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REGULAMIN  

ŚWIADCZENIA USŁUG  

PRZEZ STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP 

ODDZIAŁ W KROŚNIE 

NA RZECZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 

 

§ 1 

Ogólne założenia  

 

Niniejszy Regulamin reguluje zasady stałego (ciągłego) świadczenia usług przez 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krośnie na rzecz Stacji 

Kontroli Pojazdów, których celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Stacji 

Kontroli Pojazdów w oparciu o obowiązujące akty prawne oraz poprawa poziomu 

świadczonych przez nie usług, a wskutek tego zwiększenie poprawy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego. Działalność usługowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 

Komunikacji RP Oddział w Krośnie na rzecz Stacji Kontroli Pojazdów ma zasięg 

ogólnokrajowy.   

 

§ 2 

Podmioty uprawnione do korzystania z usług 

 

1. Podmiotem uprawnionym do korzystania z usług Stowarzyszenia Inżynierów i 

Techników RP Oddział w Krośnie (zwanego dalej „SITK RP Oddział w Krośnie”) na 

zasadach określonych w niniejszym Regulaminie może zostać każdy podmiot, 

niezależnie od jego formy prawnej, prowadzący Stacje Kontroli Pojazdów 

uprawnioną do przeprowadzania badań technicznych pojazdów (zwany dalej 

„Stacją Kontroli Pojazdów”).  

2. Podstawą korzystania zgodnie z niniejszym Regulaminem z usług SITK RP Oddział w 

Krośnie przez zainteresowane Stacje Kontroli Pojazdów jest umowa o świadczenie 

usług na rzecz Stacji Kontroli Pojazdów zawarta w formie pisemnej (zwana dalej 

„Umową”). Umowa zawierana jest na minimalny czas określony po którym to okresie, 

w braku złożenia przez Stacją Kontroli Pojazdów wypowiedzenia, przekształca się w 

Umowę na czas nieokreślony. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy na koniec 

okresu minimalnego jej obowiązywania winno nastąpić na piśmie pod rygorem 

nieważności i dla skuteczności zostać doręczone do SITK RP Oddział w Krośnie w 

terminie nie późniejszym niż trzy miesiące przed upływem minimalnego okresu 
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obowiązywania Umowy. Podstawowym okresem minimalnym jest okres dwóch lat 

chyba, że w Umowie z konkretną Stacją Kontroli Pojazdów został wskazany dłuższy 

termin dla oznaczenia okresu obowiązywania Umowy na czas określony. 

3. Stacja Kontroli Pojazdów, która zamierza korzystać z usług SITK RP Oddział w 

Krośnie, powinna przesłać na adres SITK  RP Oddział w Krośnie wniosek o zawarcie 

Umowy. We wniosku należy podać dane podmiotu prowadzącego stację kontroli 

pojazdów oraz wskazać z imienia i nazwiska osobę, która ma być przedstawicielem 

Stacji Kontroli Pojazdów w kontaktach z SITK RP Oddział w Krośnie w zakresie 

określonym niniejszym Regulaminem. 

4. Zarząd SITK RP Oddział w Krośnie prowadzi ewidencję uprawnionych Stacji 

Kontroli Pojazdów, które zawarły Umowy o świadczenie usług na podstawie 

niniejszego Regulaminu. 

5. Dokumentem legitymującym prawo do korzystania z usług SITK RP Oddział w 

Krośnie zgodnie z niniejszym Regulaminem jest Karta Świadczeniobiorcy (zwana 

dalej „Kartą”). Zarząd SITK RP Oddział w Krośnie prowadzi ewidencję wydanych 

Kart oraz Kart unieważnionych. 

a) karta w swej treści zawiera: pełną nazwę i adres SITK RP Oddział w Krośnie 

oraz numer identyfikacyjny, 

b) karta nie może być odstąpiona lub udostępniona przez uprawnioną Stację 

Kontroli Pojazdów innym podmiotom, 

c) karta jest wydawana w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o 

świadczenie usług, jednak nie wcześniej niż po wniesieniu jednorazowej 

opłaty rejestracyjnej, o której mowa w § 4 pkt. 1 litera a), 

d) fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty powinien być niezwłocznie 

zgłoszony do SITK RP Oddział w Krośnie celem jej unieważnienia. 

