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Mało znane wytyczne KE
zmieniające zasady czasu pracy
kierowców
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Tykająca bomba - godziny
nadliczbowe i dyżury - jak ją
rozbroić na 49 sposobów
1,5 miliona zł / 100 kierowców dla
firmy transportowej dzięki umowie
cywilnoprawnej
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Stanowisko Ministerstwa Pracy i
ZUS w zakresie wypełniania
dokumentu A1
Najkorzystniejsza pod względem
podatkowym i egzekucyjnym
forma działalności transportowej

ędziesz wśród 50 % firm, które od listopada będą miały
wszczętą procedurę utraty "dobrej reputacji" po wejściu systemu KREP ?
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ątki od reguł rozporządzenia 561/2006 WE i czasu
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pracy kierowców

że Komisja Europejska wyemitowała 12 Wytycznych,
powodujących że normy okresów prowadzenia i czasu pracy
należy interpretować inaczej niż wynika to z treści
rozporządzenia 561/2006 WE i ustawy o czasie pracy
czy wiesz

kierowców? (analiza prawna nieznanych wytycznych)

ś

ść,
odpoczynek) zapisane w tachografie należy interpretować na aż
13 różnych sposobów? (analiza prawna poszczególnych
dlaczego 4 stany aktywno ci (jazda, praca, dyspozycyjno
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przypadków),
dlaczego wbrew informacjom internetowym, stosowanie

ś
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“Za wiadczenia dzia alno ci kierowców” (tzw.: urlopówki) nadal

ązkowe?

jest obowi
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Roszczenia z godzin nadliczbowych
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ś

ątku 2017 roku po raz
pierwszy w historii prawa pracy mogą czerpać z posiadania
regulaminów pracy i wynagradzania nawet małe firmy
zatrudniające do 20 pracowników?
czy wiesz, że roszczenia kierowców z tyt. godzin nadliczbowych
są wręcz nieuniknione w wyniku błędów stosowania programów
komputerowych wyliczających wynagrodzenie oraz błędów w
regulaminach pracy i wynagrodzeń? (analiza przykładowych
wyliczeń za pomocą programu komputerowego),
dlaczego warto zapisać w regulaminach 49 instrumentów prawa
pracy w regulaminach wewnątrzzakładowych i zaoszczędzić
statystycznie 1 mnl zł/100 kierowców i przeciwdziałać
dlaczego i jakie nowe korzy ci od pocz

roszczeniom? (omówienie wybranych instrumentów prawa pracy)
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ĄZANIA PRAWNO – EKONOMICZNE W BRANŻY TSL
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Korzy ci z zastosowania dla kierowców umów cywilnoprawnych

że zatrudnianie kierowców na podstawie umów
cywilnoprawnych wbrew wielu opiniom jest w pełni legalne i
czy wiesz

bezpieczne?
czy wiesz

5

że umowy cywilnoprawne kierowców nie są “umowami

śmieciowymi”?
ąc kierowcę na umowę cywilnoprawną masz

dlaczego zatrudniaj

ż
korzyści)

ś

30 ró nych korzy ci ekonomicznych i formalnych? (analiza

ż

ć legalnie kierowcy umowę o pracę

w jaki sposób mo na zamieni
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MODUŁ IV

ę cywilnoprawną ?

na umow

ł

ęw
przypadku kierowców delegowanych za granicę w kontekście
płacy minimalnej?
dlaczego zastosowanie umowy cywilnoprawnej op aca si
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ŁACE MINIMALNE

KATEGORIA: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW / P

ł

ł

Sk adniki p acy minimalnej pracowników delegowanych
(kompendium wiedzy) + zasady przechowywania dokumentacji

ł

ż

ć na poczet
płacy minimalnej na terenie Niemiec i Francji (wyjątek dotyczący
zasad wyliczenia płacy minimalnej podczas jazdy zespołowej),
dlaczego firmy transportowe nie mogą uzyskać dokumentu A – 1
czy na pewno wiesz jakie sk adniki nale y zaliczy

? (praktyczne porady)

łędnie wypełniony wniosek o wydanie druku A – 1
generuje wielomilionowe roszczenia do przewoźnika?
dlaczego b
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Organizacja prawna spó ek transportowych

ępnym informacjom nie wolno
przekształcić przedsiębiorstwa transportowego lecz należy
założyć je na nowo ?
jaka prawnoorganizacyjna konstrukcja spółki jest
najkorzystniejsza dla przewoźnika ze względów podatkowych i
dlaczego wbrew powszechnie dost

egzekucyjnych ?
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MODUŁ VI

KATEGORIA: PILNE, NOWELIZACJE, Z OSTATNIEJ CHWILI
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ą nowe uregulowania dotyczące
odpowiedzialności za unieruchomienie ładunków – czy to
prawda, że prawie cała odpowiedzialność za szkody w
przewozie będzie spoczywała po stronie nadawcy a nie
przewoźniku?
czy po przeczeniu TK (K 11/15) wolno zwolnić z opodatkowania
ryczałty noclegowe zaliczone na poczet płacy minimalnej
w 2018 roku wejd

pracowników delegowanych? Analiza problematyki uzyskania
Interpretacji Indywidulanej z ZUS i US.

