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Bezpłatne szkolenia dla przewoźników do 3,5 tony w Gdańsku
W środę, 22 listopada br. w Gdańsku, odbędzie się bezpłatny warsztat edukacyjny dla przedstawicieli
firm transportowych do 3,5 tony. Spotkanie skupi się wokół najważniejszych tematów w zakresie
międzynarodowego przewozu drogowego, m.in. płacy minimalnej oraz zmian dotyczących
transportu w UE. Warsztat poprowadzą eksperci Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców
i firmy INELO.
Transport lekki, czyli przewóz drogowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
stopniowo zyskuje coraz większą popularność wśród polskich przedsiębiorców. Tendencja ta jest
szczególnie widoczna w statystykach ewidencji busów w Polsce: w czerwcu 2016 roku nastąpił prawie
35% wzrost rejestracji tych pojazdów, w stosunku do tego samego miesiąca rok wcześniej.
Przewoźnicy transportu lekkiego chętnie wykorzystują pojazdy do 3,5 tony w przejazdach
międzynarodowych, ze względu na fakt, iż podlegają one ułatwieniom jak np. brak konieczności
posiadania tachografu w pojeździe. Pomimo tych pozornych udogodnień, właściciele firm
korzystających z busów powinni pamiętać, że nadal muszą dostosować się do przepisów prawa
transportowego Unii Europejskiej. Jakie to wymogi i czego dotyczą? Odpowiedzi na te pytania będzie
można uzyskać na bezpłatnym warsztacie, podczas którego eksperci INELO oraz OCRK wyjaśnią m.in.:
czy tylko w Niemczech należy prowadzić książkę „Tachobus”? Jakie zmiany zapowiada KE w Pakiecie
mobilności dla transportu do 3,5 tony? Czy kierowcom z prawem jazdy kategorii B należy wypłacać
stawki płacy minimalnej? „Nasi eksperci podczas wielu szkoleń przeprowadzonych dla transportu
ciężkiego, zauważyli wzrost liczy pytań dotyczących lekkiej floty, do 3,5 tony. W związku z tym,
postanowiliśmy podzielić się wiedzą tym zakresie, organizując cykl bezpłatnych szkoleń dla branży.
W czasie spotkań, które odbędą się w kilku miastach Polski, omówimy najistotniejsze zagadnienia
z punktu widzenia właściciela firmy transportowej” – wyjaśnia Łukasz Włoch, ekspert Ogólnopolskiego
Centrum Rozliczania Kierowców. Dodatkowo, podczas warsztatów uczestnicy spotkania będą mogli
indywidualnie porozmawiać z ekspertami, a także zadać im własne pytania.
Do udziału w wydarzeniu organizatorzy zapraszają właścicieli oraz pracowników firm transportowych,
zainteresowanych tematyką międzynarodowego przewozu drogowego do 3,5 tony. Podczas
listopadowego spotkania w Warszawie, uczestnicy będą mogli uzyskać wiele cennych, a przede
wszystkim praktycznych wskazówek, na temat najbardziej istotnych zagadnień w branży, a także
skorzystać z porad specjalistów. Warsztat zostanie przeprowadzony przez ekspertów INELO – firmy
odpowiadającej za szkolenie najważniejszych instytucji kontrolnych w Europie, a także przedstawicieli
OCRK – wiodącej marki w zakresie rozliczania czasu pracy kierowców.
Spotkanie potrwa około 3 godzin. Zapisy oraz szczegółowe informacje odnośnie organizowanych
warsztatów można uzyskać na stronie: https://www.ocrk.pl/aktualnosci/spotkania-dla-transportu-35tony

