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Instytut Transportu Samochodowego 
ul. Jagiellońska 80 
03-301 Warszawa 
tel. 22/438-52-00 
fax. 22/438-52-01 

Zakład Usługowo Szkoleniowy 
„Perfekt” Maria Nawrocka 

ul. Modrakowa 73 
85-864 Bydgoszcz 

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

Harmonogram 
wyjazdu szkoleniowego 

Ukraina - Krym 
 

27.05.2013 r. Poniedziałek 

20.30 spotkanie na lotnisku  Chopina w Warszawie 

23.00 wylot z z lotniska im. Chopina w Warszawie Okęcie , lot czarterowy Ukraińskimi 

Międzynarodowymi Liniami Lotniczymi do Symferopolu, 

Po przylocie do Symferopolu odprawa paszportowo-celna, transfer  do hotelu w Ałuszcie, 

zakwaterowanie i czas na odpoczynek po podróży. Nocleg i kolacja w hotelu.  

 

28.05.2013 r. Wtorek 

7.00-9.00 śniadanie   

Od 9.00 szkolenie merytoryczne 

− aktualnie obowiązujące przepisy w wykonywaniu badań technicznych pojazdów 

− pomoc dla diagnostów i przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli 

Pojazdów 

− współpraca w zakresie zmian przepisów 

− kierunki zmian w systemie badań technicznych 

Po szkoleniu lunch 

wyjazd do Sewastopola - bazy floty wojennej ZSRR. W programie zwiedzanie przystani Grafskiej 

oraz spacer nadmorskim bulwarem, z którego roztacza się widok na zatokę i pomnik zaginionych 

statków ,  pozostałości antycznego miasta greckiego - Chersonesu Taurydzkiego, wpisanego na 

listę UNESCO (m.in.: amfiteatr, bazylika, agora, ruiny murów obronnych). Na zakończenie udamy 

się do Bałakławy, malowniczo położonego miasteczka, uwiecznionego już w „Iliadzie” Homera. 

Bałakława nazywana jest „małym Londynem” ze względu na zabudowę w stylu brytyjskim 

pochodzącą z okresu okupacji brytyjskiej. Czas wolny na samodzielne zwiedzanie oraz spacery po 

bulwarze. Powrót do hotelu, nocleg. (trasa ok. 300 km) 

 

29.05.2013r. Środa 

7.00-9.00 śniadanie   

Od 9.00  szkolenie merytoryczne: 
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− certyfikaty urządzeń w SKP 

− regulacje prawne dotyczące wyposażenia SKP 

− sprzęt specjalistyczny w stacji kontroli pojazdów 

− badania pojazdów z zamontowanymi urządzeniami 

Po szkoleniu lunch 

wyjazd do Bakczysaraju , w programie zwiedzanie pałacu Chanów Krymskich: między innymi 

haremu, słynnej Fontanny Łez oraz apartamentów prywatnych. Następnie udamy się do Sałaczika - 

piesza wędrówka do wykutego w skale klasztoru Uspieńskiego (VI w) i dalej górską ścieżką do 

malowniczego skalnego miasta Czufut-Kale (pozostałości murów obronnych, domów, świątyń 

muzułmańskiej i karaimskiej).     

 

30.05.2013 r. Czwartek 

7.00-9.00 śniadanie   

Od 9.00`szkolenie merytoryczne 

− 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, 

− dokumentacja badań technicznych 

Po szkoleniu lunch 

wyjazd do miejscowości Gurzuf, pierwszego carskiego kurortu na Krymie, pięknie położonego u 

podnóży góry Ajudah. Odwiedzimy tu park należący do jednego z pierwszych sanatoriów Krymu, 

przespacerujemy się aleją poświęconą wybitnym osobom związanym z miastem (m.in. 

Mickiewiczowi, który bywał w Gurzuf). Następnie odbędziemy rejs statkiem spacerowym do Jałty 

(w przypadku gdy nawigacja będzie wstrzymana, przejazd do Jałty odbędzie się busem). W Jałcie 

zwiedzimy kościół: rzymskokatolicki, ormiański oraz cerkiew prawosławną Aleksandra Newskiego, 

wybudowaną przez Mikołaja II. Na zakończenie czas wolny na bulwarze w Jałcie. Powrót do hotelu, 

obiadokolacja.  

