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Współpraca
zleceniodawcy usług
z wykonawcami
z branży

TSL

GŁÓWNE ZAGADNIENIA
•

Kooperacja pomiędzy podmiotami w ramach ubezpieczenia – opracowanie strategii działania między
zleceniodawcą i wykonawcą z branży TSL

•

Podział obowiązków podczas odprawy celnej – dobre praktyki

•

Dodatkowe podmioty podczas działalności transportowej – analiza kosztowa oraz odpowiedzialność

•

Roszczenia i reklamacje zgodnie z prawem w oparciu o przykłady w praktyki

•

Potrącenie z frachtu – analiza sytuacji w oparciu o rzeczywiste przykłady

•

Orzecznictwo sporne w kontakcie prawa krajowego i INCOTERM
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Współpraca zleceniodawcy usług
z wykonawcami z branży TSL
Dzień pierwszy, 24 maja 2017 r.
09:00

Rejestracja i poranna kawa

09:30

Kooperacja pomiędzy podmiotami w ramach ubezpieczenia
– opracowanie strategii działania między zleceniodawcą i wykonawcą
z branży TSL
•
•
•

•

Warianty i analiza kosztowa podczas objęcia transportu ubezpieczeniem
Współpraca podczas zgłoszeń do ubezpieczyciela szkód objętych ubezpieczeniem CARGO i OCP
Wyszczególnienie błędów podczas zgłaszania szkód transportowych u ubezpieczyciela
– dokumentacja oraz analiza sytuacji powypadkowych
Kategoryzacja i objaśnienie sporów ubezpieczeniowych orzekających na korzyść przewoźnika,
spedytora lub zlecającego usługę TSL

Anna Widuch, Wspólnik Zarządzający/Radca Prawny, TransLawyers Widuch i Wspólnicy sp. k.

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Podział obowiązków podczas odprawy celnej – dobre praktyki
•
•

•

Wrażliwe elementy składowe przewozu celnego – zasady działania zapobieganiu opóźnieniom
Zapobieganie nieporozumieniom podczas współpracy przy najtrudniejszych etapach przewozu
celnego
Podział obowiązków w ramach przewozu celnego – w tym analiza przyczynowo-skutkowa,
możliwych błędów i kosztów z tym związanych

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Dodatkowe podmioty podczas działalności transportowej – analiza
kosztowa oraz odpowiedzialność
•
•

•

•
•
•

•
•

Zastrzeganie zasad konkurencyjności i przykłady postępowań sądowych z tego zakresu
Analiza zasadności powołania się na zewnętrzny podmiot w przypadku kontroli jakości
załadunku
Opis odpowiedzialności wyboru podwykonawcy przez przewoźnika – przykłady oraz
konsekwencje wariantów z praktyki
Podział odpowiedzialności za opóźnienia w łańcuchu dostaw – weryfikacja
Dobre praktyki - kontrola wykonania zlecenia na każdym jego etapie
Zasadność kontroli procesów logistycznych i wpływ na współpracę pomiędzy zleceniodawcą
i wykonawcą usługi
Zalety rozwiązań dopełniających całość obsługi procesów logistycznych
Audyt dokumentacji i analiza najczęściej popełnianych błędów, które mogą zagrozić firmom
nadawczym i produkcyjnym

Jarosław Kędzior, Wiceprezes, Logistic Technologies
Konrad Kuźmienko, Doradca biznesowy klienta, Logistic Technologies

15:30

Zakończenie I dnia warsztatów
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Dzień drugi, 25 maja 2017 r.
09:00

Rejestracja i poranna kawa

09:30

Roszczenia i reklamacje zgodnie z prawem w oparciu o przykłady
w praktyki
•

•
•
•

Reklamacje w przewozach krajowych i międzynarodowych – spory pomiędzy zleceniodawcami
i wykonawcami usług transportowych
Odpowiedzialność za szkody powstałe w procesie transportowym – problemy praktyczne
Roszczenia regresowe w ramach umów transportowych - analiza występujących wariantów
Kary umowne za szkody w przewozie oraz wymagany materiał dowodowy

Michał Żmijewski, Adwokat, Żmijewski Kancelaria Adwokacka

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Potrącenie z przewoźnego – praktyka, błędy, orzecznictwo
•
•
•
•
•

•

Czym jest instytucja potrącenia
Możliwość potrącania należności w transporcie krajowym i międzynarodowym?
Jak skutecznie dokonać potrącenia
Potrącenie w praktyce branży transportowej
Odpowiedzialność w transporcie z tytułu uszkodzenia towaru, opóźnienia w przewozie a możliwość
dokonywania potrącenia
Dokumentowanie szkody a potrącenie należności

Piotr Michałowski, Radca Prawny, Markowski & Michałowski Kancelaria Prawna S.C. z siedzibą
w Poznaniu

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Orzecznictwo sporne w kontakcie prawa krajowego i INCOTERM
•

•
•

•

Orzecznictwo sporne w płaszczyźnie współpracy pomiędzy podmiotami w branży Transport
– Spedycja – Logistyka.
Sytuacje sporne podczas formuły transportowej podczas transportu DAP (Delivered at Place)
Współpraca podczas formuły FCA (Free Carrier named place) - zbadanie wariantów
nieporozumień podczas załadunku
Omówienie przykładów bezprawnego przeniesienia odpowiedzialności za szkody transportowe
w tym odpowiedzialność za unieruchomienie przesyłki

Aleksandra Karpińska, Radca prawny, JSLegal Jankowski, Stroiński i Partnerzy Adwokacka Spółka
Partnerska

