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Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora
Terminy szkolenia
30 styczeń 2019r., Wrocław - IBIS STYLES***
22 marzec 2019r., Zakopane - Hotel Belvedere****
12 kwiecień 2019r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota
17 maj 2019r., Poznań - Mercure Poznań Centrum
7 czerwiec 2019r., Gdańsk - Novotel Marina***
5 lipiec 2019r., Olsztyn - Hotel Kur
30 sierpień 2019r., Gdańsk - Novotel Marina***
25 wrzesień 2019r., Katowice - Novotel Centrum
11 październik 2019r., Poznań - Mercure Poznań Centrum
25 październik 2019r., Wrocław - IBIS STYLES***
22 listopad 2019r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota
13 grudzień 2019r., Zakopane - Mercure Kasprowy***
Cele szkolenia
Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji tak, by zminimalizować ryzyko błędu przy zawieraniu umowy, przygotowywaniu przewozu lub składaniu reklamacji.
Profil uczestnika
Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej oraz pracowników odpowiadających za dostawy, eksport lub import towaru, z wykorzystaniem transportu i spedycji.
Korzyści dla uczestników
- umiejętność rozróżniania umowę spedycji od umowy przewozu, będę również wiedzieli czego mają prawo wymagać od spedytora, a czego od przewoźnika,
- umiejętność prawidłowego zawierania umowy ( w zależności od potrzeby) przewozu lub spedycji
- znajomość praw i obowiązków wynikających z umów transportowych.
Czas trwania
8 godzin dydaktycznych - 1 dzień
Program szkolenia
1. Umowa spedycji a umowa przewozu: podobieństwa, różnice pułapki:
- dokumenty przewozowe i spedycyjne:
	- zlecenie przewozowe,
	- zlecenie spedycyjne,
- listy przewozowe:
	- drogowy CMR,
	- kolejowy CIM,
	- konosament morski (B/L).
2. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS).
3. Ubezpieczenie w transporcie międzynarodowym:
- podział / rodzaje ubezpieczeń:
	- OCP (przewoźnika),
	- CARGO (ładunku),
	- OCS (spedytora).
- specyfika, różnice, pułapki,
- wyjaśnienie pojęć:
	- wartość ubezpieczenia,
	- suma ubezpieczenia,
	- franszyza integralna,
	- franszyza redukcyjna,
	- udział własny,
- rodzaje polis: jednostkowa, generalna, obrotowa, odpisowa,
- rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach,
- instytutowe Klauzule Ładunkowe: A, B, C,
- praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych - likwidacja szkód, dokumentowanie.
4. Przewozy samochodowe:
- konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR):
	- zakres stosowania,
	- pojęcie osoby uprawnionej,
	- podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku,
	- relacje przewoźnika i spedytora z osobą uprawnioną,
	- reklamacja - jak to robić prawidłowo.
- Ustawa Prawo Przewozowe (przewozy krajowe):
	- zakres stosowania,
	- pojęcie osoby uprawnionej,
	- podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku,
	- relacje przewoźnika i spedytora z osobą uprawnioną,
	- reklamacja - jak to robić prawidłowo.
Harmonogram
Harmonogram
Dzień 1
Rejestracja uczestników
8:45 - 9:00
Zajęcia
9:00 - 11:00
Przerwa
11:00 - 11:15
Zajęcia
11:15 - 13:00
Obiad
13:00 - 13:45
Zajęcia
13:45 - 15:00
Przerwa
15:00 - 15:10
Zajęcia
15:10 - 16:00
Informacje dodatkowe
W przypadku zainteresowania jednym szkoleniem większej liczby osób (powyżej 3-4) z jednej firmy jesteśmy w stanie zorganizować dodatkowe terminy w dogodnej lokalizacji przy założeniu, że szkolenie będzie zaplanowane z co najmniej półtora miesięcznym wyprzedzeniem.
Każdy temat możemy również przygotować według Państwa wymagań oraz potrzeb firmy w formie szkolenia dedykowanego, wyjazdu integracyjnego lub doradztwa.
Zapraszamy do kontaktu.
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