
PATRON MEDIALNY ORGANIZATOR WSPÓŁPRACA

31 maja 2019 r.  
Golden Floor Tower

RYZYKA KONTRAKTOWE  
W BRANŻY TSL

PROBLEMATYKA RODO, ZATORÓW PŁATNICZYCH I UBEZPIECZEŃ

materiały warsztatowe

certyfikat uczestnictwa

doświadczeni prelegenci



   Główne zagadnienia:

    Prelegenci

Dlaczego warto  
wziąć udział w konferencji:

• Ustawa o monitorowaniu drogowego i kolejowego przewozu towarów 
• Zasady dokonywania zgłoszeń do systemu SENT w roku 2019
• Problematyka reklamacji za powstałe szkody w trakcie przewozu towaru
• Zatory płatnicze w branży transportowej
• Ubezpieczenie w transporcie krajowym i międzynarodowym
• Kary umowne
• RODO w firmie transportowej

Każdy odbiorca towarów wrażliwych musi uwierzytelnić się na platformie PUESC do sierpnia 2019 roku. Jednak proces uwierzytelnienia 
może potrwać nawet miesiąc. Nie warto więc czekać, ponieważ przedsiębiorcę, który się do tego wymogu nie dostosuje, czekają surowe 
konsekwencje. Nie będzie mógł on zgłaszać przewozów towarów w elektronicznej bazie SENT, tym samym narażając się na sankcje 
z pakietu przewozowego. Wszystkie kwestie związane z bazą SENT zostaną przedstawione przez naszego Eksperta.
Coraz większym problemem, dotykającym branże TSL są również zatory płatnicze, jednak od 1 czerwca 2019r. w życie wejdą nowe 
przepisy zapobiegające nieterminowym płatnościom. Prelegenci na naszym wydarzeniu przedstawią Państwu, jak regulacje te wpłyną 
na zabezpieczenie finansów firmy. Na szkoleniu zmierzymy się również z największymi wyzwaniami dla firm z branży TSL w 2019 roku. 
Wdrożenie nowej ustawy o minitorowaniu drogowego i kolejowego przewozu towarów, problematyka reklamacji za powstałe szkody, 
ubezpieczenie i odpowiedzialność w transporcie krajowym i międzynarodowym.Oraz kwestie RODO w umowach transportowych
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Program

8:30  Rejestracja i poranna kawa

8:45  Ustawa o monitorowaniu drogowego i kolejowego przewozu towarów 
• Jakie towary zostały objęte ustawą i kogo ta ustawa dotyczy?
• Zasady dokonywania zgłoszeń do systemu SENT w roku 2019, z uwzględnieniem zmian 

związanych z geolokalizacją oraz zmianą katalogu dokonywanych zgłoszeń
• Kary za brak i nieprawidłowe zgłoszenia i zasady ich wymierzania, z uwzględnieniem 

najnowszego orzecznictwa
 Paweł Smoręda, Radca Prawny, JMRS Radcowie Prawni

10:15 Przerwa kawowa i czas na networking

10:30  Kary umowne w transporcie
• Sposoby minimalizowania kar 
• Klauzule dozwolone i niedozwolone w zleceniach transportowych 
• Kruczki prawne w umowach

 Ewa Sławińska-Ziaja, Radca prawny w TransLawyers Widuch i Wspólnicy

11:30  Ryzyka związane z realizacją zlecenia i sposoby na ich minimalizację
• Odpowiedzialność w procesie spedycyjnym krajowym i międzynarodowym
• Ubezpieczenie w transporcie krajowym i międzynarodowym 

12:30 Przerwa na lunch

13:15  Wybrana problematyka umów spedycji i umów przewozu
• Różnice w odpowiedzialności stron umowy spedycji i przewozu
• Problematyka reklamacji za powstałe szkody w trakcie przewozu towaru
• Zatory płatnicze w branży transportowej

