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Szanowni Państwo,  

 
Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów we wrześniu i październiku 2017 roku zaprasza na cykl spotkań 

szkoleniowych dla przedstawicieli stacji kontroli pojazdów i starostw powiatowych. Podobnie jak w roku ubiegłym 

szkolenia będą skierowane przede wszystkim do diagnostów przeprowadzających badania techniczne 

pojazdów. 

W programie spotkań zaplanowano omówienie: 

1. CEP 2.0 – ustawa oraz rozporządzenia wykonawcze, aktualny status wdrożenia. 
2. Projekt zmian procedury przeprowadzania badań technicznych pod kątem CEP 2.0. 
3. Bieżąca problematyka prawna związana z badaniami technicznymi. 
4. Wystąpienie Partnera Szkoleń. 
5. Blok techniczny  

A. ADR 2017 – 2019. Najważniejsze zmiany warunków technicznych. 
B. Badanie techniczne z punktu widzenia kontroli – najczęściej popełniane błędy. 
C. Bieżąca problematyka badań technicznych pojazdów. 

 Przerwa kawowa 
6. Wystąpienie Partnera Szkoleń. 
7. Projekt zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym - Dyrektywa 2014/45/UE – stan aktualny, 

stanowisko PISKP. 
8. Wystąpienie Partnera Szkoleń. 
9. Dyskusja. 

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godzinie 9ºº, w terminach i miejscach wskazanych  

w HARMONOGRAMIE SPOTKAŃ SZKOLENIOWYCH. Udział w spotkaniach dla przedstawicieli starostw 

powiatowych oraz stacji kontroli pojazdów zrzeszonych w Izbie jest nieodpłatny. Koszt szkolenia 

dla stacji nie należących do Izby wynosi 280 złotych brutto (227,64 zł netto) i obejmuje: wykłady, 

materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa oraz przerwę kawową.  

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie faksem, pocztą elektroniczną bądź 

za pomocą formularza on-line, najpóźniej na 7 dni przed terminem wybranego szkolenia, 

wypełnionej „Karty zgłoszenia uczestnictwa”, a w przypadku stacji nie zrzeszonych w Izbie, także 

dowodu wpłaty za uczestnictwo w spotkaniu. Koszty parkingu i ewentualnego noclegu uczestnicy spotkania 

pokrywają we własnym zakresie. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbyciu szkolenia. Zapraszamy! 
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