Czas pracy kierowców i prawidłowe użytkowanie tachografów
Miejsce

Termin

Warszawa / lub ONLINE

23 listopada 2020 r., środa, godz. 10.00 - 16.00

Masz pytania odnośne tego szkolenia? Skontaktuj się z nami: 22 / 845 52 53, szkolenia@jgt.pl
Więcej informacji na temat szkolenia znajdziesz również tutaj:
https://www.jgt.pl/szkolenia,czas-pracy-kierowcow-cpt.html

OPIS SZKOLENIA
Podczas szkolenia omawiamy: podstawy prawne, w tym ustawa o czasie pracy kierowców, definicje związane
z czasem pracy kierowców, systemy czasu pracy kierowców, normy i wymiar czasu pracy kierowców, czas pracy
w godzinach nocnych, czas pracy a czas prowadzenia pojazdu - różnice, przerwy i odpoczynki kierowcy, prawidłowe
użytkowanie tachografu, rozporządzenie w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym, załączniki do
ustawy transporcie drogowym, zasady odpowiedzialności kierowcy, przedsiębiorcy i zarządzającego transportem
w firmie, rozliczanie kierowców, projektowane zmiany w przepisach.
Cel szkolenia:
omówienie aktulanych regulacji w zakresie czasu pracy kierowców i użytkowania urządzeń rejestrujących
stosowanych w transporcie, w tym najnowsze zmiany w przepisach,
przekazanie praktycznych informacji, które będą pomocne przy planowaniu pracy kierowców i w przypadku
ewentualnej kontroli.
Korzyści z udziału w szkoleniu:
zdobycie wiedzy niezbędnej do prawidłowego rozliczania czasu pracy kierowców,
poznanie zasad prawidłowego użytkowania urządzeń rejestrujących (tachografów),
wyjaśnienie wątpliwości związanych z omawianymi zagadnieniami,
wypracowanie zasad postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy.
Adresaci szkolenia:
Adresatami szkolenia są przewoźnicy, spedytorzy, zarządzający pracą kierowców a także kierowcy.
Metody szkoleniowe:
Zajęcia prowadzone będą w formie wykładu wzbogaconego o praktyczne ćwiczenia z rozpoznawania naruszeń oraz
analizę wybranych przypadków.
W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także
formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.
Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.
Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą
zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe.
Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.
By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki
i wygodny fotel :)
J.G.Training, szkolenia specjalistyczne, www.jgt.pl
ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, tel./fax +48 22 845 52 53, NIP: 898-150-56-07, REGON: 932958345
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PROGRAM
1. Podstawy prawne:
Ustawa o czasie pracy kierowców,
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006r.,
Umowa AETR.

2. Definicje związane z czasem pracy kierowców m.in.:
godziny nocne,
dyżur, gotowość do pracy,
odpoczynek dobowy i tygodniowy.

3. Systemy czasu pracy kierowców, normy i wymiar czasu pracy kierowców.
4. Czas pracy w godzinach nocnych, czas pracy a czas prowadzenia pojazdu - różnice, przerwy i odpoczynki
kierowcy.
5. Prawidłowe użytkowanie tachografu analogowego/cyfrowego - stosowanie urządzeń rejestrujących.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów
stosowanych w transporcie drogowym.
6. Załączniki do ustawy transporcie drogowym obowiązujące od września 2018 r. – naruszenia z zakresu czasu pracy
kierowców oraz użytkowania urządzeń rejestrujących.
7. Zasady odpowiedzialności kierowcy, przedsiębiorcy i zarządzającego transportem w firmie.
8. Rozliczanie kierowców.
9. Projektowane zmiany w przepisach.
10. Podsumowanie, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości.

MIEJSCE
SZKOLENIE ONLINE:
Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do
Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy
z wyprzedzeniem 1-dniowym.
Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15
minut.
Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe
informacje na temat lokalizacji szkolenia.
J.G.Training, szkolenia specjalistyczne, www.jgt.pl
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WYKŁADOWCA
Ekspert transportu drogowego. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w organach kontroli ruchu drogowego
i transportu drogowego. Wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego, czasu pracy kierowców, przewozu
materiałów niebezpiecznych (ADR).

CENA
640,00 zł + 23% VAT = 787,20 zł brutto
640,00 zł + VAT zw = 640,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70%
ze środków publicznych.
SZKOLENIE ONLINE:
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia
szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc
techniczną w razie potrzeby.
SZKOLENIE STACJONARNE:
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia
szkolenia.
Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.
Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy
o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej
o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.
Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:
Podane niżej ceny obowiązują do końca 2020 roku (specjalna promocja)
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 140 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 165 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl
Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 190 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 227 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl
Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - do 2021 roku.
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