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przeładunkowym?          364 
30. Czy teraiinale stosują jednolite regulaminy współpracy z klientami?   366 
31. Jakie taryfy opłat stosują terminale przeładunkowe?      367 
32. Jak korzystać z taryfy opłat w kalkulacji kosztów obsługi ładunków 
w terminalu?          367 
 
X. TRANSPORT DROGOWY (Wojciech Miotke, Józef Stróżyk)    369 
1. Jakie główne regulacje prawne dotyczą międzynarodowego transportu 
drogowego?            369 
2. Kiedy ma zastosowanie Konwencja CMR?       370 
3. Jaka jest treść listu przewozowego CMR?       371 
4. Jaka jest odpowiedzialność przewoźnika i jego podwykonawców?    373 
5. Czego zabrania się nadawcy i innym podmiotom wykonującym 
czynności związane z przewozem?         375 
6. Co to jest IRU i czym się zajmuje?        375 
7. Jakie są zasady przewozu towarów pod osłoną karnetu TIR?    376 
8. Czym jest karnet TIR?          376 
9. Jakie są zasady posługiwania się karnetem TIR?      377 



10. Jakie warunki musi spełniać pojazd użyty do operacji TIR?     379 
11. Jakie są zasady zgłaszania karnetów TIR do urzędów celnych?    380 
12. Czego dotyczy Umowa AETR?         381 
13. Jakie są zasadnicze różnice pomiędzy rozporządzeniem nr 561/2006 
a Umową AETR?            382 
14. Jakie regulacje zawarte są w ustawie o czasie pracy kierowców 
z 2004 r.?            384 
15. Czego dotyczy Umowa ATP?         384 
16. Jakich pojazdów używa się do przewozów w systemie ATP?    385 
17. Co to jest karnet de Passage?         386 
18. Czego dotyczy rozporządzenie nr 1071/2009?       386 
19. Czego dotyczy ustawa o transporcie drogowym?      387 
20. Jakie są zasady wykonywania przewozów kabotażowych w państwach 
członkowskich UE?           389 
21. Na czym polega kontyngentowanie przewozów?      390 
22. Jakie warunki techniczne powinny spełniać pojazdy samochodowe?   392 
23. Czy na terenie UE wykorzystywane są pojazdy o długości 25,25 m?   393 
24. Jakie rodzaje przesyłek występują w przewozach drogowych?    396 
25. W jaki sposób przebiega proces spedycyjny w transporcie drogowym? 398 
26. Jakie koszty przyjmuje się do kalkulacji stawek przewozowych 
w transporcie drogowym?          402 
27. Jaką rolę spełniają giełdy transportowe?       405 
28. Jakie są główne szlaki transportu drogowego i przepraw promowych 
w Europie i w Polsce?           407 
 
XI. TRANSPORT KOLEJOWY (Artur Dutkowski)      409 
1. Jak jest zorganizowany transport kolejowy w Polsce?      409 
2. Jakie są cechy rynku towarowych przewozów kolejowych w Polsce?   410 
3. Kto należy do grupy głównych przewoźników kolejowych w Polsce?   412 
4. Jak są trudności w dostępie przewoźników do infrastruktury kolejowej?  414 
5. Jakie rodzaje wagonów towarowych są wykorzystywane w przewozach 
kolejowych?            415 
6. Jakie rozwiązania są wykorzystywane w przewozach kombinowanych?   417 
7. Jakie przepisy krajowe regulują przewozy ładunków transportem 
kolejowym?            419 
8. Jakie przepisy międzynarodowe dotyczą przewozów ładunków 
transportem kolejowym?          420 
9. Jakie są możliwości stosowania wspólnego listu przewozowego 
CIM/SMGS?            422 
10. Jakie są podstawowe różnice pomiędzy systemami CIM i SMGS?    424 
11. Jakie postępowanie obowiązuje w razie przeszkody w przewozie 
lub wydaniu przesyłki?           426 
12. Jak ukształtowano w prawie przewozowym odpowiedzialność 
przewoźnika za szkody w przesyłce?         428 
13. Jakie okoliczności pozwalają przewoźnikowi uchylić się 
od odpowiedzialności za szkody w przesyłce?       430 
14. Jaka jest moc dowodowa protokołów ustalenia stanu przesyłki?    432 



15. Jak przebiega procedura dochodzenia roszczeń odszkodowawczych?   434 
16. Czy przewoźnicy kolejowi ubezpieczają swoją odpowiedzialność 
cywilną?            435 
17. Jaka jest rola spedytora w obsłudze przewozów kolejowych?    436 
18. W jaki sposób spedytor powinien przygotować ofertę dla swojego 
klienta?            436 
19. Jak powinni kształtować swoją ofertę przewoźnicy?      437 
20. Jakie procedury obowiązują przy przygotowaniu i nadaniu przesyłki 
do przewozu?            438 
21. Jak przebiega proces realizacji przewozu?       440 
22. Jakie są funkcje kolejowego listu przewozowego?      440 
23. Czy istnieją szczególne zasady w komunikacji międzynarodowej 
przy przewozie przesyłek liniami kolejowymi o różnej szerokości torów?   447 
24. Jakie reguły obowiązują przy przewozie koleją ładunków 
niebezpiecznych?           449 
25. Jakie reguły obowiązują przy przewozie koleją ładunków 
nienormatywnych?          450 
26. Gdzie można znaleźć przepisy ustalające wysokość cen za przewozy 
kolejowe oraz zasady ich stosowania?        452 
27. Jaką rolę pełni kolejowa taryfa towarowa?       452 
28. Jakie są zasady obliczania należności za przewóz jednostek 
ładunkowych?           454 
29. Jaką rolę spełnia Regulamin sprzedaży usług w przewozach 
towarowych?          454 
30. Jaką rolę spełnia Regulamin przewozów towarowych?     455 
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