Unieważnienia Karty dokonuje Zarząd SITK RP Oddział w Krośnie, 

e) wydanie nowej Karty, może nastąpić po uprzednim unieważnieniu 

utraconej, zniszczonej lub uszkodzonej Karty oraz po uprzednim uiszczeniu 

opłaty manipulacyjnej w wysokości 20,00 zł. Nowowydanej Karcie nadaje 

się nowy numer, 

f) karta uprawnia do aktywnego korzystania przez uprawnioną Stację Kontroli 

Pojazdów za pośrednictwem jej uprawnionego przedstawiciela, według 

własnego wyboru i potrzeby, z usług oferowanych na podstawie niniejszego 

Regulaminu przez SITK RP Oddział w Krośnie. 
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§ 3 

Zakres świadczonych usług 

1. Na podstawie zawartej Umowy, o której mowa  w § 2 pkt. 2 niniejszego 

Regulaminu, uprawniona Stacja Kontroli Pojazdów może korzystać z 

następujących usług SITK RP Oddział w Krośnie: 

a) udostępnianie projektów aktów prawnych związanych z badaniami 

technicznymi pojazdów na stronie internetowej www.klubdiagnosty.pl, 

b) udostępnianie jednolitych tekstów aktów prawnych związanych z badaniami 

technicznymi pojazdów na stronie internetowej www.klubdiagnosty.pl, 

c) doradztwo techniczne związane z funkcjonowaniem Stacji Kontroli Pojazdów 

poprzez forum internetowe dostępne dla uprawnionych przedstawicieli Stacji 

Kontroli Pojazdów, 

d) udzielanie pomocy technicznej w zakresie przygotowania  

Stacji Kontroli Pojazdów do wymogów określonych ustawą - Prawo o ruchu  

drogowym poprzez forum internetowe dostępne dla uprawnionych 

przedstawicieli Stacji Kontroli Pojazdów, 

e) doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na rozwój Stacji 

Kontroli Pojazdów poprzez dostęp do strony internetowej 

www.klubdiagnosty.pl 

f) udział wyznaczonego przedstawiciela posiadającego Kartę, o której mowa w 

§ 2 pkt. 5, w jednodniowych seminariach szkoleniowych organizowanych dla 

przedstawicieli Stacji Kontroli Pojazdów raz w roku kalendarzowym bez 

ponoszenia dodatkowych opłat, pod warunkiem, że szkolenie w danym roku 

kalendarzowym, w którym została zawarta umowa, nie odbyło się wcześniej. 

2. Ponadto, na podstawie zawartej Umowy, uprawnione Stacje Kontroli Pojazdów 

a) mogą przesyłać do SITK RP Oddział w Krośnie proponowane zmiany w 

obowiązujących aktach prawnych dotyczących problematyki badań 

technicznych pojazdów celem ich wykorzystania w działalności statutowej, 

b) mogą brać udział w konkursach organizowanych przez SITK RP Oddział w 

Krośnie, 

c) mają dostęp do prowadzonej przez SITK RP Oddział w Krośnie strony 

internetowej www.klubdiagnosty.pl oraz dostęp do forum internetowego dla 

uprawnionych przedstawicieli Stacji Kontroli Pojazdów, 

d) korzystają z rabatów dla uprawnionych Stacji Kontroli Pojazdów, jeżeli skierują 

swoich przedstawicieli na szkolenie dla kandydatów na diagnostów do SITK RP 

Oddział w Krośnie,  

e) korzystają z rabatów dla uprawnionych Stacji Kontroli Pojazdów, jeżeli skierują 

swoich przedstawicieli na okresowe szkolenie dla diagnostów (w momencie 
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wejścia w życie przepisów nakładających na diagnostów taki obowiązek) do 

SITK RP Oddział w Krośnie,  

3. Dodatkowo uprawnione Stacje Kontroli Pojazdów oraz ich przedstawiciele 

a) mogą liczyć na dodatkowe przychody poprzez prowadzenie organizowanych na 

terenie całego kraju szkoleń dla kandydatów na diagnostów (dotyczy Stacji 

Kontroli Pojazdów oraz ich przedstawicieli, którzy mają możliwość 

przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych zawartych w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych wymagań w 

stosunku do diagnostów w profesjonalny sposób z wykorzystaniem urządzeń 

znajdujących się w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów),  

b) mogą liczyć na dodatkowe przychody poprzez świadczenie  

usług doradczych w zakresie przygotowania Stacji Kontroli Pojazdów do  

wymogów określonych ustawą - Prawo o ruchu drogowym. 

