o przewozie rzeczy i żadne inne czynności nie
wskazują na istnienie postanowień obejmujących usługi związane z przewozem, to umowa
zawarta przez przyjęcie oferty jest umową przewozu, a nie spedycji. Stanowisko to zostało
powtórzone wiele lat później w kolejnym wyroku z dn. 20.02.2018 (sygn. akt V CSK 205/17),
gdzie SN stwierdził, iż jeśli w treści oferty złożonej przewoźnikowi jest mowa wyłącznie o
przewozie i żadne inne czynności nie wykazują na istnienie postanowień obejmujących
usługi związane z przewozem, to umowa taka jest umową przewozu.
Nie bez znaczenia jest też fakt, że klientami OTI są bardzo często spedytorzy, którzy nie
potrzebują kolejnego spedytora, tylko przewoźnika. Zgodnie z art. 65 § 2 w umowach należy
badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, niż opierać się na jej dosłownym brzmieniu.
Jednak, że najistotniejszym argumentem przeciwko tezie, że OTI jest spedytorem jest fakt,
że w takiej sytuacji osoba uprawniona jest de facto pozbawiona możliwości dochodzenia
roszczeń w razie szkody. Zgodnie z art. 799 k.c., spedytor jest odpowiedzialny za
przewoźników, którymi posługuje, chyba że nie ponosi winy w wyborze. W przypadku
transportu intermodalnego zawsze mamy do czynienia z licencjonowanymi i renomowanymi
przewoźnikami kolejowymi i drogowymi. W tej sytuacji nie sposób przypisać OTI winę w
wyborze przewoźnika i, w konsekwencji, uzyskać odszkodowanie. Z kolei dochodzenie
roszczeń bezpośrednio od przewoźników faktycznych jest utrudnione lub niemożliwe z
powodu, o którym już wspomniałem - nie wiadomo, kiedy doszło do szkody i który
przewoźnik za nią odpowiada. Błędne koło. Nie wydaje się, by swoboda kształtowania umów
szła aż tak daleko, by w jej ramach możliwe było pozbawienie osoby uprawnionej
dochodzenia roszczeń. Zatem teza, że OTI jest spedytorem, jest nie do obrony.

OC operatora transportu intermodalnego
Biorąc to pod uwagę Transbrokers, we współpracy z Wiener TU SA, wdrożył ubezpieczenie
OC operatorów transportu intermodalnego, które w kompleksowy sposób zabezpiecza
interesy prawne tej grupy przewoźników. Produkt ten jest dostępny dla każdego brokera
ubezpieczeniowego, który obsługuje OTI.

Aby rozwiązać kluczowy problem (często nie wiadomo kiedy doszło do szkody, nie wiadomo,
który z przewoźników ponosi za nią odpowiedzialność), przyjęte zostały dwie zasady
odpowiedzialności cywilnej operatorów transportu intermodalnego:

1. zasada sieci - gdy wiadomo, kiedy doszło do szkody,
2. zasada zunifikowanej odpowiedzialności intermodalnej - gdy tego nie wiadomo.

Zasada sieci znajduje zastosowanie w tych przypadkach, gdy wiadomo, na którym etapie
transportu intermodalnego doszło do szkody i w konsekwencji jest jasne, który akt prawny
powinien mieć zastosowanie w procesie likwidacji szkody. Mowa oczywiście o prawie
przewozowym, konwencji CMR oraz konwencji COTIF / CIM.
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Odpowiedzialność operatora transportu intermodalnego jest limitowana, zgodnie z treścią
przepisów prawnych, mających zastosowanie do danego rodzaju transportu
intermodalnego.

