
 POLSKA IZBA 
STACJI KONTROLI POJAZDÓW 

ul. Kolektorska 15/1, 01-692 Warszawa 

 KRS 0000205318, REGON 015737230, NIP 1132480641 
tel. 22 811 26 06, 22 614 45 10, fax. 22 811 28 78 
ING Bank Śląski: 40 1050 1025 1000 0022 8014 9754 
www.piskp.pl email: biuro@piskp.pl 
Zarząd Izby: dr inż. Leszek Turek - Prezes Zarządu 

Warszawa, dnia 06 grudnia 2012 roku 
 

Przedsiębiorcy Prowadzący 

Stacje Kontroli Pojazdów 

w Polsce 

 

dotyczy deklaracji poparcia w sprawie zmiany cennika badań technicznych pojazdów 

 

We wrześniu tego roku wystosowałam apel o składanie do biura Izby deklaracji, które wyrażały 

poparcie dla idei zmiany cennika badań technicznych pojazdów. Wielu Przedsiębiorców czynnie już na 

niego zareagowało i obecnie, po zaledwie 3 miesiącach akcji, otrzymaliśmy ponad 600 

deklaracji poparcia od firm niezrzeszonych w Izbie.  

W tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować tym, którzy podpisali i przesłali takie 

deklaracje. Pokazali Państwo, że nie chcecie być bierni i wierzycie w to, że los naszych przedsiębiorstw 

leży w naszych rękach i tylko wspólnym, skoordynowanym działaniem, ponad wszelkimi podziałami, 

możemy osiągnąć cel, jakim są zmiany w cenniku badań technicznych pojazdów. 

Powyższe podziękowania nie oznaczają jednak końca akcji, albowiem zdaję sobie sprawę, 

że nawet przy połączeniu sił Przedsiębiorców, którzy pozytywnie zareagowali na mój apel, z siłami 

Członków Izby nadal na rynku istnieje duża liczba firm, których właściciele jeszcze nie zdecydowali się 

odpowiedzieć na nasz apel lub informacja o jego wystosowaniu do nich nie dotarła.  

Jeszcze raz pragnę zaznaczyć, że fakt złożenia deklaracji nie pociąga żadnych skutków 

finansowych, a uzyskane dane będą przetwarzane tylko w celu pokazania powszechnego 

poparcia przez Przedsiębiorców konieczności podwyższenia cen za badania techniczne.      

 Izba intensyfikuje starania o zmianę cennika. Jako przewodnicząca Rady Izby liczę, że 

dokonana obecnie zmiana Zarządzie Izby tj. powołanie Pana dr. inż. Leszka Turka na funkcję 

Prezesa Zarządu przyczyni się do przyśpieszenia i zwiększenia skuteczności podejmowanych działań.  

Akcja nadal trwa. Państwa pozytywny odzew tylko zwiększa naszą determinację. Ponawiam 

zatem apel o dalsze podpisywanie i odsyłanie na adres Izby załączonej do niniejszego 

pisma deklaracji, albowiem głęboko wierzymy, że w gronie ponad 3500 Przedsiębiorców jest wiele 

osób, które nie będą obawiały się publicznie zadeklarować, że problem cennika jednak istnieje. 

Prosimy także o przesłanie tego dokumentu innym osobom, które mogą być 

zainteresowane wyrażoną w nim ideą. 

Z poważaniem  

w  imieniu Członków  Rady Izby III Kadencji 

Przewodnicząca Rady 

Jolanta Źródłowska 