 Piotr Michałowski, Radca Prawny, Kancelaria Markowski & Michałowski 

14:30  RODO w firmie transportowej 

 Michał Żmijewski, Adwokat, Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy 

15:45 Zakończenie konferencji



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 
ITD i PIP. Uczestniczy w ubezpieczeniowych postępowaniach likwidacyjnych związanych 
z powstałą szkodą transportową oraz doradza organizatorom i przewoźnikom, którzy 
świadczą usługi transportowe na publicznym rynku transportu zbiorowego. 
www.kpmm.pl 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył 
aplikację sądową (1998 r.) oraz aplikację radcowską (2001 r.). Samodzielną praktykę 
zawodową rozpoczął w 2001 r. W latach 1998-2001 zastępca dyrektora Biura Obsługi 
Transportu Międzynarodowego przy Ministerstwie Transportu. Specjalizacja w prawie 
transportowym, szczególnie w zakresie Konwencji CMR i postępowań odszkodowawczych. 
Posiada rekomendację Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych 
w Polsce (ZMPD) Narodowego Litewskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych 
LINAVA, Litewskiego Stowarzyszenia Spedytorów i Logistyki LINEKA oraz Białoruskiego 
Stowarzszenia Przewoźników BAMAP.  Autor bloga dotyczącego prawa transportowego 
www.prawoprzewoznika.pl 

Rejestracja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl

Prelegenci:

Piotr Michałowski
Radca prawny, Markowski 
& Michałowski Kancelaria Prawna

Paweł Smoręda
Radca prawny, Kancelaria 
JMRS

Radca prawny w TransLawyers Widuch i Wspólnicy sp. k. Od kilku lat specjalizuje się 
w usługach prawnych dla branży transportowej. Doświadczenie zdobywała w pracy 
w renomowanych wrocławskich kancelariach prawnych oraz w międzynarodowym 
banku inwestycyjnym. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim 
oraz studia LL.M. w zakresie międzynarodowego i europejskiego prawa biznesowego 
na Uniwersytecie Jean Moulin 3 w Lyonie. Prelegentka na konferencjach poświęconych 
branży transportowej. Posiada także Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie 
drogowym rzeczy. 

Ewa Sławińska-Ziaja 
Radca prawny w TransLawyers 
Widuch i Wspólnicy
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Od 2006 roku w stałej współpracy z kancelariami adwokackimi działającymi na terenie 
całego kraju. Bogata praktyka na polu stosowania prawa, ze szczególnym uwzględnieniem 
problematyki prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa własności intelektualnej 
i nowych technologii. Specjalista z zakresu prawa przewozowego, od 2011 roku m.in. 
odpowiedzialny za obsługę prawną spółki kapitałowej o znaczącej pozycji rynkowej 
w segmencie TSL.

Michał Żmijewski
Adwokat, Kancelaria Radców 
Prawnych Lubasz i Wspólnicy 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwesytetu Wrocławskiego, Kierunek Prawo. 
Od 2000 roku związany z branżą ubezpieczeniową, jako broker ubezpieczeniowy, w tym 
także na stanowiskach managerskich. W latach 2013 - 2016 Dyrektor Regionalnego Centrum 
Underwritingu Allianz Polska we Wrocławiu. Od 2016 r. Prezes Zarządu Transbrokers.eu 
Sp. z o.o., która specjalizuje się w ubezpieczeniach dla branży TSL. 

Adam Pająk
Prezes Zarządu, 
Transbrokers.eu Sp. z o.o.
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MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szkolenia, konferencje 
i kongresy dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom wiodących firm w Polsce. Szkolenia i konferencje 
prowadzone są przez znanych praktyków, ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w swojej branży. Kongresy 
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 Events oraz MMC Design

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy  
dyrektorów, kierowników i specjalistów z działów:
Logistyki  Spedycji  Transportu   Reklamacji   Prawnego   Operacyjnego  
  Planowania   Zaopatrzenia 

Golden Floor Tower ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa

Kontakt w sprawach 
merytorycznych:

Kontakt w kwestii 
uczestnictwa:

Paulina Jaworska
Project Manager
Conferences Department
T: 22 379 29 42
E-mail: p.jaworska@mmcpolska.pl

Aleksandra Kurek 
Junior Project Advisor
48 22 379 29 68 
a.kurek@mmcpolska.pl 

 Organizator

 Adres szkolenia


