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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 

Włochy – Słowenia – Austria - Słowacja 
 

czwartek 1 września 

12.00 spotkanie grupy na lotnisku w Modlinie, lot do Bolonii 12.40 – 14.40 

15.00 - 17.00 Przejazd do Florencji, informacje organizacyjne dotyczące szkolenia oraz 
prezentacja podstawowych informacji o systemie badań technicznych 
pojazdów we Włoszech 

17.00 - 20.00 Przejazd do Pizy zwiedzanie miasta czas wolny 

20.00 Kolacja, powrót do Florencji, zakwaterowanie w hotelu,, nocleg 

piątek 2 września 

7.00 - 8.00 Śniadanie w hotelu 

8.00 - 9.00 Przejazd na stację kontroli pojazdów 

9.00 - 13.00 Wizytacja włoskiej stacji kontroli pojazdów 

 Zajęcia i wykłady dotyczące:  

 przepisów dotyczących badań technicznych pojazdów we Włoszech 
 rodzajów badań technicznych występujących we Włoszech, 
 wymagania dotyczące wyposażenie włoskich stacji kontroli 

pojazdów, 

 odpowiedzialności diagnostów za wykonane badania 
 ocena wyników kontroli pojazdów 

 nadzór nad prawidłowością przeprowadzania badań technicznych 

13.00 Po zakończeniu wizytacji SKP i części wykładowej zwiedzanie Florencji-
miasta Medyceuszy i stolicy Toskanii, następnie przejazd do Cortony, 
opisanej przez Frances Mayes w książce "Pod słońcem Toscanii", spacer 
wąskimi, malowniczymi uliczkami z zachowaną średniowieczna zabudową 
(w trakcie lunch-poczęstunek) 

20.00 Powrót do Florencji, kolacja, nocleg 

sobota 3 września 

7.00 - 8.00 Śniadanie w hotelu 

8.30 - 12.30 Szkolenie z zakresu: 

 organizacja stacji kontroli pojazdów we Włoszech 
 rozporządzeń Komisji  UE i Parlamentu Europejskiego w zakresie 

kryteriów oceny i klasyfikacji pojazdów 

 Analiza przepisów dotycząca systemów badań technicznych 
pojazdów obowiązujących w UE 
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13.00 - 20.00 Po szkoleniu wyjazd do Bolonii , następnie do Wenecji, zwiedzanie 
miasta (w czasie zwiedzania poczęstunek) 

20.00 Przejazd do hotelu w Wenecji 

niedziela 4 września 

7.00 - 8.00 Śniadanie w hotelu 

8.30 Wyjazd z hotelu przejazd do Jaskini Postojnej, następnie do Lublany (w 
czasie zwiedzania poczęstunek) zwiedzanie miasta, m. in.: Plac Franceta 
Prešerna, Most Potrójny, kolumnada Plecznika, Smoczy Most, katedra 
Św. Mikołaja, ratusz, wjazd kolejką na Wzgórze Zamkowe 

19.00 Przyjazd do hotelu, kolacja, nocleg w Lublianie 

poniedziałek 5 września 

7.00 - 8.00 Śniadanie w hotelu 

8.30 - 13.00 Zajęcia z zakresu: 

 prezentacji słoweńskiego sytemu badań technicznych pojazdów, 
 zasad przeprowadzania identyfikacji pojazdów podczas 

przeprowadzania badań technicznych pojazdów obowiązująca w 
krajach UE, oraz wypełniania zaświadczeń oraz dokumentów 
związanych z procedurą badań technicznych, 

 rodzajów badań technicznych pojazdów występujących w UE, 
 zasad naliczania opłat za przeprowadzanie badań technicznych 

obowiązująca w krajach UE, 

 omówienia odpowiedzialności prawnej diagnostów i właścicieli stacji 
kontroli pojazdów 

13.30 - 19.00 Po zajęciach wyjazd do Wiednia, poczęstunek w czasie zwiedzania 
miasta 

20.00 Przejazd do hotelu  w Brnie, kolacja, nocleg. 

wtorek 6 czerwca 

7.00 - 8.00 Śniadanie w hotelu 

8.30-12.00 Szkolenie z zakresu: 
 dodatkowych badań technicznych pojazdów przeprowadzanych w 

Polsce, 
 zasad przeprowadzania badań technicznych pojazdów z 

zamontowanymi urządzeniami dozorowymi obowiązującymi w Polsce 

 oceny opinii rzeczoznawców samochodowych dla potrzeb badań 
technicznych pojazdów w naszym kraju 

12.30 Po zajęciach wyjazd do Besenovej na Słowacji, w czasie przejazdu 
poczęstunek 

20.00 Kolacja i nocleg w hotelu 

Środa 7 września 

7.00 - 8.00 Śniadanie w hotelu 

8.30 – 11.00 Podsumowanie oraz zakończenie szkolenia 

12.00 Wyjazd do Warszawy 

ok. 21.00 Przyjazd do ITS (Warszawa, ul. Jagiellońska 80) 

 



3 

ŚWIADCZENIA 
Cena obejmuje:  

 przelot samolotem  Modlin-Bolonia 
 wizyta w stacji diagnostyki 

 dwa noclegi w hotelu we Florencji, nocleg w Wenecji, Lubljanie, Brnie i 
Besenovej, śniadania w hotelach 

 sześć obiadokolacji 
 poczęstunki w czasie przejazdów 
 autokar do dyspozycji (od Bolonii pan Jacek z PKS Ostrowiec Świętokrzyski) 
 opieka-przewodnika 
 ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków 

 

Opłata za osobę: 

 4500 zł /dla członków Patronatu ITS nad SKP oraz osób 

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

 4700 zł /pozostali uczestnicy wyjazdu/ 

 

Przy zgłoszeniu wymagana jest wpłata zaliczki na poczet rezerwacji lotniczej w 

wysokości 1000 zł. 

 

Termin zgłoszenia wraz z  wpłatą zaliczki do dnia 3o marca 2016 r. r. 