4. Szczegółowe warunki konkursów i rabatów, o których mowa w pkt. 2 litery  b), d) 

i e) dostępnych dla uprawnionych Stacji Kontroli Pojazdów każdorazowo określa 

Zarząd SITK RP Oddział w Krośnie. Warunki konkursów i rabatów mogą być 

uzależnione od długości trwania Umowy o świadczenie usług. 

5. Zasady prowadzenia szkoleń, o których mowa w pkt. 3 litera a) oraz świadczenia 

usług doradczych, o których mowa w pkt. 3 litera b) każdorazowo będą określone 

w odrębnych umowach. Niniejszy Regulamin nie stanowi podstawy do roszczenia o 

zawarcie umów, o których mowa w zdaniu pierwszym. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie za świadczone usługi 

 

1. Za świadczenie usług opisanych w paragrafie 3 pkt. 1 i 2 niniejszego Regulaminu 

uprawniona Stacja Kontroli Pojazdów zobowiązana jest: 

a) uiścić jednorazową opłatę rejestracyjną w wysokości 120 zł netto, 

b) uiszczać z góry przez cały czas obowiązywania umowy okresowe, 

kwartalne opłaty ryczałtowe za korzystanie z usług w wysokości 290 zł 

netto.  

2. Jednorazowa opłata rejestracyjna oraz opłaty kwartalne będą uiszczane na 

podstawie wystawianych przez SITK RP Oddział w Krośnie faktur VAT przelewem 

na wskazany w ich treści rachunek bankowy w terminie wskazanym w fakturach. 

Do określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu kwot netto będzie doliczony 

podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy prawa. 
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3. W przypadku podpisania umowy w terminie innym niż początek kwartału 

kalendarzowego opłata kwartalna naliczana będzie proporcjonalnie, począwszy od 

pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym podpisano umowę.  

 

§ 5 

Postanowienia dodatkowe 

 

1. Stacja Kontroli Pojazdów korzystająca z usług ma obowiązek wyznaczenia swojego 

przedstawiciela do celów kontaktowych zarówno z Zarządem SITK RP Oddział w 

Krośnie jak też z podmiotami współpracującymi, które na zlecenie SITK RP 

Oddział w Krośnie świadczą usługi dla uprawnionych Stacji Kontroli Pojazdów.  

2. Przedstawiciel uprawnionej Stacji Kontroli Pojazdów jest zobowiązany do 

legitymowania się przed Zarządem SITK RP Oddział w Krośnie oraz firmami 

współpracującymi, które świadczą usługi dla uprawnionych Stacji Kontroli 

Pojazdów poprzez podanie imienia i nazwiska, nazwy stacji, którą reprezentuje 

oraz okazanie Karty a jeżeli nie będzie to możliwe podanie numeru 

identyfikacyjnego Karty. 

3. W przypadku, kiedy wyznaczony przez uprawnioną Stację Kontroli Pojazdów 

przedstawiciel nie będzie mógł uczestniczyć w bezpłatnym seminarium 

szkoleniowym należy wskazać jego zastępcę, któremu będzie przysługiwało prawo 

do uczestnictwa w seminarium bez dodatkowych opłat. 

 

§ 6 

Rozwiązanie umowy 

 

1. W przypadku zaległości z zapłatą faktur za co najmniej dwa okresy płatności 

(kwartały) SITK RP Oddział w Krośnie ma prawo do rozwiązania Umowy ze 

skutkiem natychmiastowym. 

2. Bez względu na postanowienia ust. 1 niniejszego paragrafu SITK RP Oddział w 

Krośnie przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w 

sytuacjach, gdy uprawniony przedstawiciel Stacji Kontroli Pojazdów narusza 

postanowienia Regulaminu, w szczególności poprzez udostępnienie: 

a) Karty lub jej numeru identyfikacyjnego osobom nieuprawnionym, 

b) loginu i hasła dostępu do stron internetowych i forum podmiotów 

współpracujących z SITK RP Krosno osobom nieuprawnionym, 

c) uzyskanych informacji, materiałów pomocniczych, opinii prawnych i innych 

opracowań osobom nieuprawnionym.  
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3. W minimalnym okresie obowiązywania Umowy każda ze Stron może wypowiedzieć 

Umowę w każdym czasie bez podania przyczyn z zachowaniem trzy miesięcznego 

okresu wypowiedzenia na koniec kwartału kalendarzowego. Wypowiedzenie 

Umowy powinno nastąpić na piśmie. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez 

Świadczeniobiorcę, w trybie opisanym w niniejszym punkcie, Świadczeniobiorca 

zobowiązuje się do niezwłocznego uregulowania należności, o której mowa w par. 

