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 Krosno, dnia 1 marzec 2023 r. 

 

Stacje Kontroli Pojazdów - wg. rozdzielnika 

Szanowni Państwo, 

 

Kolejny raz, przy współudziale firmy SUNRISE z Łodzi oraz CARTEC z Katowic organizujemy cykl seminariów 

związanych z systemem badań technicznych pojazdów, pod nazwą: 

 

„Rewolucyjne zmiany w systemie badań technicznych pojazdów” 

Planowane zagadnienia: 

1. Planowane zmiany w przepisach – wykonanie 5 zdjęć, zasady wydawania świadectw kompetencji diagnosty, 

kontrolowanie pracy diagnostów poprzez uczestnictwo pracowników TDT w badaniach technicznych itp. 

2. Posługiwanie się kartą kontrolną badania technicznego – jest to dokument mający na celu potwierdzenie 

wykonania wszystkich czynności wchodzących w zakres badania technicznego – zwłaszcza w trakcie kontroli. 

3. Uzyskanie poświadczenia TDT. Procedury i wymagania po nowelizacji przepisów w tym problemy ze starszymi 

czytnikami diagnostycznymi OBD – prezentacja firmy CARTEC. 

4. Badania techniczne po nowelizacji przepisów od 1 stycznia br., 8 lutego br. oraz od 1 lipca 2023 r. 

5. System eCall – jak w najprostszy sposób sprawdzać, czy pojazd powinien posiadać eCall. 

6. Ważność wydanych pozwoleń czasowych a przepisy covidowe, które zmienią się w najbliższym czasie. 

7. Dodatkowe przychody dla diagnostów i właścicieli SKP poprzez świadczenie usług z zakresu rzeczoznawstwa np. 

wycena wartości pojazdu i ocena stanu technicznego pojazdu przed jego zakupem. 

8. Korzystne rozstrzygnięcia spraw administracyjnych dotyczące właścicieli i diagnostów, którym pomagamy. 

9. Zwiększanie liczby siedzeń w pojazdach - wskażemy na co zwracać uwagę, aby oświadczenia producenta 

pojazdu lub jego przedstawiciela spełniały wymagania prawne po najnowszych zmianach. 

10. Opinia prawna w sprawie możliwości przeprowadzenia na SKP np. strajku, akcji protestacyjnej itp.  

 

Podczas jesiennych posiedzeń w Sejmie wskazywaliśmy Posłom, dlaczego archaiczny cennik powinien być już 

dawno temu zmieniony - w przedmiotowej sprawie jako pierwszy podmiot w Polsce złożyliśmy stosowną petycję 

do Premiera RP i wysyłaliśmy stosowne pisma do strony Rządowej. Szczegóły OGÓLNOPOLSKIEJ akcji 

protestacyjnej omówimy podczas seminariów – istotne jest, aby uczynić to rozsądnie i skutecznie, aby nie 

narażać podmiotów prowadzących SKP na możliwość ich wykreślenia z rejestrów prowadzonych przez 

urzędy a diagnostów na konsekwencje prawne. 

 

Uczestnikom zapewniamy certyfikat, materiały informacyjne (wraz z najnowszą opinią prawną) i serwis kawowy. 

 

Korzystając z okazji: 

✓ zachęcamy do zapoznania się z naszymi filmami instruktażowymi dla diagnostów – po przejęciu nadzoru nad 

diagnostami przez TDT w W-wie bardzo istotne będzie, aby badania techniczne przeprowadzać od „A” do „Z”. 

✓ informujemy, że w dniach od 20 do 23 września 2023 r. odbędzie się szkolenie dla kandydatów na 

Rzeczoznawców – szczegóły omówimy podczas seminariów. 

    Z poważaniem 

                                                                                     



  
 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA – SEMINARIA 2023 
„Rewolucyjne zmiany w systemie badań technicznych pojazdów” 

 
Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć nie później niż na 4 dni przed spotkaniem: 

 

• e-mailem: biuro@klubdiagnosty.pl lub 

• MMS-em na numer telefonu 695626810 lub 

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

 

Koszt uczestnictwa w seminarium przedstawicieli skierowanych przez jednego pracodawcę 
 

Liczba zgłoszonych osób 1 2 3 4 
5 i 

więcej 

Członek SITK RP O/Krosno 

wg. stanu na dzień 28.02.2023 r. 

