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Instytut Transportu Samochodowego 

ul. Jagiellońska 80 

03-301 Warszawa 

tel. 22/438-52-00 

fax. 22/438-52-01 

Morskie Biuro Podróży s. c. 

al.I Armii Wojska Polskiego 6 B 

78-100 Kołobrzeg 

tel. 94/352-50-10 

fax. 94/352-77-84

 

 

Harmonogram 
wyjazdu szkoleniowego 
Szwecja – Łotwa – Litwa 

 

poniedziałek 15 czerwca 

12.00 spotkanie grupy w Warszawie (ITS, ul. Jagiellońska 80, Warszawa), 
wyjazd do Gdyni (w drodze obiad za Toruniem) 

18.00 zaokrętowanie na prom STENA VISION 

18.30 – 20.00 Wykład wprowadzający, szczegółowa analiza przepisów dotycząca systemu 
badań technicznych pojazdów. 

Dyrektywy parlamentu Europejskiego i Rady Europy 

20.00 Kolacja 

wtorek 16 czerwca 

06.00 – 07.30 śniadanie, przyjście promu do Karlskrony, przejazd do Sztokholmu, 

12.00 – 14.00 Identyfikacja pojazdów, wypełnianie dokumentów. Umiejętność odczytywania 
danych technicznych pojazdu 

14.30 lunch 

16.30 przejazd na terminal promowy SILJA  TALLINK 

17.00 wyjście ze Sztokholmu do Rygi promem Silja Isabelle 

17.00 – 19.00 metody i kryteria oceny stanu technicznego układów mających wpływ na 
bezpieczeństwo jazdy 

19.30 kolacja w restauracji 

środa 17 czerwca 

08.00 – 09.00 śniadanie 

09.00 – 10.30 cd. szkolenia 

obowiązujące dyrektywy parlamentu europejskiego i Rady Europy w sprawie 
warunków technicznych pojazdów, po zmianach konstrukcyjnych 

11.00 wejście promu do Rygi 

12.00 – 13.00 lunch 

13.00 – 15.30 dodatkowe badania techniczne pojazdów, Wymogi prawne dotyczące 
oznakowania zewnętrznego oraz wyposażenia pojazdów 

16.00 spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie stolicy Łotwy 

19.00 zakwaterowanie w hotelu w Rydze, kolacja 

czwartek 18 czerwca 

08.00 – 09.00 śniadanie 
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09.30 – 13.30 wizyta w stacji diagnostyki pojazdów 

Organizacja stacji kontroli pojazdów na Łotwie 

Dokumentacja wykonywanych badań 

Przepisy regulujące zasady i zakresy wykonywanych badań 

Odpowiedzialność diagnostów wykonujących badania techniczne 

Zasady uzyskiwania uprawnień diagnostów, szkolenia diagnostów 

14.00 – 15.00 Lunch 

15.00 wyjazd do Jurmaly, w drodze przystanek w Szawli i zwiedzanie Góry 
Krzyży, przejazd do Kowna, 

19.30 kolacja, zakwaterowanie w hotelu 

piątek 19 czerwca 

07.00 – 08.00 śniadanie 

08.30 – 12.00 przejazd do Wilna 

13.00 – 14.00 Lunch 

15.00 – 17.00 Wymogi prawne dotyczące prawidłowej klasyfikacji pojazdów samochodowych 
dla celów podatkowych 

17.00 – 19.00 zwiedzanie stolicy Litwy 

19.30 zakwaterowanie w hotelu w Wilnie, kolacja 

sobota 20 czerwca 

07.00 – 08.00 śniadanie 

08.00 przejazd do Trok, zwiedzanie miasteczka; 

12.00 Lunch 

13.00 wyjazd do Warszawy ( w drodze kolacja w Łomży ), 

22.00 Przyjazd do Warszawy 

ŚWIADCZENIA 
Cena obejmuje:  

 Przejazd promem Stena Vision z Gdyni do Karlskrony, miejsca w kabinach dwuosobowych z 
łazienką, kolacja i śniadanie na promie, 

 Przejazd promem Silja Tallink ze Sztokholmu do Rygi, miejsca w kabinach dwuosobowych z 
łazienką, kolacja i śniadanie na promie 

 Nocleg w hotelu w Rydze: kolacja, śniadanie, lunch; 
 Przewodnik w Rydze 
 Wizyta w stacji diagnostyki pojazdów w Rydze,  
 Lunch w Jurmali 
 Nocleg w hotelu w Kownie, kolacja i śniadanie 

 Nocleg  w hotelu w Wilnie, lunch, kolacja i śniadanie 
 Lunch na statku spacerowym w Trokach 
 Przewodnik w Rydze, Kownie i Wilnie 
 Opieka pilota 
 Autokar na całej trasie 
 Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków 

Opłata za osobę: 

 3290 zł /dla członków Patronatu ITS nad SKP oraz osób 

współpracujących z Z.U.S. „Perfekt” lub Morskim Biurem Podróży s.c./. 

 3490 zł /pozostali uczestnicy wyjazdu/ 

Termin zgłoszenia wraz z  wpłatą do dnia 3o kwietnia 2015 r. 