4 pkt. 1 litera b), za cały pozostały okres minimalny na który miała obowiązywać 

Umowa na czas określony. 

4. Po upływie minimalnego okresu obowiązywania Umowy i przekształceniu Umowy 

w umowę na czas nieokreślony każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę w 

każdym czasie bez podania przyczyn z zachowaniem trzy miesięcznego okresu 

wypowiedzenia na koniec kwartału kalendarzowego. Wypowiedzenie Umowy 

powinno nastąpić na piśmie. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez 

Świadczeniobiorcę, w trybie opisanym w niniejszym punkcie, Świadczeniobiorca 

zobowiązuje się do niezwłocznego uregulowania należności, o której mowa w par. 

4 pkt. 1 litera b), za cały pozostały okres obowiązywania Umowy tj. do końca 

okresu wypowiedzenia. 

5. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Świadczeniobiorcę z powodu likwidacji 

lub zawieszenia działalności przez Świadczeniobiorcę, opłata o której mowa w par. 

4 pkt. 1 litera b) będzie naliczana do końca kwartału kalendarzowego, w którym 

Świadczeniodawca otrzyma na piśmie wypowiedzenie umowy. W takim przypadku 

Świadczeniobiorca powinien udokumentować fakt likwidacji lub zawieszenia 

działalności dokumentem urzędowym. 

6. W przypadku rozwiązania Umowy przez SITK RP Oddział w Krośnie, w trybie 

opisanym w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu, Świadczeniobiorca zobowiązuje się 

do: 

a) niezwłocznego uregulowania należności, o której mowa w par. 4 pkt. 1 litera 

b), za cały pozostały okres minimalny na który miała obowiązywać Umowa na 

czas określony – w sytuacji rozwiązania Umowy w okresie minimalnym, 

b) niezwłocznego uregulowania należności, o której mowa w par. 4 pkt. 1 litera 

b), za pełny kwartalny okres rozliczeniowy w którym nastąpiło rozwiązanie 

Umowy - w sytuacji rozwiązania Umowy w okresie po upływie okresu 

minimalnego.” 

7. SITK RP w Krośnie zastrzega sobie prawo do odmówienia zawarcia umowy bez 

podania przyczyny. 
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8. W terminie 7 dni od dnia rozwiązania Umowy uprawniona Stacja Kontroli 

Pojazdów jest zobowiązana do zwrotu wydanej Karty. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin jest do wglądu w siedzibie SITK RP Oddział w Krośnie oraz na 

stronie internetowej www.klubdiagnosty.pl 

2. Niniejszy Regulamin może być zmieniony wyłącznie w drodze uchwały Zarządu 

SITK RP Oddział w Krośnie, po uprzedniej konsultacji projektowanych zmian z 

uprawnionymi Stacjami Kontroli Pojazdów poprzez forum na stronie internetowej. 

Zmiany Regulaminu są wiążące dla Stacji Kontroli Pojazdów, z którymi zostały 

zawarte umowy po upływie 30 dni od ich ogłoszenia na stronie internetowej 

chyba, że w tym terminie uprawniona Stacja Kontroli Pojazdów dokona 

wypowiedzenia Umowy wskazując zmiany w Regulaminie jako przyczynę 

wypowiedzenia. W takim przypadku Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 

trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego. W 

stosunku do Stacji Kontroli Pojazdów, która dokonała wypowiedzenia Umowy w 

związku ze zmianą postanowień Regulaminu pozostają skuteczne dotychczasowe 

postanowienia Regulaminu aż do rozwiązania Umowy. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu określonym w uchwale Zarządu SITK 

RP Oddział w Krośnie. 

 

 

Regulamin został pozytywnie zaopiniowany pod 

względem zgodności jego postanowień z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa oraz 

postanowieniami Statutu SITK RP przez radcę 

prawnego Macieja Ziębkę oraz radcę prawnego 

Witolda Taszyckiego z Kancelarii Radców Prawnych 

Witold Taszycki i Maciej Ziębka Spółka Cywilna w 

Krośnie. 
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