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Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszam wszystkich na X Jubileuszową Konferencję „Stacje Kontroli 

Pojazdów – 2014”, której hasłem przewodnim jest „2014 rokiem badań technicznych – przyszłość 

zaczyna się dziś”, która odbędzie się w dniach 14 do 16 maja w centrum Polski tj. w hotelu 

Ossa w Rawie Mazowieckiej.  

W naszej konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i 

Rozwoju, którzy będą mieli decydujący głos w sprawie tegorocznych zmian w przepisach prawnych 

dotyczących wykonywania badań technicznych.    

Mamy nadzieję, że usłyszymy, z ust przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i 

Rozwoju informacje dotyczące planowanych zmian prawnych w tym, tych w sprawie opłat 

za badania techniczne, które w najbliższych latach mają kształtować obraz naszej całej 

branży.  

Dlatego uważamy, że istotnym jest, abyśmy mogli pokazać jedność naszego środowiska oraz 

zademonstrować, że jesteśmy zdeterminowani do wspólnego działania w naszej sprawie. 

 Mówi się, że nieobecni nie mają racji, a nikt bez Waszego wsparcia, 

zamanifestowanego obecnością na konferencji, nie będzie mógł przekonać osób, od 

których zależy przyszłość Waszych firm, że istnieje obecnie prawdziwe i realne poparcie 

dla wprowadzenia zmian mających skutkować poprawą jakości badań oraz kondycji 

ekonomicznej naszych firm.  

Jako przewodnicząca Rady Izby, apeluję także o czynny udział i przesłanie zgłoszenia 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Izby dnia 16 maja. Jeśli czeka nas rok przełomu, tak jak 

zapowiedziano, to niezwykle ważnym jest, aby każdy Członek Izby aktywnie uczestniczył w jej życiu i 

miał wpływ, poprzez uczestnictwo w Zgromadzeniu, na kreowanie obecnej polityki naszej organizacji.   

Zarówno karty zgłoszeniowe na konferencję jak i Walne Zgromadzenie Izby można pobrać ze strony 

internetowej Izby: www.piskp.pl. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszam także do bezpośredniego kontaktu z pracownikami biura Izby 

pod numerem telefonu: (22) 811 26 06 lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: 

biuro@piskp.pl 

Z wyrazami szacunku 

 

Przewodnicząca Rady  

    Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów 

 

Jolanta Źródłowska 
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