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Szanowni Państwo 

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu kwietniu 2021 roku zostanie zorganizowany cykl seminariów 

związanych z systemem badań technicznych pojazdów przy współudziale "SUNRISE" P.H.U. Grzegorz 

Krzemieniecki z Łodzi oraz CARTEC K. Wiśniewski B. Nowak spółka jawna z Katowic pod nazwą: 
 

„Przeprowadzanie badań technicznych pojazdów w 2021 roku 

po nowelizacji przepisów” 
 

Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 seminaria odbędą się ONLINE 

Podczas seminariów będzie możliwość zadawania pytań na czacie. 
 

W trakcie spotkań planujemy omówić następujące zagadnienia: 

1. Najnowsze zmiany przepisów związane z funkcjonowaniem SKP. 

2. QUAD na badaniu technicznym, w tym quady rejestrowane jako ciągniki rolnicze oraz quady 

osiągające prędkość 90 km/h po nowelizacji przepisów. 

3. Pomiar zanieczyszczeń gazowych w pojazdach (zadymienie i analiza spalin) krok po kroku – 

materiał filmowy opracowany przez firmę CARTEC. 

4. Cennik SKP – nasze działania w 2020 i 2021 r. po złożonej petycji do Premiera RP. 

5. Czas przeprowadzania badania technicznego pojazdu - materiał opracowany przez firmę 

SUNRISE P.H.U. 

6. Wdrożenie Dyrektywy 2014/45/UE do polskiego systemu prawnego - najnowsze informacje. 

7. Koronawirus SARS-CoV-2 a wprowadzane zmiany związane z urządzeniami w SKP i pracą 

diagnostów samochodowych. 

8. Nasze działania zmierzające do poprawy przepisów związanych z funkcjonowaniem SKP. 

9. Uzyskanie uprawnień Rzeczoznawcy oraz rola Rzeczoznawcy współpracującego z SKP. 

10. Odpowiedzi na najczęściej zgłaszane pytania związane z przeprowadzaniem badań technicznych 

pojazdów. 
 

Uczestnikom organizowanych seminariów zapewniamy: 

✓ notes konferencyjny, teczkę konferencyjną i długopis, 

✓ płytę CD zawierającą materiały informacyjne, 

✓ certyfikat. 
 

Warunki uczestnictwa określone są w karcie zgłoszeniowej. 

 

Korzystając z okazji informujemy, że w dniach od 24 do 27 listopada 2021 r. odbędzie się szkolenie 

dla kandydatów na Rzeczoznawców – szczegóły podamy w trakcie seminariów. 

 

Załączniki: Harmonogram seminariów i karta zgłoszeniowa 

 

Z wyrazami szacunku 

 



 
HARMONOGRAM – SEMINARIA 2021 
 
pod nazwą:  

„Przeprowadzanie badań technicznych pojazdów w 2021 roku 

po nowelizacji przepisów” 

 

 
 

Numer 
seminarium 

 

 
Data 

 
Dzień tygodnia 

 
Czas trwania 

1 12.04.2021 r  poniedziałek od godz. 09:00 do ok godz. 14:00 

2 13.04.2021 r  wtorek od godz. 09:00 do ok godz. 14:00 

3 14.04.2021 r  środa od godz. 09:00 do ok godz. 14:00 

4 15.04.2021 r  czwartek od godz. 09:00 do ok godz. 14:00 

5 16.04.2021 r  piątek od godz. 09:00 do ok godz. 14:00 

6 19.04.2021 r poniedziałek od godz. 09:00 do ok godz. 14:00 

7 20.04.2021 r wtorek od godz. 09:00 do ok godz. 14:00 

8 21.04.2021 r środa od godz. 16:00 do ok godz. 21:00 

9 22.04.2021 r czwartek od godz. 09:00 do ok godz. 14:00 

10 23.04.2021 r piątek od godz. 09:00 do ok godz. 14:00 

11 24.04.2021 r sobota od godz. 09:00 do ok godz. 14:00 

12 26.04.2021 r poniedziałek od godz. 09:00 do ok godz. 14:00 

13 27.04.2021 r wtorek od godz. 09:00 do ok godz. 14:00 

14 28.04.2021 r środa od godz. 09:00 do ok godz. 14:00 

15 28.04.2021 r środa od godz. 16:00 do ok godz. 21:00 

16 29.04.2021 r czwartek od godz. 09:00 do ok godz. 14:00 

17 30.04.2021 r piątek od godz. 09:00 do ok godz. 14:00 
 

Z uwagi na ograniczenia techniczne (maksymalny udział 100 osób w jednym seminarium) o uczestnictwie 
w danym terminie decyduje kolejność zgłoszeń. Przekroczenie podanej dostępności w danym dniu może 
powodować przesunięcie zgłoszonego udziału na inny termin wskazany w harmonogramie po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym, SMS lub e-mail. W przypadku przeoczenia terminu uczestnictwa nie zwracamy 
dokonanych wpłat - o ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa lub zmianie terminu, należy powiadomić 
organizatora najpóźniej 5 dni przed upływem wybranego terminu udziału w seminarium.  
 
