PATRYK PIĄTKOWSKI

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
przewoźnika kolejowego – uwagi krytyczne
Artykuł porusza problematykę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika kolejowego
w Polsce. Autor dokonuje przeglądu aktów prawnych regulujących kwestie obowiązku ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej przewoźników kolejowych, ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie ubezpieczenia przewoźnika kolejowego, i podejmuje próbę ich oceny. W artykule ukazano również akty prawa europejskiego dotyczące
zakresu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów świadczących usługi przewozowe w sektorze kolejowym. Ponadto autor poddaje analizie charakter prawny ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika kolejowego, zaliczając je do kategorii ubezpieczenia obowiązkowego
wariantywnego.1
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