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Szkolenie zakładowe jest obowiązkowe od 2 marca 2016 r.  
- już teraz zadbaj o jego przeprowadzenie i 

Szkolenie z zakresu urządzeń sterujących / tachografów 
zgodnie z art. 33 ust. 1 zdanie 1 VO [Przepisy ruchu drogowego]  (EU Nr 165/2014) 
Dla Państwa informacji: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dla Państwa informacji: 

Czas trwania  ok 3 h 30 Min. 

Liczba uczestników maks. 8 uczestników na szkolenie 

Uczestnicy  kadra kierownicza, dyspozytorzy, kierownicy floty, przedsiębiorcy (transport drogowy) 

Treść szkolenia  - przegląd aktualnie dostępnych na rynku tachografów/rejestratorów 

   - Podstawa prawna przepisów socjalnych (ustawa o czasie pracy i okresach prowadzenia pojazdu i  
     odpoczynku) 
   - Wprowadzenie do interfejsów użytkownika urządzenia rejestrującego 
   - Prawidłowe użycie cyfrowego/analogowego urządzenia sterującego 
   - Ćwiczenia praktyczne na różnych urządzeniach sterujących 
   - Przechowywanie i archiwizacja danych 
   - Dzięki połączeniu teorii i praktyki oraz następującego po ich testu, gwarantowane są zarówno instruktaż  
     jak i kontrola wiedzy. Po pomyślnym ukończeniu kursu każdy z uczestników otrzymuje certyfikat  
     potwierdzający.  

Daty   W ciągu tygodnia i w soboty na życzenie w  Wuppertalu i Dortmundzie.  
Szkolenie   Nie ma problemu! Oczywiście wszystkie nasze szkolenia możemy przeprowadzić również jako 
wewnętrzne u   wewnętrzne seminaria w Państwa firmie. Zapraszamy również do omówienia z nami indywidualnych  

Państwa w firmie? szczegółów dotyczących treści i procesu. Realizujemy Państwa indywidualne życzenia dokładnie  

dostosowane do Państwa potrzeb.  
Koszt   49,90 € za uczestnika plus VAT (podatek od towarów i usług). Napoje są wliczone w cenę. 
Materiały dydaktyczne 3,90 € za broszurę plus VAT (podatek od towarów i usług) Tylko na życzenie! 

 Okresy pracy i odpoczynku kierowców z potwierdzeniem. 
 
Jako osoba kontaktowa jestem do Państwa dyspozycji. 
 
Pan          M. Khashman 
tel.            0176-20813276 
E-mail      khashman@fts-wolmann.de 
 
(pocztą, telefonicznie, za pośrednictwem WhatsApp lub w ramach osobistej konsultacji) 

Dnia 2 marca 2016 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia w sprawie tachografów (UE nr 165/2014). 
Nowością jest obowiązek pracodawcy do poinstruowania 
swojego personelu prowadzącego pojazd w zakresie 
prawidłowej obsługi urządzenia rejestrującego. 
Przedsiębiorstwo transportowe jest odpowiedzialne za 
dopilnowanie, aby jego kierowcy zostali odpowiednio 
przeszkoleni i poinstruowani w zakresie prawidłowego 
funkcjonowania tachografu, zarówno cyfrowego, jak i 
analogowego. Od tej chwili przedsiębiorstwo musi 
przeprowadzać regularne kontrole w celu upewnienia się, 
że jego kierowcy prawidłowo korzystają z tachografu i nie 
wydaje swoim kierowcom żadnych bezpośrednich ani 
pośrednich poleceń, które zachęcałyby ich do 
niewłaściwego korzystania z tachografu. 
 
Jeżeli przedsiębiorstwo transportowe nie może 
udowodnić, że wypełniło swoje obowiązki w zakresie 
szkolenia i instruktażu, ponosi na mocy art. 33 ust. 3 VO 
[Przepisy ruchu drogowego] (EU Nr 165/2014) 
nieograniczoną odpowiedzialność za wykroczenia 
popełnione przez swoich kierowców. 
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