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STACJE KONTROLI POJAZDÓW,  
wg rozdzielnika  

 
 

Szanowni Państwo,  
 

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów organizuje na przełomie września i października 2011 roku kolejny 

cykl spotkań szkoleniowych dla przedstawicieli stacji kontroli pojazdów, a także starostw powiatowych. Program 

spotkań obejmuje następującą problematykę: 

 

1. Omówienie najnowszego projektu ustawy „O dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego” z dnia 23 maja 
2011 roku. 

2. Omówienie najważniejszych zmian w przepisach wykonawczych w dziedzinie badań technicznych pojazdów. 
Warunki techniczne, procedura badania. Ustawy podatkowe. Nowy ADR 2011-2013.  

3. Wpływ prawa europejskiego, m.in. Dyrektywy 2010/48/WE na system badań technicznych w Polsce. 
Przerwa na kawę. 
4. Prezentacja programu do rejestru badań technicznych PISKP2010. Opis funkcjonalności. Moduł fiskalny. 

Perspektywy rozwoju. 
5. Omówienie bieżących problemów w działalności stacji kontroli pojazdów – dyskusja. 

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godzinie 10ºº, 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 246 złotych brutto (200 złotych netto) i obejmuje: wykłady, materiały 

szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa oraz przerwę kawową. W trakcie spotkania będzie możliwość odpłatnego 

nabycia archiwalnych numerów „Serwisu Motoryzacyjnego” i „Poradnika Motoryzacyjnego”.  

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie faksem, pocztą elektroniczną bądź za 

pomocą formularza on-line, najpóźniej do 14 września 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 kart 

szkoleniowych lub dokumentu tożsamości z numerem  PESEL.  

Realizując zapisy umowy o współpracy z Transportowym Dozorem Technicznym na szkoleniach obecni 

będą  rejonowi  inspektorzy  TDT. 

Zachęcamy też Państwa do odwiedzenia II Salonu Wyposażenia Stacji Kontroli Pojazdów MOTO – TECH 

w dniach 20 – 22 września 2011 r. na terenie Targów Kielce,  którego Izba jest współorganizatorem.  Zapraszamy! 

 

Prezes Zarządu PISKP 

 
Sylwester Murawski 


