Zapraszamy na szkolenie:

Badanie, cofanie i przywracanie dobrej reputacji
przewoźnika i zarządzającego transportem
15 lutego 2018 r.
Adresaci:

Pracownicy starostw powiatowych i miast na prawach powiatu odpowiedzialni za wydawanie
uprawnień transportowych.

Cel i korzyści: Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego i prawidłowego prowadzenia
postępowań w zakresie badania, cofania i przywracania dobrej reputacji oraz zawieszania
zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Prowadzący:

Urzędnik mianowany II stopnia, dyrektor organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą
przedsiębiorców. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie
transportowym, a także w przepisach i zasadach stosowania Kodeksu postępowania
administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Miejsce:

Szczecin, Centrum Szkoleniowe FRDL, ul. Krzysztofa Kolumba 86

Czas trwania:

9.30 – 14.30

Cena:

330,00 zł netto/os. przy zgłoszeniu do 1 lutego 2018 r.
360,00 zł netto/os przy zgłoszeniu po 1 lutym 2018 r.
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz
ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków
publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,
serwis kawowy i obiad.
Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program:
1. Przestępstwa obligatoryjnie powodujące utratę dobrej reputacji – katalog przestępstw,
przedawnienie, weryfikacja oświadczeń i zaświadczeń z KRK.
2. Postępowanie w zakresie oceny dobrej reputacji:
- Przesłanki do wszczęcia postępowania w przedmiocie oceny spełniania wymogu dobrej
reputacji wobec przedsiębiorcy oraz wobec zarządzającego transportem – różnice w
podejściu do tych podmiotów;
- Omówienie naruszeń wymienionych w załączniku IV do rozporządzenia WE nr 1071 oraz w
załączniku do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. – weryfikacja,
terminy przedawnienia, dokumenty potwierdzające wystąpienie naruszeń;
- Kontrola w ramach postępowania – kiedy ją podejmować i jak prowadzić – wzory druków
terminy, zasady postępowania w toku kontroli.
3. Dodatkowe obligatoryjne przesłanki przy ocenie dobrej reputacji – kiedy stosować, a kiedy nie.
- Stosunek liczby stwierdzonych naruszeń do liczby kierowców zatrudnionych przez
przedsiębiorcę bądź będących w jego dyspozycji oraz skali prowadzonych operacji
transportowych – wątpliwości, sposoby oceny.

-

Ocena działań mających na celu wdrożenie prawidłowej dyscypliny pracy lub procedur
zapobiegających powstawaniu naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego –
dokumenty potwierdzające wdrożenie działań.
- Interes społeczny kontynuacji działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę – jak sprawdzać
opinię polskiej organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej przewoźników drogowych
– co zrobić, gdy jej brak.
4. Decyzja administracyjna stwierdzająca utratę lub pozostawienie dobrej reputacji – wzory decyzji.
5. Skutki utraty dobrej reputacji – kiedy i jak należy zawiesić zezwolenie na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego.
6. Środki rehabilitacyjne – terminy zatarcia kar.

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE:
Badanie, cofanie i przywracanie dobrej reputacji przewoźnika
i zarządzającego transportem
15 lutego 2018 r.
Preferowany termin zgłaszania (niższa cena): 01.02.2018 r.
Ostateczny termin zgłaszania: 08.02.2018 r.
Dane do wystawienia FV
Nabywca

Odbiorca
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1. ...............................................................................................................................................................
imię i nazwisko, (wypełnić drukowanymi)

telefon kontaktowy

e-mail

2..................................................................................................................................................................
imię i nazwisko, (wypełnić drukowanymi)

telefon kontaktowy

e-mail

RABAT 10%

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym
w całości lub co najmniej w 70% ze środków publicznych (niepotrzebne skreślić) TAK / NIE

………………………………………………
podpis i pieczątka osoby delegującej

Kartę zgłoszenia należy przesłać faxem na nr 91 487 85 22 lub jej skan na mail: centrum@frdl.szczecin.pl.
Można też zgłosić się poprzez stronę internetowa www.frdl.szczecin.pl
Uwaga! O zakwalifikowaniu się na wybrane szkolenie decyduje przesłanie karty zgłoszenia, co jest
równoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń otwartych, dostępnego na naszej stronie.
Przesyłanie karty zgłoszenia oznacza, że Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez FRDL
Centrum Szkoleniowe w Szczecinie w celu organizowania i realizacji szkoleń, zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Z roku 1997, nr 133, poz. 883).

