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Reklamacje w transporcie
Jak rozwiązać problem szkody w transporcie?
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Jaki jest zakres odpowiedzialności przewoźnika?
Jak prawnie dochodzić roszczeń?
Jaki jest sposób efektywnego zarządzania reklamacjami w transporcie?
Zapoznanie się z praktyką stosowania prawa przewozowego i sposobu
efektywnego rozpatrywania reklamacji w transporcie
• Przećwiczenie najczęstszych problemowów i sytuacji, które spotykają
branżę Supply Chain oraz TSL
• Praktyczna wiedza z Prawa przewozowego i Konwencji CMR - regulacje zakresu
odpowiedzialności przewoźnika i sposób prawidłowego zarządzania reklamacjami w
transporcie
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Reklamacje w transporcie - Jak rozwiązać problem szkody w transporcie? Kiedy za powstałe
uszkodzenia odpowiada firma transportowa, a kiedy nadawca? Jaki jest zakres odpowiedzialności
przewoźnika? Jak prawidłowo zarządzać reklamacjami? Jak prawnie dochodzić roszczeń? Jaki jest
sposób efektywnego zarządzania reklamacjami w transporcie?
• Prawne aspekty dochodzenia roszczeń w transporcie
• Szansa sprawdzenia swojej wiedzy rozwiązując liczne case study oraz quizy z naszymi ekspertami
• Najlepsze praktyki począwszy od protokołu szkody po list CMR tak, aby móc uchronić Twój biznes przed niepotrzebnym
ryzykiem
We współpracy z ekspertami z portalu Prawo i Logistyka mamy zaszczyt zaprosić Państwa na praktyczne szkolenie
dotyczące reklamacji w transporcie. Prawo i Logistyka to portal ekspercki poruszający praktyczne przykłady stosowania
prawa przewozowego i compliance w transporcie. Jako firma doradcza świadczą profesjonalne porady prawne i biznesowe,
które umożliwiają klientom jeszcze sprawniejsze prowadzenie swojego biznesu. Zespół składa się z wyspecjalizowanych
ekspertów, którzy posiadają bogate doświadczenie i wiedzę z tego zakresu.
Czy masz problem ze szkodą w transporcie? Czy zdarza się, że towar, który wysyłasz klientowi, dociera do jego magazynu po
terminie lub jest uszkodzony? A może towar już został uszkodzony na etapie załadunku lub rozładunku? Kiedy odpowiada
firma transportowa, a kiedy nadawca za powstałe uszkodzenia?
Na te wszystkie pytania są odpowiedzi i ugruntowane praktyki działania poparte rozwiązaniami prawnymi. Prawo
przewozowe jak i konwencja CMR regulują zakres odpowiedzialności przewoźnika i nakreślają sposób prawidłowego
zarządzania reklamacjami w transporcie drogowym.
Serdecznie zapraszamy na warsztaty, na których zostaną omówione prawne aspekty dochodzenia roszczeń w transporcie
drogowym. Pozwoli to Państwu zapoznać się z praktyką stosowania prawa przewozowego, sposobu efektywnego
rozpatrywania reklamacji w transporcie jak i przećwiczyć najczęstsze problemowe sytuacje, które spotykają branżę Supply
Chain oraz TSL!
Cel:
• Pozyskanie wiedzy z zakresu właściwego i efektywnego zarządzania reklamacjami w transporcie drogowym. Na szkoleniu
uczestnicy nie tylko dowiedzą się podstaw prawnych dotyczących szkód w transporcie, ale przede wszystkim będą mieli
możliwość przećwiczyć zdobytą wiedzę na praktycznych przykładach / case study z życia.
Korzyści:
Zapisz się na warsztaty a otrzymasz:
• praktyczną wiedzę z Prawa przewozowego i Konwencji CMR,
• szansę sprawdzenia swojej wiedzy rozwiązując liczne case study oraz quizy z naszymi ekspertami,
• najlepsze praktyki począwszy od protokołu szkody po list CMR tak, aby móc uchronić Twój biznes przed niepotrzebnym
ryzykiem,
• odpowiedzi na Twoje pytania, ponieważ zależy nam na Twoim biznesie i na tym, abyś był usatysfakcjonowany,
• szkolenie poszerzone jest o tematykę „Compliance w transporcie”

Referencje
Jeżeli chcesz nabyć bądź poszerzyć wiedzę z zakresu transportu to jest to idealne szkolenie dla Ciebie.
Borys Lis, Lider zepsołu obługi klienta i transportu, CEDC International Sp. z o.o.

