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Krosno, dnia 1 września 2016 r.  

 

Stacje Kontroli Pojazdów,  Rzeczoznawcy 
Urzędy Miast, Starostwa Powiatowe 

 wg. rozdzielnika 

Szanowni Państwo, 

 

Uprzejmie informujemy iż z dniem 1 stycznia 2017 roku wejdą w życie istotne zmiany związane 

z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów, w tym wdrożenie CEPiK 2.0.  

W związku z powyższym w październiku i w listopadzie zapraszamy do wzięcia udziału 

w seminariach szkoleniowych - w terminach wykazanych w załączonej karcie zgłoszeniowej -  

organizowanych przy współudziale firm uczestniczących w posiedzeniach w Ministerstwie Cyfryzacji 

związanych z wdrożeniem CEP 2.0 - „SUNRISE” P.H.U. Grzegorz Krzemieniecki z Łodzi oraz BPG Maxine 

Gawron z Toszka, a także z udziałem firmy CARTEC K. Wiśniewski B. Nowak spółka jawna. 

W seminariach szkoleniowych prelegentem będzie Wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Samochodowej 

SITK RP - Krajowy Konsultant ds. Stacji Kontroli Pojazdów mgr inż. Artur Sałata. 

 

Jednocześnie informujemy, że udział w seminariach szkoleniowych przedstawicieli Urzędów 

Miast i Starostw Powiatowych sprawujących bezpośredni nadzór nad stacjami kontroli 

pojazdów oraz podmiotów, z którymi podpisaliśmy umowę o współpracy jest bezpłatny.  

 

Cykl spotkań rozpoczynamy w październiku br., po planowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji 

zakończeniu integracji stacji kontroli pojazdów, tak aby przekazać najobszerniejszą wiedzę związaną 

z wdrożeniem CEPiK 2.0.  

 

Podczas seminariów szkoleniowych planujemy omówić następujące zagadnienia: 

 

1) Najnowsze zmiany przepisów związanych z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów. 

2) Najistotniejsze aspekty wdrożenia projektu  Integracja SKP z CEPIK 2.0, w tym uwagi 

zgłoszone w marcu, kwietniu i sierpniu br. do Biura Projektu CEPiK 2.0 Departamentu Ewidencji 

Państwowych Ministerstwa Cyfryzacji. 

3) Pobieranie opłat przed badaniem technicznym i wyznaczanie terminów płatności, które mają 

wejść w życie 1 stycznia 2017 roku oraz planowane kontrole podmiotów prowadzących stacje 

kontroli pojazdów - zagadnienie omówimy w oparciu o wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, 

które zostały skierowane do naszego Stowarzyszenia.  

4) Wniesione uwagi w procesie legislacyjnym do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

i Budownictwa z dnia 12 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu 

i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów 

stosowanych przy tych badaniach w kontekście CEP 2.0. 

5) Badanie techniczne pojazdu z blokadą alkoholową – omówienie przepisów wykonawczych, 

które obowiązują od 5 sierpnia 2016 r. 
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6) Omówienie zmian przepisów, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2016 r. (zmiana 

rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia).  

7) Wyposażenie stacji kontroli pojazdów w kontekście implementacji Dyrektywy 2014/45/UE. 

8) Omówienie najnowszych wyjaśnień (z sierpnia br.) Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 

na zadane różne pytania, ściśle związane z pracą diagnosty samochodowego. 

 

Koszt uczestnictwa w seminarium szkoleniowym wynosi:  

a) 299 zł brutto od osoby, 

b) 270 zł brutto od osoby, w sytuacji, gdy w seminarium szkoleniowym uczestniczą 2 osoby 

skierowane przez jednego pracodawcę,  

c) 240 zł brutto od osoby, w sytuacji, gdy w seminarium szkoleniowym uczestniczą 3 lub więcej 

osób skierowanych przez jednego pracodawcę.  

Cena obejmuje: udział w seminarium szkoleniowym i lunch. Koszty dojazdu pokrywa uczestnik. 

 

Każdy uczestnik otrzyma między innymi wersję testową programu SKP PRO wraz z aktami prawnymi 

i normatywnymi, certyfikat potwierdzający udział w seminarium szkoleniowym oraz notes 

konferencyjny. Wśród uczestników rozlosowane będą upominki np. kupon upoważniający do zakupu 

w atrakcyjnej cenie programu SKP PRO, korzystania z pomocy doradczej na preferencyjnych zasadach. 

 

Kartę zgłoszeniową należy przesłać pocztą, mailem lub faxem w terminie wskazanym w karcie. Każdy 

uczestnik seminarium szkoleniowego powinien posiadać dokument tożsamości do okazania podczas 

rejestracji. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyznaczonego spotkania, na które zapisali 

się jego uczestnicy bez podania przyczyny.  

 

Rejestracja uczestników od godz. 8:00 – Planowane zakończenie spotkań ok. godz. 14:30. 

Wpłaty należy dokonać przed spotkaniem na konto: 94 1020 2964 0000 6702 0065 9177 

Z wyrazami szacunku 

                 

Nasi partnerzy:  

 

 
www.dlid.pl 

 

 
 

http://www.cartec-polska.pl/ 

 

 
 

www.japa.com.pl 

 

 
 

www.aidc.pl 
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