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STACJE KONTROLI POJAZDÓW,  

wg rozdzielnika  

 
Szanowni Państwo,  

 
Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów we wrześniu i październiku 2018 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. 

Program spotkań obejmuje m.in. prezentację następujących tematów: 

1. Nowe regulacje prawne systemu badań technicznych pojazdów w Polsce. 

2. Ochrona danych osobowych – RODO w SKP. 

3. Nowe regulacje dla przedsiębiorców – Konstytucja dla biznesu (Prawo przedsiębiorców).  

4. Cofanie liczników przebiegu pojazdów – projekt zmiany przepisów – nowe obowiązki SKP. 

5. Bieżąca problematyka prawna związana z wykonywaniem badań technicznych. 

6. Blok techniczny  

A. Analiza i zadymienie spalin w kontekście archiwizacji wyników badań. 

B. Zmiana warunków lokalowych i wyposażenia SKP. 

C. Bieżąca problematyka badań technicznych pojazdów. 

7. Działania PISKP w kontekście zmian przepisów prawnych. 

8. 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 290 złotych brutto (235,77 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! 

dr inż. Leszek Turek 

 
Prezes Zarządu PISKP 

 
 

 

 


