
 

 

 

 

SZKOLENIE 

Z CZASU PRACY KIEROWCY I OBSŁUGI TACHOGRAFÓW  

Możliwa indywidualna analiza popełnionych naruszeń! 

Zajęcia praktyczne prowadzone na symulatorach szkoleniowych! 

 

Przykładowe zagadnienia poruszane na szkoleniu: 

1. Omówienie istotnych zmian i interpretacji przepisów. 
2. Wymogi Rozporządzenia 561/2006 r. 
3. Wymogi Ustawy o Czasie Pracy Kierowcy. 
4. Taryfikator kar. 
5. Zastosowanie art. 12/561/2006 r. (jak prawidłowo sporządzić tłumaczenie do powstałego naruszenia) 
6. Interpretacje przepisów w wybranych krajach. 
7. Omówienie najczęściej popełnianych błędów. 
8. Ewidencji uzupełniającej czas pracy (zaświadczenia). 
9. Rozporządzenie (EU) 165/2014 r. 
10. Omówienie użytkowania funkcji OUT/PROM-KOLEJ. 
11. Omówienie zasady „złotej minuty”. 
12. Wymogi pobierania danych cyfrowych. 
13. Analiza błędnych odczytów z karty kierowcy oraz tachografu. 
14. Wykrywanie manipulacji tachografu cyfrowego przez ITD. 
15. Wykrywanie braków w ewidencji przez ITD. 
16. Wykrywanie błędów obsługi tachografu przez ITD. 
17. Wpisy manualne do tachografu cyfrowego. 
18. Symulacja pracy tachografu na walizce szkoleniowej. 
19. Omówienie nowych generacji tachografów cyfrowych. 
20. Najczęściej popełniane błędy na tachografie analogowym 
21. Możliwa indywidualna konsultacja popełnionych naruszeń. 

 
Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia oraz materiały tj. 

 Ściąga czasu pracy kierowcy. 
 Lista przykładowych tłumaczeń w oparciu o art. 12/561/2006 r. 
 Ściąga z obsługi tachografów cyfrowych. 

 
Czas trwania szkolenia: 8h 

Koszt szkolenia: 200 zł netto za osobę  

Termin szkolenia: terminy w treści wiadomości e-mail 

Miejsce szkolenia:   LONTEX  ul. Ligocka 55, 43-502 Czechowice-Dziedzice 

 

 

 

      Wszelkich informacji w tym zakresie udzielają pracownik Działu Szkoleń: Karolina Hess 797 004 286                                           

lub biuro: 32 215 27 97 wew. 71,  e-mail: k.hess@lontex.pl. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza                           

(na odwrocie) i przesłanie skanem na powyższy adres e-mailowy. 
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Zgłoszenie na szkolenie z czasu pracy kierowcy i obsługi tachografów cyfrowych 

Dane firmy zgłaszającej pracowników: 

(Nazwa firmy, Adres, Nip) 
Szkolenie z tachografu: ( zaznacz właściwą odpowiedź 

wstawiając znak ‘X’) 

 

 

 

……………………………………………………………… 

pieczęć 

 SIEMENS DTCO 2.0 

 STONERIDGE SE 5000 

 ACTIA SmartTach 

 EFKON EFAS 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin szkolenia: ............................................................................................................................................................................. 

Miejsce szkolenia................................................................................................................................................................................ 

Cena szkolenia: . ................................................................................................................................................................................. 

Osoba kontaktowa i nr telefonu: .................................................................................................................................................. 

e-mail: .................................................................................................................................................................................................... 

Odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia, spowoduje obciążenie Zamawiającego kosztami organizacyjnymi                

w wysokości 50% kosztu szkolenia. Odwołanie zgłoszenia dzień przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty za szkolenie.                         

W przypadku nie złożenia rezygnacji przez zamawiającego i braku obecności uczestnika na szkoleniu organizator obciąży zamawiającego pełnymi kosztami 

uczestnictwa w szkoleniu. Lontex zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia jeśli nie zgłosi się minimalna grupa uczestników. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji szkoleń" (zgodnie                       
z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883). Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną 
(zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204; 

       
…………………………………………                                                                                     ............................................................ 
                  data                                                                                              pieczęć i podpis zgłaszającego 

Proszę odesłać na FAX 32 215 27 97 wew. 28 lub mail: k.hess@lontex.pl 

lp. Imię i nazwisko uczestnika szkolenia 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  


