GITD | O nas | Współpraca międzynarodowa | Komunikaty | Warsztaty dla najlepszych - MASTER CLASS (DIGITAL)
TACHOGRAPH FRAUD z kieleckim inspektorem

Warsztaty dla najlepszych - MASTER CLASS (DIGITAL) TACHOGRAPH FRAUD z
kieleckim inspektorem
15.10.2018

W dniach 7-12 października 2018 r., w miejscowości Osnabrück w Niemczech, odbyły się międzynarodowe warsztaty z zakresu
manipulacji i oszustw w urządzeniach rejestrujących ECR/Tispol Master Class (digital) Tachograph Fraud. Była to wyjątkowa
edycja warsztatów, ponieważ została połączona z uroczystymi obchodami dziesiątej rocznicy ich powstania.
W 2008 r. Euro Contrôle Route (ECR) i TISPOL w ramach wspólnej inicjatywy utworzyły platformę wymiany informacji i praktyk,
dedykowaną dla najlepszych inspektorów, ekspertów w swojej dziedzinie - Master Class Tacho Fraud. Wychodząc naprzeciw
szybkiemu postępowi technicznemu związanemu z urządzeniami służącymi do manipulacji w zakresie czasu pracy kierowców,
stworzono miejsce, w którym inspektorzy mogą omawiać i wypracowywać rozwiązania dla problemów, z którymi spotykają się w
swojej codziennej pracy. Jest to ważne, ponieważ nie tylko prowadzi do ujednolicenia praktyk kontrolnych, ale również w
wymierny sposób wpływa na poprawę bezpieczeństwa w ruchu i transporcie drogowym.
W tegorocznej edycji, Inspekcję Transportu Drogowego reprezentował Pan Patryk Czuba z WITD Kielce, który oprócz
przeprowadzenia wykładu dotyczącego sposobów wykrywania manipulacji w urządzeniach rejestrujących, wziął udział również
w obchodach rocznicowych.
Warsztaty, w których oprócz przedstawiciela z Polski udział wzięli specjaliści z Niemiec, Holandii, Francji, Irlandii, Belgii, Rumunii i
Hiszpanii, podzielone zostały na część teoretyczną i praktyczną, gdzie omówiono sposoby i zakresy kontroli drogowych w
poszczególnych państwach.
Podczas uroczystych obchodów rocznicowych, które odbyły się 11 października 2018 r. podsumowano dotychczasowy dorobek
warsztatów Master Class Tacho Fraud, a także podkreślono wagę dalszych działań edukacyjno – szkoleniowych na szczeblu
międzynarodowym. Przedstawiciel Inspekcji Transportu Drogowego odczytał również list Zastępcy Głównego Inspektora
Transportu Drogowego Łukasza Bryły, skierowany do organizatorów, w którym podziękował za trud włożony w organizację
wydarzenia, a także zapewnił, iż Główny Inspektorat Transportu Drogowego popiera i w dalszym ciągu będzie się angażować w
tego typu przedsięwzięcia.