ę przeciwdziałać lawinie roszczeń Szwedów wobec

czy da si

polskich kierowców “rezydentów” w zakresie dodatkowego

ń?

opodatkowania wynagrodze

ący

w listopadzie rusza Krajowy Rejestr Elektroniczny rejestruj

ż

ż wiesz że ponad 50% firm
może utracić licencję na okres do 3 lat ? Jak się bronić ? (analiza
najpowa niejsze naruszenia – czy ju

prawna + film z Parlamentu Europejskiego)
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zakresie implementacji do polskiego systemu prawnego uregulowa
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36 UE w zakresie

ących spoza Unii
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Europejskiej
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„delegowanych”,
elementów prawa podatkowego pracowników -„rezydentów”,
spo ecznych mobilnych pracowników

europejskich regulacji dot. okresów prowadzenia pojazdów,
przerw i odpoczynków kierowców,

ędzynarodowego prawa użytkowania tachografów,
krajowego i międzynarodowego prawa przewozowego,
prawa unieruchomienia ładunków,
prawa przewozu ładunków szybko psujących się,
prawa przewozu materiałów niebezpiecznych,
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krajowego i unijnego prawa przewozu osób,
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ądu Najwyższego z 12 czerwca 2014 r, sygn. II
PZP 1/14 (nierozstrzygająca w sprawie) w kontekście orzeczenia
z 16 października 2014 r (II PK 133/13) (rozstrzygającego w
sprawie) oraz wybranych innych orzeczeń.
glosy do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego K 11/15 w
kontekście orzeczenia Sądu Najwyższego, I PK 300/15
dwóch audiobooków „Legalne sposoby uniknięcia
odpowiedzialności za naruszenia czasu jazdy i okresów
glosy do uchwa y S

prowadzenia pojazdów, przez kierowców zawodowych” oraz

„Legalne sposoby uniknięcia odpowiedzialności za przerwanie
lub skrócenie przerw i odpoczynków, przez kierowców

ązek Zawodowy

zawodowych”, rekomendowanych przez Zwi
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Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej

ęcznika „Czas pracy pracowników mobilnych. Rozbieżności
pomiędzy uregulowaniami prawa krajowego a uregulowaniami
prawa międzynarodowego na gruncie analizy Rozporządzenia
561/2006 WE”, w którym na sześciuset stronach szczegółowo
przedstawiono, w jaki sposób należy rozumieć instytucje
występujące w rozporządzeniu 561/2006 WE i umowie AETR na
podr

PROJEKTÓW USTAW
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gruncie polskiego Kodeksu Pracy oraz polskiej Ustawy o czasie
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zamkniętych wykładów dla Inspektorów Transportu Drogowego
oraz Wydziału Ruchu Drogowego Policji z zakresów elementów
prawa przewozowego, prawa mocowania ładunków w
kontekście prawa o ruchu drogowym i ustawy o transporcie
zaj

drogowym
w zakresie delegowania pracowników mobilnych dla
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ących się w informatyzacji prawa
transportowego oraz implementacji rozwiązań informatycznych i
inżynieryjnych w przedsiębiorstwach branży TSL :
spó ek specjalizuj

WNIESIONE POPRAWKI DO
UREGULOWA

ększej polskiej firmy prawniczej branży TSL:
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VTS Project Sp. z o.o.,
Invent Software s.c.
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„Wirtualny Audytor”,
„Przedstawiciel Zagraniczny”,
„Koniczynka”,
„VTS – ewidencja czasu pracy”,
„VTS – wynagrodzenia”,
„Bus Manager”,
„Silnik Prawny”,
„VTS E-urlopówka”
‚Silnik Prawny’ został doceniony w kategorii „Produkt
Innowacyjny 2013 Logistyka, Transport, Produkcja”, którego celem
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średnich przedsiębiorstw w 2013 roku
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ń dotyczących unieruchomienia ładunków a w
szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury i
Budownictwa w sprawie sposobu przewozu ładunku
zagadnień prawnych poruszanych w kilkudziesięciu audycjach
radiowych poświęconych prawu transportowemu wykonanych
dla Programu I Polskiego Radia – audycja: „Radio Truck”
projektu uregulowa
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