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Warszawa, dnia 12 września 2007 roku 
 

 
STACJE KONTROLI POJAZDÓW, 
STAROSTWA POWIATOWE 
wg rozdzielnika 

 
 

ZAPROSZENIE ! 
 

Szanowni Państwo ! 
 
      Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów organizuje w miesiącu październiku 2007 roku  kolejny 
cykl spotkań szkoleniowych dla przedstawicieli stacji kontroli pojazdów, a także starostw powiatowych. 
 
Program spotkań obejmuje następującą tematykę: 

I.   Część szkoleniowa. 

1. Omówienie najnowszej wersji projektu ustawy „O dopuszczeniu pojazdów do ruchu” oraz 
zamierzeń legislacyjnych Ministerstwa Transportu. 

2. Prezentacja nowego miesięcznika dla badających i naprawiających pojazdy pt. „Serwis 
motoryzacyjny” oraz jego strony internetowej, a także kwartalnika „Poradnik motoryzacyjny”. 

II. Przerwa na kawę.  
3. Omówienie wyników 3 letniej weryfikacji stacji kontroli pojazdów przez Transportowy Dozór 

Techniczny. 
4. Omówienie nowych funkcjonalności programu do rejestru badań technicznych pojazdów 

„PISKP2005”. 
5. Omówienie bieżącej problematyki dotyczącej działalności stacji kontroli pojazdów – dyskusja. 
 

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godzinie 1100, w terminach i miejscach 
wskazanych w Harmonogramie Spotkań Szkoleniowych. Udział w spotkaniach dla 
przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie oraz przedstawicieli starostw jest bezpłatny. 
Koszt uczestnictwa w spotkaniu dla stacji nie zrzeszonych w Izbie wynosi 50 złotych i obejmuje: 
wykłady, materiały, zaświadczenie uczestnictwa, egzemplarz „Serwisu Motoryzacyjnego” i przerwę 
kawową. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wcześniejsze przesłanie faxem 
wypełnionej „Karty zgłoszenia uczestnictwa”, a w przypadku stacji nie zrzeszonych w 
Izbie także przesłanie dowodu wpłaty za uczestnictwo w spotkaniu. Koszty parkingu i 
ewentualnego noclegu uczestnicy spotkania pokrywają we własnym zakresie. Wszyscy Uczestnicy 
szkolenia otrzymają zaświadczenia ze szkolenia. Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu 
tożsamości. 

Z wielką przyjemnością przekazujemy Państwu pierwszy numer nowego miesięcznika dla 
naprawiających i badających pojazdy pt. „Serwis Motoryzacyjny”, którego Izba jest wydawcą. 
Członkowie Izby będą go otrzymywali w ramach dotychczas wnoszonych opłat członkowskich. 
Życzymy miłej lektury. 

Z wyrazami szacunku 

 
 
 Kazimierz Zbylut 
   Prezes Zarządu 
 


