
Instytut Transportu Samochodowego 
ul. Jagiellońska 80 
03-301 Warszawa 
tel. 22/814-12-37 
fax. 22/675-62-13 

Zakład Usługowo Szkoleniowy 
„Perfekt” Maria Nawrocka 

ul. Modrakowa 73 
85-864 Bydgoszcz 

tel. 52/322-98-87, fax. 52/327-60-22
 

Program wyjazdu 
Warszawa - Helsinki - Sankt Petersburg 

27 maja – 1 czerwca 2011 r. 
 

27 maj 2011 piątek 
 

02.00 spotkanie uczestników w Warszawie parking pod Instytutem Transportu 

Samochodowego - ul. Jagiellońska 80, wyjazd do Gdyni 

09.30 zaokrętowanie na promie Finnlines 

11.00 wyjście promu z Gdyni (uwaga: na promie obowiązuje czas fiński, 1 godzina do 

przodu) 

12-13.30 lunch w restauracji na promie  

15-17.30 spotkanie szkoleniowe : 

aktualnie obowiązujące przepisy w wykonywaniu badań technicznych pojazdów 

Patronat nad stacjami - pomoc dla diagnostów i przedsiębiorców prowadzących 

Stacje Kontroli Pojazdów 

18-20.00 kolacja  w restauracji na promie 

 

28 maj 2011 sobota 
 
06-07.00 śniadanie w restauracji na promie 

07.45 przyjazd do Helsinek, wyjazd autokarem do Sankt Petersburga 

(postój na granicy Fińsko-rosyjskiej) 

15.00 przyjazd do Sankt Petersburga (uwaga: w Rosji obowiązuje czas lokalny, 2 

godziny do przodu w stosunku do czasu środkowoeuropejskiego),  

− wycieczka statkiem po Newie, 

− zakwaterowanie w hotelu Azymut , kolacja w restauracji 

− po kolacji spotkanie szkoleniowe: 

 certyfikaty urządzeń w SKP 

 regulacje prawne dotyczące wyposażenia SKP 

 sprzęt specjalistyczny w stacji kontroli pojazdów 



29 maj 2011 niedziela 
 
07-09.00 śniadanie w hotelu 

9.30 Całodzienne zwiedzanie St .Petersburga: m.in. Twierdza Pietropawłowska, 

wejście do Państwowego Muzeum Ermitażu, krążownik Aurora, Sobór Św. Izaaka, 

wieczorem koncert folkowy „Dusza Rosji” z poczęstunkiem w pałacu 

Mikołajewskim 

Powrót do hotelu, nocleg 
 

30 maj 2011 poniedziałek 
 
07-08.00 śniadanie w hotelu,  

8.30 przejazd na spotkanie 

− rodzaje badań technicznych  pojazdów, 

− przepisy dotyczące badań technicznych pojazdów różnych typów, 

− zakresy wykonywanych  badań technicznych pojazdów, 

− ocena pracy diagnostów  w stacji diagnostycznej, 

− kształcenie i doskonalenie diagnostów, 

− opłaty za badania techniczne pojazdów, częstotliwość badań, 

− analiza  wyników badań technicznych pojazdów, 

po wizycie wyjazd do Carskiego Sioła, następnie przejazd do Peterhofu  

Kolacja w restauracji, powrót do hotelu 
 

31 maj 2011 wtorek 
 
07-08.00 śniadanie, opuszczenie hotelu, wyjazd do Helsinek (postój na granicy rosyjsko-

fińskiej, zakupy w sklepie wolnocłowym) 

Przyjazd do Helsinek, dwugodzinne zwiedzanie miasta 

17.00 zaokrętowanie na promie Finnlines 

wyjście promu z Helsinek, kolacja w restauracji 

spotkanie szkoleniowe: 

− analiza systemu badań technicznych pojazdów, kierunki zmian, 

− urządzenia mobilne do kontroli sprawności pojazdów i badań technicznych 
pojazdów, 

 

01 czerwiec 2011 środa 
 
07-09.00 śniadanie na promie 

10.00-12.00. podsumowanie  szkolenia wydanie zaświadczeń 

12.30-14.00 obiad na promie 

15.00 wejście promu do Gdyni 

Wyjazd do Warszawy (planowany przyjazd około godz. 23.00) 



 
Termin zgłoszeń do 25 marca 2011 r. 
 

WYMOGI: 

− paszport ważny  minimum 6 miesięcy; 

− wniosek wizowy wypełniony i podpisany ze zdjęciem; 

− wpłata. 

 

KOSZT: 

− 3.980,00 pln od osoby; 

− 3.800,00 pln od osoby (dla SKP będących pod PATRONATEM ITS lub 

współpracujących z ZUS „PERFEKT”). 

 

ŚWIADCZENIA: 

− przejazd promem Finnlines na trasie Gdynia-Helsinki, Helsinki-Gdynia; 

− możliwość skorzystania z sauny, jacuzzi, fitness; 

− miejsca w kabinach dwuosobowych z łazienka (bez okna); 

− śniadania, lunche i kolacje na promie (bufet); 

− trzy noclegi w hotelu Azymut w Petersburgu; 

− poparcie wizowe z hotelu; 

− opłata meldunkowa w hotelu; 

− śniadania w hotelu; 

− dwa lunche; 

− trzy kolacje w restauracjach w St. Petersburgu; 

− licencjonowany przewodnik w St. Petersburgu; 

− wejście do Ermitażu, Twierdzy Pietropawłowskiej, Soboru Sw Isaaka, Carskiego Sioła 

oraz parków Peterhofu; 

− przejażdżka statkiem po Newie; 

− program artystyczny „Dusza Rosji”  w Pałacu Mikołajewskim; 

− opieka pilota; 

− autokar z Warszawy (na całej trasie); 

− wiza do Federacji Rosyjskiej. 


