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 Zgodnie z podjętą uchwałą Walnego Zgromadzenia członków Małopolskiego 
Stowarzyszenia Pomocy Drogowych z siedzibą w Nowym Sączu, których firmy 
świadczą usługi na rzecz Państwa spółek, zwracamy się do Pani/Pana dyrektora o 
weryfikację stosowanych cenników za usługi assistance -pomocy drogowych jak i 
usług towarzyszących. 
 Od 2001 roku za przyczyną dwóch spółek, prowadzących nieuczciwą 
konkurencję kosztem firm pomocy drogowych, zaczęto drastycznie obniżać cennik za 
usługi, nie naruszając swoich prowizji i umów. Na reakcję rynku świadczącego 
bezpośrednie usługi nie trzeba było długo czekać. Ograniczono zatrudnienie, 
zredukowano liczbę posiadanego sprzętu i samochodów a w skrajnych przypadkach 
zamknięto firmy. W ich miejsce podpisano umowy z przypadkowymi użytkownikami 
lawet. Z pozostałymi firmami zerwano umowy lub ograniczono im zlecenia. Nie 
zważając na jakość, sprzęt, doświadczenie, posiadane uprawnienia i wieloletnią 
praktykę, górę wziął czynnik cenowy. 
 W związku z utrzymującymi się nadal złymi tendencjami i praktykami 
apelujemy do Państwa o zweryfikowanie swych działań i uczciwe, partnerskie 
traktowanie firm pomocy drogowych świadczących usługi na rzecz Waszej Spółki.         
W bieżącym roku odnotowaliśmy nieprzewidywalne wzrosty cen paliwa jak i kosztów 
utrzymania firm i pracowników, co w żaden sposób nie znalazło odzwierciedlenia        
w narzuconych stawkach za nasze usługi. Wręcz odwrotnie. Kosztem naszych firm 
zastosowano na rynku dumping cenowy celem pozyskania kontraktów. 
 Ponieważ jesteście Państwo zarejestrowani w KRS, powinniście przestrzegać 
prawo polskie. Nadmieniamy też, że zgodnie z unijnymi przepisami spedycyjnymi, 
jesteście Państwo odpowiedzialni na równi z „przewoźnikiem” za niestosowanie się 
do przepisów.  
 Na wniosek członków MSPD zlecono wycenę minimalnych kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług pomocy drogowej i 
transportu pojazdów, która zostanie Państwu przedłożona w terminie późniejszym. 
 Oczekujemy od Państwa Spółki zaprzestania działań dumpingowych,  
zlecania przewozu pojazdów firmom nieuprawnionym (auto złomy, kasacje pojazdów, 
transport na potrzeby własne), opracowania realnego cennika usług opartego na 
aktualnych cenach z uwzględnieniem realnych kosztów a w szczególności czasu 
pracy kierowców w świetle nowych przepisów. 
 Ponadto apelujemy o organizację regularnych szkoleń w zakresie 
obsługiwanych kontraktów. 



 Rejon województwa małopolskiego oprócz najwyższych cen paliw w Polsce 
jest szczególny pod względem ukształtowania terenu, śnieżnych i mroźnych zim, 
upalnych miesięcy letnich a co za tym idzie natłoku ruchu turystycznego przez 
większość miesięcy w roku. Odzwierciedlenie tych warunków uwzględnione jest         
w cennikach Starostów i Komendy Małopolskiej Policji. 
 Apelujemy do Państwa o uwzględnienie podniesionych tematów w świetle 
deklaracji niektórych firm, na spotkaniu w dniu 28 listopada br. w Nowym Sączu, o 
ograniczeniu świadczenia usług ze względu na koszty i braki na rynku pracy osób 
odpowiednich do zatrudnienia na stanowisku kierowca - mechanik pomocy drogowej. 
 Mamy nadzieję, że zdecydowane działania w tym zakresie przyczynią się do 
poprawienia wizerunku Państwa Spółki jak i osób ją reprezentujących na rynku 
polskim. 
 Oczekujemy na jednoznaczne pisemne stanowisko w poruszonych sprawach. 
 
 
 
Otrzymują: 
 
1. PZM „AUTOTOUR”       Z poważaniem 
2. INTERPARTNER 
3. STARTER         Za zarząd MSPD 
4. CORIS 
5. MONDIAL ASSISTANCE      Wacław  Serafin 
6. POL-ASSISTANCE 
7. EUROP ASSISTANCE                    
8. a/a 
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