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Warszawa, dnia 2011-02-19 
 

L.dz.: ITS/ZDO/546/66/2011 
           

 
Stacja Kontroli Pojazdów 
wg rozdzielnika 

 

Instytut Transportu Samochodowego wzorem lat ubiegłych organizuje 

kolejny zagraniczny wyjazd szkoleniowy w dniach 27 maja - 01 czerwca 2011 r. 
(sześć dni), dla przedstawicieli SKP oraz osób związanych ze środowiskiem 

badań technicznych pojazdów. Proponujemy Państwu zapoznanie się z 

systemem badań technicznych pojazdów wykonywanych w Rosji oraz 

poszerzenie informacji o systemie stosowanym w Finlandii. Koszt wyjazdu 

wynosi 3800 zł. od osoby, dla przedstawicieli SKP będących pod Patronatem ITS 

oraz osób i firm współpracujących z Zakładem Usług Szkoleniowych „Perfekt” z 

Bydgoszczy lub 3980 zł dla pozostałych uczestników.  

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wyjeździe szkoleniowym proszone 

są o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne (w celu potwierdzenia wolnych 

miejsc) pod numerem telefonu Biura Patronatu ITS – 022/814-12-37, a 

następnie przesłanie kopii wypełnionej „Karty zgłoszenia”, załączonej do 

niniejszego pisma pod nr faksu 022/675-62-13 do dnia 18 marca 2011 r. 
O udziale w wyjeździe decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

Oryginał karty zgłoszenia, niewypełniony, ale podpisany czarnym 
długopisem wniosek wizowy pod zdjęciem (podpis nie może wyjść poza 
ramkę, musi być taki sam jak w paszporcie), zdjęcie do wniosku wizowego 
(niepodpisane i nieprzyklejone), PASZPORT oraz potwierdzenie wpłaty, 
prosimy przesłać do dnia 25 marca 2011 r. listem poleconym na adres ZUS 
„Perfekt” z Bydgoszczy. W przypadku uczestnictwa w powyższym 
wyjeździe więcej niż jednej osoby z Państwa firmy, prosimy o podanie 
danych każdego z nich na oddzielnych kartach zgłoszenia oraz podpisanie 
przez każdego uczestnika oddzielnego wniosku wizowego. 
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W przypadku ewentualnych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Patronatu ITS 
nad SKP pod nr tel. 022/814-12-37, 0-793-333-476, 0-793-333-486, 0-793-333-496 lub z 

Zakładem Usług Szkoleniowych „Perfekt” z Bydgoszczy pod nr tel.: 52/322-98-87. 
 

Uwagi: 
Oryginał karty i załączniki należy przesłać listem poleconym na adres: 

Zakład Usługowo Szkoleniowy 
„Perfekt” Maria Nawrocka 

ul. Modrakowa 73 

85-864 Bydgoszcz 

 
Załączniki 

1. Wniosek nie wypełniony tylko podpisany czarnym długopisem pod zdjęciem podpis 

taki sam jak w paszporcie. 

2. Zdjęcie wg poniższych wymagań, na odwrocie niepodpisane i nieprzyklejone. 

3. Paszport. 

4. Potwierdzenie wpłaty. 

 
Wymagania dotyczące zdjęcia do wizy: 

 Rozmiary: 35×45 mm; 

 Tło: jednolite, jasne;  

 Forma: en face, z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym 

wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; 

 W kolorze, dobra ostrość, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od 

wierzchołka głowy do górnej części barków, tak, aby twarz zajmowała 70-80% 

fotografii; 

 Bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami; 

 Wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy; 

 Inne niż w paszporcie. 
 

 
Serdecznie zapraszamy 

 
 
 

Załączniki: 
− program wyjazdu szkoleniowego, 
− karta zgłoszenia uczestnictwa 
− druk wniosku wizowego. 


