Fundacja Polskiej Akademii Nauk
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Licencja na wykonywanie przewozu osób taksówką
oraz inne licencje osobowe w transporcie drogowym
– w świetle zapowiadanych zmian

Lublin, 06.06.2019 r.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Zakres i przedmiot regulacji.
2. Wydawanie licencji:
•

organy właściwe,

•

przesłanki wydania,

•

wniosek,

•

załączniki do wniosku,

•

wezwanie do uzupełnienia braków formalnych,

•

zakres licencji,

•

odmowa udzielenia licencji,

•

treść licencji, załączniki, wypis licencji.

3. Uchwały w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych
dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi
oraz dodatkowych oznaczeń identyfikujących taksówkę
osobową.
4. Uchwały w sprawie ustalenia cen za przewozy taksówkami
osobowymi oraz stref taryfowych dla taksówek.
5. Obowiązki przewoźnika.
6. Zawieszenie wykonywania transportu.
7. Cofnięcie licencji.
8. Wygaśnięcie licencji.
9. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej
w zakresie licencji na wykonywanie transportu drogowego.
10. Pytania i dyskusja.

Korzyści
Szkolenie dotyczy regulacji
prawnych w zakresie tzw.
licencji osobowych w
transporcie drogowym. Na
szkoleniu poruszona będzie
też tematyka skierowanych
do Sejmu przepisów ustawy
o zmianie ustawy o
transporcie drogowym oraz
niektórych innych ustaw
dotyczących m.in.
„pośrednictwa przy
przewozie osób” i nowych
regulacji przewozu osób.

Adresaci
Pracownicy właściwych
urzędów gmin i starostw
wydających odpowiednio
licencje na wykonywanie
transportu drogowego na
przewóz osób taksówką
oraz licencji na
wykonywanie krajowego
transportu drogowego w
zakresie przewozu osób
samochodem osobowym,
pojazdem samochodowym
przeznaczonym
konstrukcyjnie do przewozu
powyżej 7 i nie więcej niż 9
osób łącznie z kierowcą.

Osoba do kontaktu

Wykładowca
Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na
Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe
„Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu
terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. W latach
2012-2015 doradca ministra i ekspert w Ministerstwie
Sprawiedliwości.

Agnieszka Skwarzyńska
Tel./Fax 81 745 06 00
Tel. kom. 514 062 750
e-mail:
a.skwarzynska@fundacjapan.lublin.pl

Termin

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

6 czerwca 2019 r., godz. 10.00 – 15.00

Miejsce szkolenia
Centrum Konferencyjne Fiesta
(budynek Polskiego Związku Motorowego – I piętro)

ul. Prusa 8 w Lublinie (boczna Al. Solidarności; 600 m od dworca głównego PKS;
z dworca PKP dojazd autobusem linii nr 1)

Parking dla uczestników szkolenia jest bezpłatny

Cena
300 zł netto/os.
Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia przynajmniej w 70%
ze środków publicznych.
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
poczęstunek i serwis kawowy.
UWAGA! RABAT 10% dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej instytucji.
Płatność przelewem w terminie 14 dni na podstawie faktury otrzymanej
po szkoleniu.

Zgłoszenia
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres:
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem
na nr 81 745 06 00 do 30 maja 2019 r.
Uwaga: Przyjęcie zgłoszenia potwierdza telefonicznie lub mailowo
pracownik Fundacji! Ilość miejsc ograniczona.
Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia będzie
równoznaczny z obciążeniem Państwa 50% kwoty odpłatności za szkolenie.
Fundacja Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia
w przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników.

Fundacja Polskiej Akademii Nauk
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Licencja na wykonywanie przewozu osób taksówką
Lublin, 06.06.2019 r.
DANE UCZESTNIKA:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
E-MAIL:
TELEFON KONTAKTOWY:

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu:
realizacji mojego zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu, a także w celu dokonania czynności rozliczeniowych*.
Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, poprzez
wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl
(*Brak zgody uniemożliwia realizację zgłoszenia i uczestnictwo w szkoleniu)

………………………………………………
podpis uczestnika szkolenia

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu
informowania mnie drogą elektroniczną o organizowanych szkoleniach. Zgoda dotyczy podanego adresu
poczty e-mail. Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie,
poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl

………………………………………………
podpis uczestnika szkolenia

DANE DO FAKTURY:
NABYWCA:
ADRES:
NIP:

ODBIORCA:
ADRES:

□

Oświadczam, że uczestnictwo w szkoleniu opłacone jest co najmniej w 70% ze środków publicznych

………………………………………………
miejscowość i data

………………………………………………
pieczęć instytucji

………………………………………………

imię i nazwisko oraz podpis osoby zgłaszającej

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres:
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem na nr 81 745 06 00
Fundacja Polskiej Akademii Nauk
Pałac Czartoryskich 20-080 Lublin, Plac Litewski 2;
Tel./Fax: + 48 81 745 06 00, email: fundacja@fundacja-pan.lublin.pl, www.fundacjapan.pl
NIP: 712-27-97-397 REGON: 432657205 KRS: 0000160127