Poleciłbym warsztat osobom, które ponoszą straty w przewozie.
Powiedziałbym, że dzięki wiedzy z warsztatu mogą zaoszczędzić pieniądze dla swojej firmy.
Błażej Piwarski, Koordynator ds. Transportu, SARANTIS POLSKA S.A.
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Dla kogo jest ten warsztat?
Warsztaty kierowane są do wszystkich osób z sektora TSL, które na co dzień zajmują się zarządzaniem łańcuchem dostaw,
transportem, zarządzaniem ryzykiem, pracują w działach reklamacji tychże firm i odpowiadają za zarządzanie procesem
reklamacyjnym za szkody w transporcie, w firmie transportowej czy produkcyjnej.
Metodyka:
Uczestnicy mogą liczyć na wydarzenie, które nie będzie standardowym szkoleniem spotykanym na rynku. Do każdej
omawianej części materiału będą analizowane sytuacje z praktyki, filmy, zdjęcia, jak również zostaną przeprowadzone quizy
sprawdzające. Szkolenie kończy się wydaniem certyfikatu dla każdego uczestnika.
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych, które mają na celu wykorzystanie wiedzy z
zagadnień poruszonych podczas warsztatów.
Przewiduje się wykorzystanie następujących metod przeprowadzenia szkolenia:
• Wprowadzenie i prezentacja podstaw teoretycznych omawianych zagadnień.
• Metody kształcenia aktywnego: ćwiczenia i warsztaty – praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej przez uczestników
szkolenia:
o Ćwiczenia, case study;
o Pytania i odpowiedzi;
o Quizy;
o Dyskusja;
o „Burza mózgów”;

Po raz kolejny miałam okazję uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez firmę BMS Group. Tym razem było to szkolenie
z Facylitowania. Z czystym sumieniem mogę to szkolenie polecić każdemu kto szuka różnych technik na prowadzenie spotkań.
Co mi się podobało najbardziej? Świetnie przygotowany trener, forma warsztatowa - teorii było niewiele, za to praktyki
mnóstwo, praktyczna wiedza i zastosowanie w pracy. Polecam!
Monika Sabat, Project Manager, AmRest
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DZIEŃ PIERWSZY

DZIEŃ DRUGI

Rozpoczęcie: 9:00

Rozpoczęcie: 9:00

I. MAGAZYN

IV. COMPLIANCE

1. Prawidłowe opakowanie i zabezpieczenie ładunku

1. Czym jest Compliance w transporcie?

2. Załadunek – możliwe ryzyka, prawa i obowiązki stron,
zasady odpowiedzialności. Kto odpowiada za
zabezpieczenie przesyłki według prawa przewozowego?

2. Dział prawny, ryzyka, audytu a dział Compliance

3. Uszkodzenia – kto odpowiada?
4. Protokół szkody – jak prawidłowo sporządzić dokument
stanowiący podstawę reklamacji? Przykłady błędów i
skutków źle sporządzonych protokołów
5. Rozmiar szkody i jej dokumentowanie – wykazanie
obniżenia wartości towaru, kosztów naprawy
6. Prawidłowo wypełniony list przewozowy i jego funkcje:
dowodowa, legitymacyjna, instrukcyjna, a także
informacyjna
II. TRANSPORT PRZESYŁKI
1. Odpowiedzialność w przewozie
2. Legitymacja do dochodzenia roszczeń
3. Umowa przewozu czy może umowa spedycji?
4. Zlecenie transportowe – fakty i mity
5. Zakres odpowiedzialności przewoźnika, spedytora,
nadawcy i odbiorcy
6. Pojęcie szkody i jej wyliczenie
7. Braki w przesyłce oraz utrata towaru a limity
odpowiedzialności

