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Instytut Transportu Samochodowego 

ul. Jagiellońska 80 

03-301 Warszawa 

tel. 22/438-52-00 

fax. 22/438-52-01 

email: patronat@its.waw.pl 

www.patronat.pl 

Centrum Edukacyjno-Turystyczne 

Magdalena Matys 

ul. Mazowiecka 48 lok. U2, 15-302 

Białystok 

tel. 85 742 90 16, kom. 692 499 766 

e-mail: biuro@krzysztofmatys.pl 

www.krzysztofmatys.pl 

Harmonogram 
wyjazdu szkoleniowego diagnostów 

Portugalia 08.06-14.06.2019 
 

Sobota 8 czerwca 2019r. 

13.00 spotkanie grupy na lotnisku Okęcie w Warszawie 

15.10 Wylot do Portugalii 

Niedziela 9 czerwca 2019r. 

11.00 Śniadanie 

11.30 Wykłady w zakresie:  

 przepisów dotyczących badań technicznych pojazdów w Polsce i w krajach 
europejskich 

 wymagania dotyczące wyposażenie stacji kontroli pojazdów w wybranych 
krajach europejskich 

 omówienie procedowanych zmian odnoszących się do regulacji prawnych 
związanych z systemem badań technicznych pojazdów (w tym w Polsce) 
w związku z wprowadzeniem Dyrektywy WE 2014/45 

 omówienia regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w Portugalii 

 analiza rynku motoryzacyjnego w Portugalii 
 forum dyskusyjne 

15.00 Przerwa na lunch 

16.00 Zwiedzanie centrum Lizbony oraz obiadokolacja 

20.00 Powrót do hotelu, nocleg w Oeiras 

 

Poniedziałek 10 czerwca 2019r. 

8.00 Śniadanie w hotelu 

9.00 Szkolenie w Sali konferencyjnej 
 systemy informatyczne stosowane w badaniach technicznych w Portugalii 

Polsce analiza porównawcza 

 nadzór i narzędzia stosowane w Portugalii w kontekście bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym 

 forum dyskusyjne 

12.30 Przerwa kawowa 

13:15 Czas wolny 

15.30 Przerwa na lunch 

16.30 Wyjazd na zwiedzanie Aveiro  

20.00 Obiadokolacja w restauracji, nocleg w hotelu w Porto 
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Wtorek 11 czerwca 2019r. 

8.00 Śniadanie w hotelu 

9.00 Zajęcia z zakresu: 

 sposobu przeprowadzania i analizy wyników z badań technicznych pojazdów 
w Polsce i w wybranych krajach UE 

 zasad identyfikacji pojazdu oraz wypełnianie zaświadczeń oraz dokumentów 
związanych z procedurą badań technicznych pojazdów w Polsce 

13.00 Przerwa na lunch 

14.00 Zajęcia z zakresu: 

 rodzajów badań technicznych pojazdów obowiązujących w Portugalii 

 rysu historycznego rozwoju motoryzacji w Portugalii 

 zasad naliczania opłat za badania techniczne pojazdów w wybranych 
krajach europejskich 

16.00 Wyjazd na zwiedzanie Porto, Guimares 

Późny powrót do hotelu i obiadokolacja 

 

Środa 12 czerwca 2019r. 

8.00 Śniadanie w hotelu 

9.00 Szkolenie z zakresu: 

 analizy zakresu czynności dodatkowych badań technicznych pojazdów 
obowiązujących w Polsce, 

 funkcjonowanie systemu CEPiK 2.0 w kontekście działalności SKP 

 oceny opinii rzeczoznawców samochodowych dla potrzeb badań 
technicznych pojazdów 

12.00 Przerwa na lunch 

13.00 Ciąg dalszy szkolenia 

14.00 Wyjazd na zwiedzanie okolic Rzeki Douro 

18.00 Obiadokolacja 

21.30 Powrót do hotelu w Porto 

 

Czwartek 13 czerwca 2017r. 

8.00 Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie z hotelu 

9.00 Szkolenie – wnioski własne, dyskusja, 

12.00 Przerwa na lunch 

13.00 Czas wolny 

14.00 Wyjazd na SKP w Mem Martins 

18.00 Obiadokolacja 

21.30 Nocleg w hotelu w Aveiro 

 

Piątek 14 czerwca 2017r. 

8.00  Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie z hotelu 

9.35  Wylot do Warszawa 

 


