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TRANSPORT MANAGER MEETING W GDAŃSKU – 6 GRUDNIA
Po raz piąty – i ostatni w 2016 r. – spotkamy się
z przewoźnikami drogowymi podczas konferencji
Transport Manager Meeting w Gdańsku. Pomorski TMM zaplanowaliśmy na 6 grudnia w hotelu Novotel Marina. Niezmiennie aktualne motto naszych spotkań brzmi: Praktyczne Aspekty
Zarządzania Transportem. Konferencje TMM są
skierowane do kadry zarządzającej z sektora transportu, spedycji i logistyki (TSL). Impreza odbywa
się we współpracy z Pomorskim Stowarzyszeniem
Przewoźników Drogowych. Wielkie polskie porty
morskie rozwijają się niezwykle dynamicznie, generując transport zarówno ładunków masowych
jak i zamkniętych w kontenerach. Największą dynamikę wzrostu przeładunków odnotowuje terminal kontenerowy DCT. Nasze konferencje organizujemy w różnych regionach Polski. Tematyka każdej
z konferencji składa się z niemal zupełnie innych
zestawów prelekcji, ze względu na to, że branża
TSL zmienia się dynamicznie.

Zapraszamy w grudniu do Gdańska.
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Chcę jednakowych zasad wynagradzania
Rozmowa z Marianne Thyssen, odpowiedzialną
w Komisji Europejskiej za zatrudnienie, sprawy
społeczne, umiejętności i mobilność pracowników.
Potrzebna nam jest ukierunkowana reforma Dyrektywy o pracownikach delegowanych, zapewniająca takie same reguły gry dla przewoźników
krajowych i zagranicznych, a także odpowiednią
ochronę praw delegowanych pracowników. Chcemy, aby zasady wynagradzania miejscowych
pracowników obowiązywały także w przypadku
pracowników delegowanych.
Strona 22

Outsourcing rozliczania czasu pracy
kierowców
W ostatnich kilku latach wśród właścicieli firm
transportowych zaczęło dynamicznie rosnąć zainteresowane zlecaniem rozliczania czasu pracy kierowców firmom zewnętrznym. Miały na to wpływ
coraz bardziej drobiazgowe kontrole inspekcji
drogowych w różnych krajach Unii Europejskiej.
Rozliczanie czasu pracy kierowców należy do grupy usług specjalistycznych, o dużym stopniu trudności, stanowi więc nieocenioną pomoc w prowadzenia przedsiębiorstwa przewozowego.
Strona 132