 

31.05.2013 r. Piątek 

7.00-9.00 śniadanie  

szkolenie merytoryczne 

− analiza systemu badań technicznych pojazdów, kierunki zmian, 

− urządzenia mobilne do kontroli sprawności pojazdów i badań 

technicznych pojazdów, 

− badania pojazdów w ruchu po badaniu w Stacji Kontroli Pojazdów 
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Po szkoleniu lunch 

wyjazd do Sudaka. W programie zwiedzanie majestatycznej twierdzy Genueńczyków (doskonale 

zachowane mury obronne, wieże, barbakan, cytadela).  Dalej pojedziemy do miasteczka Nowy 

Świat:, spacer Ścieżką Carską do przylądka Kapczik, z którego wspaniale widać cały Krym 

wschodni.. Spotkanie z Tatarami, które odbywa się w jednym z prywatnych domów. Podczas 

spotkania będą serwowane dania kuchni narodowej.  

 

1 .06.2013 r. Sobota 

7.00-9.00 śniadanie  

9.00-11.00 forum dyskusyjne odnoszące się do analizy porównawczej polskiego i 

ukraińskiego systemu badań technicznych pojazdów 

12.00 wyjazd do Jałty i Carskich Pałaców. W programie: zwiedzanie pałacu Liwadyjskiego 

(miejsce tzw. konferencji jałtańskiej), symbolu Krymu - zamku na skale Jaskółczego Gniazda (tylko 

z zewnątrz).  Lunch Przejazd do miejscowości Ałupka i odwiedzanie parku i tarasów południowych 

pałacu Woroncowów, następnie godzinny rejs statkiem wzdłuż Riwiery Krymskiej do Jałty, czas 

wolny na nadmorskim bulwarze. Przyjazd do hotelu w późnych godzinach wieczornych, nocleg.  

 

2.06.2013r.  Niedziela 

7.00- 9.00 śniadanie 

Po śniadaniu wyjazd w kierunku przełęczy Angarskiej. Godzinna wycieczka do jednej z 

najpiękniejszych jaskiń w Europie - Jaskini Marmurowej położonej na szczycie znanej z Sonetów 

Krymskich góry Czatyrdah (trasa wiedzie przez Galerię Bajek). Powrót do hotelu,  czas wolny   

 

3.06.2013 

7.00- 9.00  śniadanie   

wykwaterowanie z hotelu , przejazd do Symferopola,  

12.00 potkanie w stacji diagnostycznej 

17.00 obiadokolacja 

 po obiadokolacji przejazd na lotnisk, wylot ok. 21.00 

 

ŚWIADCZENIA 

Cena obejmuje:  

− przelot samolotem czarterowym Ukraińskich Międzynarodowych Linii Lotniczych (MAU),  

− opłaty lotniskowe, 

− transfery klimatyzowanym autokarem podczas objazdu, 

− 7 rozpoczętych dób w hotelach *** , miejsca w pokojach dwuosobowych, 

− 7 śniadań (lub 6 śniadań i suchy prowiant w dniu wylotu) i 7 obiadokolacji ( z napojami), 

− 6 lunchów, 

− bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 
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− opłaty za miejscowych przewodników, 

− opiekę polskojęzycznego pilota (podczas pobytu na Krymie opieka rezydenta),  

− taksę klimatyczną ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance i bagaż)  

− program  merytoryczny i spotkanie w stacji kontroli pojazdów na Krymie 

Opłata za osobę: 3950 zł /dla członków Patronatu ITS nad SKP oraz osób 

 współpracujących z Z.U.S. „Perfekt”/. 

 4130 zł /pozostali uczestnicy wyjazdu/ 

 Dopłata do pokoju jednoosobowego - za każdą dobę 90 zł. 
 

Termin zgłoszenia z wpłatą do 30 marca 2013 r. 

 
 


