
 
 
 
 

HARMONOGRAM KONFERENCJI 
 

 
 

8.00 – 8.50 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW/PORANNY NETWORKING 

8.50 – 9.00 POWITANIE UCZESTNIKÓW I ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI 

9.05 – 9.25 Sześć sił, które zadecydują o kierunkach rozwoju transportu drogowego w najbliższych dekadach. 

9.30 – 9.55 Automatyczne przesyłanie danych – innowacyjne rozwiązania dla firm transportowych. 

9.55 – 10.10 Rozliczanie kierowców - najważniejsze aspekty z praktycznego punktu widzenia. 

10.10– 10.30 
Incoterms®2020, czyli co zmieni w branży TSL nowelizacja Reguł Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) 
począwszy od 2020 r.? 

10.35 – 10.50 Praktyczne zastosowanie mapy cyfrowej w oprogramowaniu klasy TMS – korzyści dla biznesu. 

10.50 – 11.05 Zarabiaj więcej i szybciej z XPO Logistics – zapraszamy przewoźników do współpracy 

11.05 – 11.35 PRZERWA KAWOWO - NETWORKINGOWA 

11.40 – 11.55 Co nas czeka w 2020 roku? Największe wyzwania fleet managera. 

11.55 – 12.10 Cena to nie wszystko. Nowe trendy w zarządzaniu flotą. 

12.15 – 12.35 
Nowa inicjatywa Krajowej Administracji Skarbowej dla przewoźników drogowych. Zarezerwuj dzień i godzinę 
przekroczenia granicy. 

12.35 – 12.45 Transparentność w dobie cyfryzacji transportu. 

12.45 – 12.55 Wpływ podejmowanych decyzji na oszczędności w transporcie. 

12.55 – 13.25 PRZERWA KAWOWO - NETWORKINGOWA 

13.30 – 13.50 
Europejski rejestr naruszeń w transporcie - jakie przewinienia mogą spowodować odebranie licencji 
transportowej 

13.50 – 14.05 Świat bez logistycznych wyzwań? Czy to możliwe w aktualnych dynamicznych warunkach rynkowych? 

14.10 – 14.30 CASE STUDIES. Wyrafinowane oszustwa, czyli o smutnych przypadkach z życia przewoźników. 

14.30 – 14.50 
Przełom w walce m.in. polskich przewoźników o zwrot nieprawidłowo naliczonego myta w latach 2016-18. 
Komisja Europejska popiera firmy transportowe. 

14.50 – 15.10 Planowanie przewozów zestawami transportowymi w Norwegii – krainie trolli. 

15.10 – 16.00 LUNCH 

16.00 – 16.30 
Jak skutecznie negocjować z Niemcami, Francuzami i Włochami? Poznaj cztery typy osobowościowe w 
negocjacjach. 

16.30 – 16.50 Najważniejsze zmiany prawne, dotyczące firm transportowych w 2020 r. 

16.50 – 17.10 
Zmiany podatkowe’2020. Wszystko co zmieni się w podatkach w 2020 r., a dotyczy przewoźników 
drogowych. 

16.10 – 17.30 „Sezon polowań” na przewoźników za naciski na osie zakończony? Miejmy nadzieję. 

17.30 LOSOWANIE UPOMINKÓW / ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI 