ZAKRES TERYTORIALNY RODZAJ TRANSPORTU AKT PRAWNY
LIMIT

ODPOWIEDZIALNOŚCI

TRANSPORT
KRAJOWY

DROGOWY
PRAWO PRZEWOZOWE

ART. 80 I NAST. PRAWA
PRZEWOZOWEGO

KOLEJOWY

TRANSPORT
MIĘDZYNARODOWY

DROGOWY KONWENCJA CMR 8,33 SDR / 1 KG

KOLEJOWY KONWENCJA COTIF / CIM 17 SDR / 1 KG

Druga z reguł, zasada zunifikowanej odpowiedzialności intermodalnej znajduje
zastosowanie w przypadku, gdy nie można stwierdzić, na którym etapie transportu
intermodalnego doszło do szkody i określa limit odszkodowania na poziomie najniższego z
limitów, przewidzianego w jednym z ww. akcie prawnym, który znajduje w danym przypadku
zastosowanie oraz przesłanki wyłączające odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkodę w
zakresie nie szerszym niż wynikający z aktu prawnego, o którym mowa powyżej.
Jednak zasady zunifikowanej odpowiedzialności intermodalnej nie można zastosować tak
po prostu. Operator transportu intermodalnego powinien posługiwać się wzorem umowy o
świadczenie usług transportowych lub ogólnymi warunkami transportu intermodalnego,
który w taki sam sposób kształtuje jego odpowiedzialność cywilną wobec jego klientów.
Wzorzec ogólnych warunków świadczenia usług transportowych, z którego operatorzy
transportu intermodalnego mogą bezpłatnie skorzystać, stanowi załącznik do umowy
ubezpieczenia OC operatora transportu intermodalnego.

Zakres ubezpieczenia OC OTI
Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną operatora transportu intermodalnego za
szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o transport
intermodalny, powstałe od chwili przyjęcia przesyłki do przewozu do momentu wydania
odbiorcy, w tym za szkody wynikłe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania
czynności terminalowych w:

● transportowanym ładunku,
● w kontenerze morskim lub innej jednostce transportowej (ochronie podlega także

pusty kontener, w drodze powrotnej),
● plombie (HSS).

Odpowiedzialność za podwykonawców
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone
przez podwykonawców operatora transportu intermodalnego. Na OTI ciąży obowiązek
wyboru podwykonawcy z należytą starannością, co akurat w przypadku transportu
intermodalnego nie stanowi problemu.
Za podwykonawcę uważa się każdy podmiot, do którego usług odwołuje się Ubezpieczony
celem wykonania umowy o transport intermodalny, w tym przewoźnik kolejowy, przewoźnik
drogowy, przewoźnik faktyczny, spedytor itd.
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Ochrona dotyczy wszystkich etapów transportu intermodalnego
Włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód mogących wystąpić przy czynnościach
terminalowych ma kluczowe znaczenie dla OTI. Często elementem transportu
intermodalnego, w odróżnieniu do transportu drogowego, czy kolejowego są tzw. czynności
terminalowe, które polegają w m.in. na:

● wykonaniu oględzin jednostki kontenera morskiego i opisaniu jego stanu,
● obsłudze kolejowego lub drogowego środka transportu w celu wykonania transportu,
● przeładunku kontenera z jednego środka transportu na drugi, mocowanie,

zabezpieczenie, plombowanie,
● międzyskładowanie jednostki ładunkowej.

W jaki sposób skorzystać z ubezpieczenia OC OTI?
Jak wspomniałem, operatorzy transportu intermodalnego często występują w roli
spedytorów, posługując się ubezpieczeniem OC spedytora. Zresztą często faktycznie są
spedytorami. Trzeba mieć tylko świadomość, że przestaje nim być wówczas, gdy sprawa
dotyczy transportu intermodalnego.

W ustaleniu, czy mamy do czynienia z transportem intermodalnym, czy nie, pomocna będzie
analiza potrzeb klienta, w której warto zadać trzy kluczowe pytania:

1. Czy przewóz towarów odbywa się przez cały czas w tym samym kontenerze morskim
(jednostce załadunkowej) bez przeładunku?

2. Czy transport ma charakter kolejowo-drogowy?
3. Czy transport (odcinek drogowy i kolejowy) odbywa się na podstawie jednej umowy,

za wykonanie której odpowiada operator transportu intermodalnego?
Kluczowa jest tu informacja “bez przeładunku”. Jeśli transportowane dobra podlegają
przeładunkowi, oznacza to, że nie mamy do czynienia z transportem intermodalnym. W
takim przypadku istnieje możliwość ustalenia, na którym etapie doszło do szkody, który z
przewoźników ponosi za nią odpowiedzialność i zastosowanie mają “klasyczne”
ubezpieczenia np. OCP.
Warto także wiedzieć, czy jest opisany w art. 2 konwencji CMR transport piggyback,
ponieważ jest bardzo często mylony z transportem intermodalnym.

Jeśli OTI funkcjonował jako spedytor, należy także ustalić, jaka część obrotu przypadała na
transport intermodalny (w TEU) - ile TEU operator planuje przewieźć w ciągu roku
polisowego i ta część obrotu powinna zostać przeniesiona z polisy OCS w ciężar polisy OC
OTI.
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