Zapraszamy na szkolenie:

„Czas pracy kierowców wg. ITD“
Miejsce: Bielsko-Biała,
Sala Wykładowa Kancelarii Transportowej KOBEN
Data: 29.12.2017r.
Godzina: 10:00- 16:00
Na szkolenie zapraszamy w szczególności:
✓
✓
✓
✓

kierowców
zarządzających transportem
kierowników transportu
osoby odpowiedzialne za planowanie i analizę czasu pracy kierowców

Korzyści dla uczestników szkolenia:
✓
✓
✓
✓
✓

chronisz swoją licencję – każde naruszenie to ryzyko wszczęcia postępowania w zakresie utraty
dobrej reputacji
kierowcy będą wiedzieli, kiedy popełniają wykroczenia i jak mają się zachować w konkretnej sytuacji
kierowcy będą znali obsługę tachografów oraz obowiązki, które są związane z rejestracją swojej
aktywności
osoby zarządzające transportem nie będą popełniały błędów, za które taryfikator ITD przewiduje
surowe kary
dokumentacja związana z kierowcami nabierze takiego kształtu, jakiego wymagają służby kontrolne

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA:
Normy prowadzenia, obowiązkowe odpoczynki i sankcje
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

wysokości kar za naruszenia przepisów wg taryfikatora ITD
wytyczne unijne w zakresie nakładania kar za skrócenie odpoczynku dobowego
czas jazdy (okresy prowadzenia pojazdu, maksymalny czas pracy)
czasy jazdy i odpoczynki w załodze – normy i najczęstsze błędy
przerwy i odpoczynki (przerwa w jeździe ciągłej, odpoczynek dzienny, odpoczynek tygodniowy)
najdroższe i najczęściej popełniane błędy
postępowanie w przypadku wystąpienia naruszenia

Kontrole służb kontrolnych
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ewidencjonowanie aktywności kierowcy
zachowanie podczas kontroli
maksymalne kwoty kar za naruszenia przepisów
najnowsze wytyczne ITD dotyczące czasu pracy kierowców i ważenia pojazdów
kiedy na kierowcę zostanie nałożona kara ponad 2.000 zł
procedura i konsekwencje w przypadku odmowy przyjęcia mandatu
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Dokumentacja i szkolenia obowiązkowe
✓
✓
✓
✓
✓

kwalifikacje kierowców zawodowych
zaświadczenia dni wolnych –
sposoby wypełniania zaświadczeń
ewidencja zaświadczeń
konieczna dokumentacja wymagana podczas kontroli ITD na drodze

Dane cyfrowe – tachograf cyfrowy
✓
✓
✓
✓
✓
✓

zasady pobierania danych z tachografów cyfrowych
obsługa tachografu cyfrowego – ćwiczenia na symulatorach VDO i Stoneridge
wpisy manualne / opisy wydruków
najczęściej popełniane błędy przy użytkowaniu tachografu cyfrowego
zasady rejestrowania aktywności kierowcy w tachografie
możliwośc sprawdzenia i omówienia naruszeń z kart uczestników szkolenia

Wykresówki – tachograf analogowy
✓
✓
✓
✓

poprawne uzupełnienie wykresówki
wykresówka dla kilku pojazdów
wpisy ręczne
najczęściej popełniane błędy związane z wykresówkami, zagrożone karą z taryfikatora

Szkolenie przeprowadzą:
Inspektor Transportu Drogowego - specjalista w zakresie prawa transportowego, najnowszych regulacji
prawnych związanych z transportem drogowym, mocowania ładunków, przewozu towarów
niebezpiecznych, inspektor z wieloletnim stażem w służbie czynnej. Jego ogromne doświadczenie
praktycznej znajomości przepisów pozwala rozwiązać nawet najbardziej zawiłe przypadki prawa
transportowego
lub
Ekspert Kancelarii Transportowej KOBEN w zakresie analizy i rozliczania czasu pracy kierowców,
naliczania wynagrodzeń oraz innych świadczeń ze stosunku pracy, praktyk prawa transportowego, trener
z bogatym doświadczeniem praktycznym, absolwent uczelni ekonomicznej, wykładowca wielu
renomowanych ośrodków szkoleniowych, autor licznych artykułów z zakresu czasu pracy kierowców.
Zajmuje się obroną przewoźników przed niesłusznie nałożonymi karami przez polskie i zagraniczne służby
kontrolne, przygotowuje firmy do kontroli służb kontrolnych, doradza jak nie zabłądzić w gąszczu
zmieniających się przepisów w dziedzinie transportu.

Warunki uczestnictwa:
Koszt szkolenia

249,00 zł netto za osobę (+23% VAT)
RABAT 10% - przy zgłoszeniu do dnia 12.12.2017r.*
RABAT 10% - przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby z tej samej firmy*
Przy zgłoszeniu większej ilości uczestników cena szkolenia ustalana jest indywidualnie
Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa,
przerwy kawowe oraz parking. W przerwach jak i po szkoleniu każdy uczestnik ma możliwość rozmowy z
ekspertami na tematy związane z zakresem szkolenia.
*rabaty sumują się
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