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Szanowni Państwo, 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, że: Państwa adres i dane są bezpieczne w naszej bazie danych, nie wykorzystujemy danych osobowych w celach 

innych niż przewidziane przepisami prawa, nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom, przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne - w celu prowadzenia korespondencji 
email i dbamy o ich bezpieczeństwo, w każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 

zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów (dalej „WSIiZ”). Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia 
lub wątpliwości dotyczące ochrony Państwa danych i ich przetwarzania, prosimy o kontakt pod adresem: rodo@wsiz.rzeszow.pl oraz iod@wsiz.rzeszow.pl 

 

                                                                              

PROGRAM 

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA TRANSPORTOWEGO  

- PAKIET MOBILNOŚCI 2022 
 

7 KWIETNIA 2022 R. 

 

Świlcza k/Rzeszowa 

Hotel i Restauracja ”Nowy Dwór” 

36-072 Świlcza 146E 

 

 
PRELEGENT: 
 

Paweł Miąsik – ekspert branżowy w ośrodku Enterprise Europe Network, z wykształcenia 

prawnik. Prowadzi szkolenia i doradztwo specjalistyczne  dla inspektorów transportu 

drogowego oraz kandydatów na inspektorów a także przedsiębiorców z zakresu czasu pracy 

kierowców, przepisów transportu drogowego, zabezpieczeń ładunków, przewozu towarów 

niebezpiecznych ADR. 

 
CEL SZKOLENIA: 

 

Podczas szkolenia zostaną omówione zmiany w przepisach prawa, mające istotny wpływ na 

funkcjonowanie firm transportowych m.in.: nowe kary pieniężne, nowa struktura 

wynagradzania kierowców, obowiązki pracodawcy – przedstawione zostaną propozycje 

nowych rozwiązań w zakresie wynagrodzeń. Uczestnicy szkolenia otrzymają wiedzę 

z zakresu Pakietu Mobilności 2022 i najważniejszych zmianach w delegowaniu, płacy 

minimalnej i dostępu do rynku(kabotaż, przewozy cross - trade).  

W programie będzie również mowa o nowych obowiązkach związanych z przekraczaniem 

granic, obowiązkową wymianą tachografów, zmianami w zakresie czasu pracy 

(Rozporządzenie WE 561/2006, 165/2014) oraz zasadach prowadzenia ewidencji czasu pracy 

na terenie Unii Europejskiej. 

 

 
GODZ.: 10:00-15:00 

10:00 - 10:05 
 

Powitanie uczestników szkolenia 
 

10:05-15:00 
 

1. Pakiet MOBILNOŚCI – omówienie zmian wprowadzonych od 02.02.2022 

2. Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym 

3. Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowcy 
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4. Zmiany ustawy - Kodeks Pracy  (istotne zmiany w zakresie struktury wynagrodzeń dla 

kierowców międzynarodowych - nowe umowy o pracę,  odpowiedzialność 

pracodawcy) 

5. Zmiany w wykonywaniu przewozów kabotażowych, cross trade, zmiany w czasie 

pracy kierowcy - pora nocna, nowe zasady obliczania wynagrodzeń dla kierowców 

międzynarodowych 

6. Panel dyskusyjny. 

 

W trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa kawowa i obiadowa 
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