
PODKARPACKIE DNI BIZNESU - Harmonogram bezpłatnych szkoleń 

 
Data  

 

 
Miejsce szkolenia 

 
Temat 

 
Prowadzący  

 
 
 
 

5 lipca 9:30 
środa 

 
 
 
 
 

Wojewódzki 
Inspektorat Transportu 

Drogowego 
Rzeszów  

ul. Hanasiewicza 21 
 

1. Przepisy precyzujące maksymalny dzienny czas prowadzenia 
pojazdu, dzienny czas odpoczynku, oraz maksymalny czas 
prowadzenia pojazdu bez przerwy- reguły i odstępstwa od 
przepisów.  

2. Zakres postępowania kontrolnego inspektora transportu 
drogowego.  

3. Odpowiedzialność kierującego wykonującego przewóz 
drogowy 
i podmiotu wykonującego przewóz drogowy za naruszenie 
obowiązków lub warunków przewozu drogowego na gruncie 
ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym.  

4. Kategorie zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym. 
5. Krajowa Administracja Skarbowa- zmiany właściwości organów 

podatkowych oraz celnych. 
6. Ustawa o Systemie monitorowania drogowego przewozu 

towarów- zasady funkcjonowania systemu SENT 
7. Elektroniczne zwolnienia lekarskie (eZLA) – obowiązki 

pracodawcy, uprawnienia pacjentów. 
8. Opłaty składek do ZUS – rachunek składkowy. 

 

 
 
 
 
 

Inspekcja Transportu Drogowego 
Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

6 lipca 9:30 
czwartek 

 
 

ZUS Rzeszów 
al. Piłsudskiego 12 

1. VAT w 2017 r.  

2. Elektroniczne zwolnienia lekarskie (eZLA) – obowiązki 

pracodawcy, uprawnienia pacjentów. 

3. Opłaty składek do ZUS – rachunek składkowy. 

 
Izba Administracji Skarbowej  

w Rzeszowie 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

6 lipca 
9:30 

czwartek 

 
ZUS Tarnobrzeg 

ul. Sienkiewicza 145 D 

 
„Zasiłek chorobowy dla pracownika – wysokość zasiłku, 
okres wypłaty, dokumentacja”  
 

 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 



7 lipca 
9:30 
piątek 

 

Urząd Statystyczny  
w Rzeszowie 

ul. Sobieskiego 10 
 

Bank Danych Lokalnych – warsztaty 
BDL - największa w Polsce baza danych o gospodarce  
i gospodarstwach domowych, innowacjach, finansach publicznych, 
społeczeństwie, demografii i środowisku. BDL oferuje ponad 40 
tys. cech statystycznych zebranych w ponad 30 kategoriach 
tematycznych. Informacje statystyczne prezentowane są w 
układzie rocznym i krótkookresowym: półrocznym, kwartalnym, 
miesięcznym. Dane i wskaźniki statystyczne opisują miejscowości 
statystyczne, gminy, powiaty, województwa i Polskę. 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie 

7 lipca 9:30 
piątek 

 
ZUS Rzeszów 

al. Piłsudskiego 12 

 
Wypadki przy pracy w praktyce i orzecznictwie. 
Indywidualne konsultacje 
 

 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

Państwowa Inspekcja Pracy 

10 lipca 9:30 
poniedziałek

  
 

  

ZUS Rzeszów 
al. Piłsudskiego 12 

1. Obowiązki pracodawcy w związku z przejściem pracownika  
    na emeryturę lub rentę. 
2. Prawidłowe informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu  
    w celach emerytalno-rentowych (Rp – 7). 
3. Elektroniczne zwolnienia lekarskie (eZLA) – obowiązki  
    pracodawcy, uprawnienia pacjentów. 
4. Opłaty składek do ZUS – rachunek składkowy. 
    Indywidualne konsultacje. 

 
 
 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

 
 

11 lipca 9:30 
wtorek 

 
 

ZUS Rzeszów 
al. Piłsudskiego 12 

1. Obowiązki pracodawcy w związku z przejściem 
pracownika na emeryturę lub rentę. 

2. Prawidłowe informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu  
w celach emerytalno-rentowych (Rp – 7). 

3. Elektroniczne zwolnienia lekarskie (eZLA) – obowiązki 
pracodawcy, uprawnienia pacjentów. 

4. Opłaty składek do ZUS – rachunek składkowy. 
Indywidualne konsultacje. 

 
 
 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

 

Zgłoszenia uczestnictwa: nr tel. 17 867 52 18. Liczba miejsc ograniczona. 