3. Rola i funkcje Compliance w transporcie
4. Najważniejsze zadania Compliance
5. Miejsce i misja Compliance w organizacji
6. Wybrane obszary ryzyka w branży TSL:
a) Umowy komercyjne (o prowadzenie składu celnego,
wynajęcie powierzchni magazynowej etc.)
b) Umowy z pracownikami (umowa o pracę, umowa o
szkolenie, o zakazie konkurencji etc.)
c) Płaca minimalna w krajach europejskich
d) Monitoring płatności
e) VAT w transporcie i obowiązki podczas przekraczania
granicy UE
f) OC firmy przewozowej i spedytora
V. UMOWY
1. Weryfikacja kontrahenta – gdzie i w jakim zakresie
sprawdzać wiarygodność naszego partnera?
2. Skuteczne i nieważne klauzule umowne
Zakończenie: 17:00

8. Kto odpowiada za szkody powstałe w wyniku opóźnienia
w dostawie?
9. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu
drogowego towarów (CMR) oraz Ustawa Prawo
Przewozowe (przewozy krajowe): zakres stosowania,
pojęcie osoby uprawnionej, podstawowe czynności,
prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy
ładunku, relacje przewoźnika i spedytora z osobą
uprawnioną
III. REKLAMACJE
1. Skuteczna reklamacja - jak szybko i sprawnie uzyskać
odszkodowanie za szkodę w transporcie?
2. Prawidłowa forma i termin zgłoszenia reklamacyjnego
3. Kto jest uprawniony do składania reklamacji?
4. Jak prawidłowo rozpatrzyć reklamację?
5. Dokumentacja transportowa
6. Zasady skutecznego dochodzenia roszczeń
7. Terminy przedawnienia roszczeń w transporcie
Zakończenie: 17:00

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia,
prostych narzędzi, miłej atmosfery. Przebywałam pod opieką super prowadzącego.
Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex

Trener

Anna Żurawiecka
Redaktor naczelna portalu www.prawoilogistyka.pl, prawnik i politolog. Posiada uprawnienia
agenta celnego. Wieloletni praktyk, konsultant w dziedzinie supply chain i trade compliance.
Uczestnik licznych krajowych jak i międzynarodowych konferencji. Posiada profesjonalne
doświadczenie zdobyte w wielu czołowych międzynarodowych firmach z branży FMCG,
farmaceutycznej i motoryzacyjnej. Absolwentka Szkoły Prawa Hiszpańskiego przy
Uniwersytecie w Walencji oraz Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów. Autorka licznych
artykułów specjalistycznych i współautorka publikacji o tematyce z prawa przewozowego.
Biegle posługuje się językiem angielskim.

Marta Matuszewska
Radca prawny zajmujący się obsługą prawną przedsiębiorstw w zakresie transportu, spedycji
oraz logistyki. Posiada doświadczenie w obsłudze przewoźników oraz podmiotów
zajmujących się logistyką i spedycją. Doradza także przedsiębiorcom korzystającym z usług
przewoźników i innych podmiotów z branży. Ekspert, z-ca redaktora naczelnego i Project
Manager portalu www.prawoilogistyka.pl. Wykładowca w Wyższej Szkole Logistyki w
Poznaniu. Wieloletni pracownik Instytutu Logistyki i Magazynowania. Szkoleniowiec biegle
posługujący się językiem angielskim. Współtwórca projektu iRadcowie w OIRP w Poznaniu.
Prywatnie miłośnik podróży.

Beniamin Niedbalski
Prawnik, absolwent prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przygotowuje rozprawę
doktorską z zakresu prawa transportowego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
pod kierownictwem prof. ALK dr hab. Tomasza Szanciło. Prelegent na licznych konferencjach
naukowych poświęconych wyżej wymienionej tematyce. Doświadczenie zawodowe
zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych, oddziale legalizacji zatrudnienia
cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, wydziale prawnym Inspekcji
Transportu Drogowego oraz spółce transportowej. Posługuje się językiem angielskim,
rosyjskim oraz niemieckim. Prywatnie miłośnik muzyki oraz podróży.
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