
 

 
 

 
HARMONOGRAM KONFERENCJI 

 

 

8.00 – 8.50 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 

8.50 – 9.00 POWITANIE UCZESTNIKÓW I ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI 

9.05 - 9.30 
Jak pakiet mobilności I zmieni popyt i podaż na usługi transportowe w najbliższych latach i jak w 
związku z tym rozwijać swoją firmę. 

9.35- 10.00 Rozliczanie kierowców - najważniejsze aspekty z praktycznego punktu widzenia kierowcy. 

10.00-10.15 Automatyczne przesyłanie danych - innowacyjne rozwiązania dla firm transportowych. 

10.15-10.30 Świat bez logistycznych wyzwań? Czy to możliwe w aktualnych dynamicznych warunkach rynkowych? 

10.35-10.50 
Karta paliwowa i nowoczesne narzędzia DKV w firmie. Ich pozycjonowanie względem zarządu i 
użytkowników aut w firmie. Praktyczny aspekt wykorzystania. 

10.50-11.20 PRZERWA KAWOWO - NETWORKINGOWA 

11.25-11.40 Wpływ podejmowanych decyzji na oszczędności w transporcie. 

11.40-11.55 Digitalizacja procesów w zarządzaniu flotami pojazdów. 

12.00-12.30 
Drzwi otwarte na Wschód. Azjatyckie możliwości biznesowe dla polskich przewoźników i operatorów 
logistycznych. 

12.30-12.45 Jak perfekcyjnie dopasować system zarządzania transportem do swoich potrzeb? 

12.45-13.00 Transparentność w dobie cyfryzacji transportu. 

13.00-13.30 PRZERWA KAWOWO - NETWORKINGOWA 

13.30-13.40 W drodze po bezpieczeństwo - działania Fundacji Truckers Life. 

13.40-14.00 
Nowe obowiązki w zakresie dokumentowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów dla celów 
podatkowych i ich implikacje dla firm transportowych. 

14.00-14.20 
Założenie spółki w Niemczech jako reakcja polskich przewoźników na Pakiet Mobilności. Za i przeciw 
inwestycji w oddział u naszego zachodniego sąsiada. 

14.20-14.40 
Zmiany podatkowe’2020. Wszystko co manager transportu powinien wiedzieć o zmianach związanych 
z wprowadzeniem białej księgi podatników i Split Paymentu. 

14.40-15.10 
NEGOCJACJE ZAKUPOWE - poznaj praktyczne mechanizmy pozwalające na zawieranie 
najkorzystniejszych transakcji zakupowych - spotkanie z zawodowym negocjatorem. 

15.10-16.00 LUNCH 

16.00-16.20 „Legalny oszust”. Zwolnij, bo wjedziesz do … dziupli, czyli jak ominąć oszusta. 

16.20-16.40 Skutki twardego Brexitu dla branży transportowej. 

16.40-17.00 
CASE STUDY: A my jesteśmy gotowi na Brexit. Jak przygotować firmę transportową na bezumowne 
wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej? 

17.00-17.20 
Zleceniodawca bezpodstawnie potrącił szkodę na towarze z fakturami za wcześniej wykonane 
transporty ? - od listopada 2019 roku będzie to sprzeczne z prawem, czyli nowe reguły kompensaty 
wzajemnych wierzytelności. 

17.20-17.40 Czas pracy kierowców – jak zaplanować trasę i nie narazić się na kary. 

17.40 LOSOWANIE UPOMINKÓW / ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI 