Koszt od osoby brutto 329 zł 299 zł 269 zł 239 zł 220 zł 150 zł 

 

Wpłaty należy dokonać na podstawie wystawionej faktury vat przez organizatora na konto  

PKO BP S.A. O/Krosno: 94 1020 2964 0000 6702 0065 9177 

Zawarcie umowy o pomocy doradczej z SITK RP o Krosno upoważnia do bezpłatnego udziału 2 przedstawicieli. 
 

Dane zgłaszającego do wystawienia i dostarczenia faktury VAT: 
 

Nazwa 

 

 

 

Adres 

 

 

 

 

NIP 

 

 

 

Adres e-mail - wyrażamy zgodę na przysłanie 

faktury vat na wskazany adres e-mail  

 

 

 

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 tel. 

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

 

Zgłaszamy udział następujących osób w seminarium (prosimy o czytelne wypełnienie): 
 

LP 

Imię i Nazwisko 

(w przypadku Członka SITK RP 

O/Krosno także numer legitymacji) 

Nr tel. kom. 

uczestnika  

w celu wysłania 

wiadomości SMS 

Adres e-mail uczestnika 

 (na adres zostanie wysłana opinia prawna) 

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. Z uwagi na kwestie techniczne 
o uczestnictwie w danym terminie decyduje kolejność zgłoszeń. Jeżeli z przyczyn od nas niezależnych zostaną wprowadzone ograniczenia (np. 
covidowe itp.) i seminarium stacjonarne nie będzie się mogło odbyć – wówczas zgłoszona osoba może uczestniczyć w seminarium ONLINE po 
ustaleniu terminu z organizatorem. 

 

………………………………………………………..……………… 

czytelny podpis osoby upoważnionej 

mailto:biuro@klubdiagnosty.pl


 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 
 

HARMONOGRAM – SEMINARIA 2023 
„Rewolucyjne zmiany w systemie badań technicznych pojazdów” 

 

LP Miejsce Seminarium SKP Data 

1 Gdańsk - Hotel Zatoka; Trakt Świętego Wojciecha 149 08.05.2023 

2 Olsztyn - Villa Pallas; ul. Żołnierska 4 09.05.2023 

3 Choroszcz k. Białegostoku - Dwór Czarneckiego; Porosły-Kolonia 54 A 10.05.2023 

4 Warszawa - Ibis Styles Warszawa West; Mory, ul. Poznańska 33 11.05.2023 

5 Kielce - Hotel La Mar; ul. Sikorskiego 2 17.05.2023 

6 Lublin - Hotel Focus; Aleja Warszawska 109 18.05.2023 

7 Rudna Mała k. Rzeszowa - Złoty Pałac; Rudna Mała 165A 19.05.2023 

8 Szczecin - Holtel SILVER; Rondo Hermana Hakena 29.05.2023 

9 Świebodzin - Hotel Sen; ul. Zachodnia 1  30.05.2023 

10 Luboń k. Poznania - Hotel MAX; ul. Kościuszki 79 31.05.2023 

11 Krobia k. Torunia - Hotel Ambasada; ul. Dolina Drwęcy 62 01.06.2023 

12 Łódź - Centrum Konferencyjno - Bankietowe RUBIN; ul. Lodowa 94 02.06.2023 

13 Wrocław - Hotel Sleep; ul. Kominiarska 33 14.06.2023 

14 Bytom - Hotel Bytom PRIME; ul. Strzelców Bytomskich 87 C 15.06.2023 

15 Wieliczka – Hotel SORAY, ul. Krakowska 14c  16.06.2023 

 
Rejestracja uczestników 

 
Rozpoczęcie Zakończenie 

8:15 9:00 ok. 14:00 

 

 
 
 

Przedsiębiorco - zadbaj o bezpieczeństwo prawne prowadzonej SKP 
 oraz zatrudnionych diagnostów samochodowych 

 
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA 