15:30

Zakończenie i rozdanie certyfikatów
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DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ
Prezentujemy Państwu warsztat poruszający praktyczną odsłonę zagadnień z płaszczyzny
styku pomiędzy podmiotami zlecającymi a wykonawcami z branży transportowo-spedycyjnej. Merytoryczna analiza zagadnień z tego zakresu będzie dotyczyła kilku najważniejszych
elementów współpracy: reklamacje, roszczenia, potrącenie z frachtu, ubezpieczenia, prawo
celne. Przedstawimy Państwo orzecznictwo sądowe wraz z wskazaniem możliwych wariantów
zabezpieczenia się przed sytuacjami spornymi. Przedstawione zostaną Państwu zagadnienia
dotyczące łamania prawa unijnego z zakresu prawa transportowego jak również bezprawne
przeniesienie odpowiedzialności za szkody transportowe, w tym unieruchomienie ładunku.
Zaznajomią się Państwo z wariatami postępowania podczas przewozu celnego lub outsourcingu usług w ramach działalności międzynarodowej.

GRUPA DOCELOWA:

ORGANIZATOR:

Zachęcamy do udziału w warsztacie
specjalistów i kierowników z takich działów:
• spedycji
• logistyki
• transportu
• zakupów
• zaopatrzenia

MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań
biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szkolenia,
warsztaty oraz konferencje dedykowane specjalistom,
kadrze menadżerskiej oraz zarządom wiodących firm
w Polsce. Szkolenia i warsztaty prowadzone są przez
znanych praktyków, ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w swojej branży. Konferencje mają
charakter międzynarodowy, skupiają pełną reprezentację rynku, zarówno firm, jak i administracji centralnej
i regulatora. MMC Polska organizuje również szkolenia zamknięte w pełni dopasowane do potrzeb klientów. Efektem
organizowanych wydarzeń jest podniesienie kwalifikacji
pracowników, zdobycie wiedzy praktycznej oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej. Współpracujemy m.in.
z: Orange, T-Mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A,
PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG,
PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU,
NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład Grupy MMC
Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Szkolenia,
MC Events oraz MMC Design.

KONTAKT DO PRODUCENTA:
Łucja Rzeźnik
Kierownik Projektu
T: +48 22 379 29 73
E-mail: l.rzeznik@mmcpolska.pl

ADRES WARSZTATU
Hotel Sheraton
ul. Bolesława Prusa 2
00-493 Warszawa
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PRELEGENCI:
Aleksandra Karpińska

Jarosław Kędzior

Radca prawny, JSLegal Jankowski, Stroiński i Partnerzy
Adwokacka Spółka Partnerska

Logistic Technologies

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego. Zanim dołączyła do zespołu JSLegal, pracowała
przez 6 lat dla międzynarodowej grupy kapitałowej z branży
paliwowo-energetycznej. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych
dotyczących tematyki szeroko pojętej logistyki, w szczególności
w zakresie magazynowania, transportu kolejowego, transportu drogowego, transportu
rurociągowego oraz infrastruktury logistycznej. Brała udział w projektach dotyczących
sprzedaży spółek transportowych oraz infrastruktury logistycznej. Zajmuje się także
tematyką z zakresu regulacji związanych z rynkiem paliw ciekłych, w tym między innymi
utrzymywania zapasów obowiązkowych.

Konrad Kuźmienko

Piotr Michałowski

Logistic Technologies

Markowski & Michałowski Kancelaria Prawna S.C.
z siedzibą w Poznaniu
Z branżą transportową związany od 2009 r. W ramach prowadzonej
praktyki zawodowej skupia się głównie na kompleksowej obsłudze
prawnej podmiotów z branży transportowej oraz spedycyjnej. Doradza
w zakresie konstruowania kontraktów transportowych pod względem
ich zgodności z przepisami prawa. Reprezentuje podmioty z branży
TSL w sprawach związanych z odpowiedzialnością prawną podmiotów uczestniczących
w łańcuchu dostaw. Jest pełnomocnikiem procesowym przedsiębiorców transportowych
w sporach sądowych, jak i postępowaniach administracyjnych związanych z działalnością
m.in. Inspekcji Transportu Drogowego oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Uczestniczy
w ubezpieczeniowych postępowaniach likwidacyjnych związanych z powstałą szkodą
transportową.

Anna Widuch

Michał Żmijewski

Wspólnik Zarządzający/Radca Prawny, TransLawyers
Widuch i Wspólnicy

Adwokat, Żmijewski Kancelaria Adwokacka

Radca prawny z doświadczeniem biznesowym, zdobytym
w kancelariach prawnych i instytucjach finansowych (dom maklerski,
autoryzowany doradca), przy obsłudze banków i funduszy
inwestycyjnych, a także firm z sektora produkcyjnego i usługowego.
Od ponad 5 lat zajmuje się obsługą prawną grupy kapitałowej
Logintrans Sp. z o.o. (Trans.eu), pozostając związana z branżą
transportową i jej problematyką.
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Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego, członek Izby Adwokackiej w Łodzi. Od 2006
roku w stałej współpracy z renomowanymi kancelariami prawnymi
działającymi na terenie całego kraju. Od 2011 roku świadczy usługę
doradztwa prawnego na rzecz spółki kapitałowej o znaczącej pozycji
rynkowej w segmencie TSL. Bogata praktyka na polu stosowania prawa
przewozowego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw sądowych.

www.mmcpolska.pl

