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Izba prowadzi działalność szkoleniową i wydawniczą oraz doradztwo prawne i techniczne dla stacji kontroli pojazdów.  

 

Warszawa, dnia 20 lipca 2009 roku 
 
 

STAROSTWA POWIATOWE, 
URZĘDY MIEJSKIE, 
STACJE KONTROLI POJAZDÓW 
               wg rozdzielnika 

 

Szanowni Państwo ! 
 
      Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów organizuje we wrześniu 2009 roku kolejny cykl spotkań 
szkoleniowych dla przedstawicieli stacji kontroli pojazdów, a także starostw powiatowych. 
     Program spotkań składa się z dwóch części, z których pierwsza przeznaczona dla starostw powiatowych   
i urzędów miejskich rozpoczyna się o godzinie 830, natomiast druga część przeznaczona dla przedstawicieli 
stacji kontroli pojazdów rozpoczyna się o godzinie 1130. Spotkania dotyczyć będą następującej tematyki: 

I. Część szkoleniowa dla starostw powiatowych (urzędów miejskich). 

1. Omówienie najważniejszych elementów ustawy z dnia 22 maja 2009 roku o zmianie ustawy „Prawo o 
ruchu drogowym” oraz niektórych innych ustaw. 

2. Omówienie niektórych aspektów raportu NIK o wynikach kontroli sprawowania przez starostów nadzoru 
nad stacjami kontroli pojazdów – dyskusja i wnioski. 

3. Przedstawienie oferty wydawniczej Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. 
Przerwa na kawę. 
 

II. Część szkoleniowa dla przedstawicieli stacji kontroli pojazdów. 
1. Omówienie najważniejszych elementów ustawy z dnia 22 maja 2009 roku o zmianie ustawy „Prawo o 

ruchu drogowym” oraz niektórych innych ustaw. 
2. Prezentacja oferty świadczeń członkowskich Izby oraz najnowszej wersji programu do rejestru badań 

technicznych pojazdów PISKP2010. 
Przerwa na kawę. 

3. Omówienie najważniejszych elementów raportu NIK o wynikach kontroli sprawowania przez starostów 
nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów. 

4. Prezentacja wybranych przepisów wykonawczych do ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.  
5. Omówienie bieżących problemów w działalności stacji kontroli pojazdów – dyskusja. 

     Spotkania odbywają się 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 200 złotych i obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, 
egzemplarz „Serwisu Motoryzacyjnego” oraz przerwę kawową. W trakcie spotkania będzie możliwość 
odpłatnego nabycia archiwalnych numerów „Poradnika Motoryzacyjnego”. Koszt 1 egzemplarza - 29 złotych. 

     Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie faxem lub mailem najpóźniej do 25 
sierpnia br. 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. Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości. Zapraszamy ! 

Z wyrazami szacunku  

 
   Kazimierz Zbylut 
   Prezes Zarządu 