UWAGA 

✓ Z uwagi na kwestie techniczne o uczestnictwie w danym terminie decyduje kolejność zgłoszeń. 
✓ Każda zgłoszona osoba uzyska link i hasło dostępu (każde seminarium ma inny link i hasło).  
✓ Logować można się 30 minut przed seminarium na komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie itp. 

 
 

 



KARTA ZGŁOSZENIOWA – SEMINARIA 2021 
pod nazwą: 

„Przeprowadzanie badań technicznych pojazdów w 2021 roku 

po nowelizacji przepisów” 
 

 

Kartę zgłoszeniową należy przesłać nie później niż 5 dni przed seminarium 

✓ listem na adres: SITK RP Oddział w Krośnie; ul. Lewakowskiego 53, 38-400 Krosno 

✓ mailem: biuro@klubdiagnosty.pl lub faxem: 13/43-230-12  
 

Koszt uczestnictwa w seminarium przedstawicieli skierowanych przez jednego pracodawcę 

 

Liczba zgłoszonych osób 1 2 3 4 5 
powyżej 

5 

Członek SITK RP O/Krosno 

 wg. stanu na dzień 

28.02.2021 r. 
 

Koszt od osoby brutto 
 

 

200 zł 
 

190 zł 180 zł 170 zł 160 zł 150 zł 100 zł 

 

Wpłaty należy dokonać przed spotkaniem na konto PKO BP S.A. O/Krosno: 94 1020 2964 0000 6702 0065 9177 
 

Umowa zawarta z SITK RP o/Krosno z wpisaną jedną SKP - udział bezpłatny dla 3 osób - każda następna osoba: 100 zł brutto 

Przedstawiciele Urzędów Miast i Starostw Powiatowych  - 100 zł brutto dla każdej osoby   

 

Dane zgłaszającego, w tym do ewentualnego wystawienia i dostarczenia faktury VAT: 
 

Nazwa 

zgłaszającego 

 

 

 

 

Adres 

 

 

 

 

 

NIP 

 

 

 

Numer telefonu 
 

 

Adres e-mail 

Wyrażamy zgodę na przysłanie na 

wskazany adres e-mail faktury vat 

 

 

 

         Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanych danych przez SITK RP Oddział w Krośnie oraz „SUNRISE” P.H.U. Grzegorz Krzemieniecki 

                w celu otrzymywania informacji związanych z prowadzoną działalnością na wskazany powyżej adres e-mail i/lub nr telefonu 

Zdaję sobie sprawę z przysługującego prawa do wglądu, poprawienia lub usunięcia danych ze zbioru.  

 

Zgłaszamy udział następujących osób w seminarium: 
 

LP 

CZYTELNE Imię i Nazwisko 

(w przypadku Członka SITK RP 

O/Krosno numer legitymacji) 

Nr tel. kom. 

uczestnika w celu 

wysłania 

wiadomości SMS 

CZYTELNY adres e-mail uczestnika (na 

wskazany adres e-mail zostaną wysłane: 

data i godzina seminarium oraz link i hasło 

dostępu) 

Numer 
seminarium z 

harmonogramu 

1     

2     

3     

4     

5     

w przypadku zgłoszenia większej liczby osób należy wypełnić kolejne karty zgłoszeniowe 

 

Zgłoszona osoba wyraziła zgodę na wykorzystanie podanych danych przez SITK RP Oddział w Krośnie oraz „SUNRISE” P.H.U. Grzegorz 
Krzemieniecki na potrzeby realizacji organizowanych seminariów i w celach informacyjnych, także zapoznała się z regulaminem przetwarzania 
danych zamieszczonym na www.klubdiagnosty.pl i www.dlid.pl, i świadomie udostępniła numer telefonu oraz adres e-mail w celu uczestnictwa 
w seminarium. Zgłoszonej osobie przysługuje prawo do wglądu, poprawienia lub usunięcia danych ze zbioru. 

 
UWAGA 

✓ Z uwagi na kwestie techniczne o uczestnictwie w danym terminie decyduje kolejność zgłoszeń. 
✓ Każda zgłoszona osoba uzyska link i hasło dostępu (każde seminarium ma inny link i hasło).  
✓ Logować można się 30 minut przed seminarium na komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie itp. 

 
 

         

…………………………………………………………                        …………………………………………………………   

                  data                                                        czytelny podpis osoby upoważnionej 

mailto:biuro@klubdiagnosty.pl

