
 

 
 

 
HARMONOGRAM KONFERENCJI 

 

 

8.00 – 8.50 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 

8.50 – 9.00 POWITANIE UCZESTNIKÓW I ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI 

9.10-9.30 Zmora przewoźników drogowych - długie terminy płatności od 2020 r. staną się sprzeczne z prawem. 

9.30-9.55 
Inteligentne tachografy - co się już zmieniło, a co zmieni pakiet mobilności? Nowe funkcje 
oprogramowania 4Trans w związku z nowymi tachografami i kartami.   

9.55-10.10 Automatyczne przesyłanie danych - innowacyjne rozwiązania dla firm transportowych. 

10.10-10.30 
Pracownicze Plany Kapitałowe wystartowały 1 lipca. Na razie objęły największe firmy, ale nadchodzi 
kolej na mniejsze – przygotuj się. 

10.30-10.45 
Nie traćmy czasu - nie mamy na to pieniędzy! Czyli jak wdrożyć system TMS i zaoszczędzić 33% 
rocznie? 

10.45-11.00 
Digitalizacja procesów w zarządzaniu flotami pojazdów. 

 

11.00-11.30 PRZERWA KAWOWO - NETWORKINGOWA 

11.30-11.50 Skuteczne strategie windykacji należności transportowych w Niemczech. 

11.50-12.05 Jak skutecznie zintegrować infrastrukturę IT w Twojej firmie?   

12.05-12.20 Optymalizacja kosztów w firmie transportowej z wykorzystaniem olejów syntetycznych. 

12.20-12.50 
Losy Pakietu Mobilności w nowej rzeczywistości politycznej, po majowych wyborach do Parlamentu 
Europejskiego.  

12.50-13.05 Jak perfekcyjnie dopasować system zarządzania transportem do swoich potrzeb? 

13.05-13.25 Świat bez logistycznych wyzwań? Czy to możliwe w aktualnych dynamicznych warunkach rynkowych? 

13.25-13.55 PRZERWA KAWOWO - NETWORKINGOWA 

13.55-14.15 RODO – nie zamiataj sprawy pod dywan. Uporządkuj obieg danych osobowych w firmie. 

14.15-14.30 Twój Partner w efektywnym zarządzaniu Transportem. 

14.30-14.40 Wpływ podejmowanych decyzji na oszczędności w transporcie 

14.40-14.50 Transparentność w dobie cyfryzacji transportu. 

14.50-15.20 Silnik sprzedażowy – narzędzie zwiększania przychodów w firmach transportowych i spedycyjnych. 

15.20-16.10 LUNCH 

16.10-16.30 
Europejska premiera medialna raportu - jak pakiet mobilności I zmieni podaż i popyt na transport w Unii 
Europejskiej. 

16.30-16.50 
Obowiązkowe wyposażenie pojazdów przewożących towary niebezpieczne. Przepisy proste, lecz 
niejednoznaczne - poznaj międzynarodowe różnice w ich interpretacji. 

16.50-17.10 
Obowiązkowy split payment na paliwa oraz części i akcesoria do samochodów. Nowe regulacje w 
podatku VAT od 1 września 2019 r. – ważne również ważne dla przewoźników.  

17.10-17.30 
Zmiany w procedurach celnych od września - zamiast dwóch odrębnych postępowań: celnego i 
podatkowego, ma być jedno. 

17.30-17.50 Nadchodzą zmiany w SENT. Nowe obowiązki przewoźników pojawią się na przełomie 2019 i 2020 r. 

17.50-18.00 LOSOWANIE UPOMINKÓW / ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI 


