
REKOMENDAGIE

Przewozy autokarowe to bardzo odpowiedzialna c2966 branfi transporlowej. Firma
zajmujqca sig tego typu dzialalnodci4 musi wzorowo przeslxzegad obowi4zuj4cych
przepis6w. Nie ma mowy o niedopatrzeniach i blgdach w1'nikaj4cych z nieznajomoSci
prawa.
Firma AGAT specjalizujqca sig w przewozach autokarowych doskonale radzi sobie z
obowi4zujqcymi zasadami. Mimo tego, w zwigktt z uchybieniami proceduralnymi,
podczas kontroli Inspekcji Transportu Drogowego firma zostala obarczona karepieniginq.

Firma zgtosila sig do OCRK z proSb4 o pomoc. Eksperci OCRK wnikliwie
przeanalimwali syhracje, wgl€bili sig w prowadzon4 dokumentacjg onz przygotowali
niezbgdnq dokumentacjg odwolawcz4 by firma AGAT mogla ubiegai sig o cofniEcie
naloZonej kary. Decyla sqdu administracyjnego zapadla dopiero po dwuletniej wymianie
argument6w, ale co najwa2niejsze, byla korzystna dla przedsigbiorstwa.

Od tego czasu firma nawi4pala dcislqwsp6trpracE z OCRK w ramach k6rej otrzymala:
. Pomoc w procesach odwolawczych od decyzji administracyjnych nalo2onych w

toku kontroli drogowych sfuZb kontrolnych.
. . Cykliczne szkolenia kierowc6w, kt6re pr4miosly efekly w postaci ograniczenia

nieprawidlowo6ci wykazl'rvanych przy weryfikacji naruszeri dokonywanych przez
zesp6l OCRK.

. Pomoc w tworzeniu grafik6w pracy kierowc6w w oparciu o obowiqzuj4ce przepisy.

. DostQp do wiedzy eksperckiej (opiekunowie OCRK na biezqco wyja3niali
wqtpliwodci pracownik6w fi rmy).

. Mo21iwo56 bezplalnego udzialu w konferencjach, mitingach, szkoleniach
organizowanych lub wsp6lorganizowanych przez fimE PC NET SERVICE.

Nasza dlugoletnia wsp6lpraca uklada siQ zawsze bardzo dobrze i przebiega w
atmosferze zyczliwego zrozumienia. Na szczeg6lne podkre;lenie zasluguje
solidnos., niezawodnosC i petny profesjonalizm ekspert6w. OCMwywiqzuje siq
ze swoich obowiqzk6w solidnie i terminowo, a jako'C Swiadczonych uslug jest
na wysokim poziomie. Obecnie nie wyobrazamy sobie rozwiqzywania
problem6w zwiqzanych z czasem pracy bez Og6lnopolskiego Centrum
Rozliczania Kierowc6w. WszFtkim fi rmom transportowym polecamy wsp6lprac?
z ocK.
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