
Szkolenie 
dnia 07.08.2013 w Warszawie

dla właścicieli firm transportowych oraz osób 
zarządzających transportem.

Już 16.07.2013 roku w pierwszym etapie dostosowania prawa polskiego do unijnych przepisów wprowadzone zostają zmiany w 
ustawie o czasie pracy kierowców a kolejne dotyczące np. uzyskania licencji obowiązywać będą od 15.08.2013 roku. Zapraszamy na 
szkolenie poświęcone zmianom prawnym w zakresie prowadzenia działalności transportowej przeznaczone dla właścicieli firm 
transportowych oraz zarządzających transportem.

Tematyka szkolenia
Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców - obowiązuje od dnia 16.07.2013
1. Wymóg prowadzenia ewidencji czasu pracy dla każdego kierowcy niezależnie od formy zatrudnienia/współpracy - 
szczegóły regulacji prawnych.
2. Zasady tworzenia ewidencji czasu pracy – rozwiązania ekonomiczne, optymalne i szczegółowe.
3. Normy czasu prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków wg Rozporządzenia 561/2006.
4. Przewozy drogowe nieobjęte obowiązkiem stosowania norm czasu prowadzenia pojazdu i norm dot. użytkowania 
tachografów.

Nowe zasady wykonywania transportu drogowego wg Ustawy o transporcie drogowym - od dnia 
15.08.2013
1. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (dotychczasowa licencja krajowa)
- jak uzyskać i od kiedy obowiązuje?
- jak udokumentować zdolność finansową oraz posiadanie bazy eksploatacyjnej?
- nadliczbowe wypisy z licencji - zagrożenie karą
2. Licencja wspólnotowa - nowe warunki i wymagania.
3. „Spedycja” rozumiana jako pośrednictwo przy przewozie rzeczy objęta licencją - nowe warunki i wymagania. 
4. Zarządzający transportem – odpowiedzialność i obowiązki managera transportu, zagrożenie karą grzywny i ryzyko 
utraty Certyfikatu Kompetencji Zawodowych.
5. Nowy taryfikator kar dla kierowców, osób zarządzających oraz przedsiębiorstw.
6. Przewozy na potrzeby własne – nowe uwarunkowania dotyczące zezwoleń.

W trakcie szkolenia omówione zostaną zasady jak przestrzegać nowych przepisów aby uniknąć kar, 
czyli:
1. Prawa i obowiązki strony w trakcie kontroli drogowej i kontroli w siedzibie przedsiębiorcy.
2. Tryb i skutki wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej o nałożeniu kary.
3. Postępowania związane z elektronicznym systemem poboru opłat viaToll.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma najnowszy numer czasopisma Transport Manager oraz TSL Biznes. 
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma od firmy InterLAN darmowy dostęp do oprogramowania zarządzającego firmą 

transportową interLAN SPEED Spedycja + Transport Własny na okres 30 dni.*
(szkolenie nie zawiera prelekcji sponsorskich)

___________________________________________________________________________
Miejsce: 07.08.2013 (środa) Hotel Marriot Warszawa ul.  Al. Jerozolimskie 65/79 | 00-697 Warszawa
Godzina rozpoczęcia: 9.30
Koszt: 390 zł netto - obejmuje udział w szkoleniu, ciągłą przerwę kawową, lunch oraz materiały szkoleniowe
. 

Płatność w formie przedpłaty. Fakturę Pro Forma otrzymacie Państwo po rejestracji.

FORMULARZ REJESTRACYJNY
Obowiązkowa rejestracja każdego uczestnika na stronie za pomocą formularza

(ilość miejsc ograniczona)
*dotyczy firm transportowych i spedycyjnych..Warunkiem uzyskania dostępu do programu 

jest przekazanie podczas szkolenia danych teleadresowych firmy wraz ze wskazaniem osoby do kontaktu. 

http://www.tsl-biznes.pl/
http://www.transport-manager.pl/
http://www.szkolenia.arena561.pl/
http://www.interlan.pl/
http://www.szkolenia.arena561.pl/

