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Zwracamy się do Pana z bardzo gorącą prośbąó Wrrl iwe zapoznanie się z
informacj ami zawartymi w załącznikach i pomoc żeby załatwienie
naszych spraw wsparł swoim autorytetem min, M. Morawiecki.

Zgodnie z ustaleniami na spotkaniu z Panem naszej delegacji w MR w
dniu 23.02.2017 r. przekazujemy w załącznikach dane świadczące o
szkodliwym wpływie na gospodarkę kraju i konkurencyjność polskich
przedsiębiorców mikro, małych i średnich rozporządzenia (Dz. U. 2016 r.
poz.2022.) ipotwierdzenia wprowadzonego przez dyr. depo TD MIiB p.
Oleksiaka pismem z dnia 28.08.2016 r.
Zwracamy się za Pana pośrednictwem z prośbą o pomoc i wsparcie

przez Min. M. Morawieckiego naszych starań w przekonaniu min.
Adamczyka do zmiany szkodliwej dla gospodarczej polityki legislacyjnej,
której rezultaty praktyczne są opisane w załącznikach.

Warszawa 26.04.2017 r.

Sz. Pan Jan Filip Staniłko GŁÓWNAKA!\!CELARIA
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Załącznik nr l
Koszt badań foteli kat. M1 w krajach Unii Europejskiej.
Koszty badań w Polsce są dużo wyższe niż w innych krajach. Mają znaczący
wpływ na koszt wykonania bezpiecznej, spełniającej wymagania określonych
regulaminów przebudowy. Duża różnica w cenie przebudowy bezpiecznej i
niebezpiecznej powoduje wzrost popytu na przebudowy niebezpieczne.
Wyniki ostatnich kontroli NIK wskazują, że ilość zabudów niebezpiecznych
zarejestrowanych i jeżdżących po naszych drogach nie uległa zmniejszeniu
po wprowadzeniu rozporządzenia.

Załącznik nr 2
Wjaki sposób (na podstawie jakich dokumentów) dokonuje się
rejestracji pojazdów przebudowanych w krajach UE.
Jaki jest koszt rejestracji i procedur związanych z rejestracją
przebudów w krajach UE.



Z informacji wynika że w Polsce przepisy stwarzają zupełnie bez celowo
największe trudności z największą ilością zbędnych formalności, straty czasu
i kosztów dla polskich producentów w procesach administracyjnych ..

W krajach UE potrafiono zapewnić bezpieczeństwo nie wydając przepisów
szkodzących producentom w obszarze homologacji i rejestracji.

Działania MliB powodują że polskie firmy przenoszą się zagranicę ze stratą
dla naszej gospodarki.

Załącznik nr 3
Zarzuty do "potwierdzenia" wprowadzonego bezprawnie przez dyr.
Oleksiaka
Przedstawione zarzuty świadczą o szkodliwości, nielegalności i braku
potrzeby wprowadzania takiego dokumentu. Zadziwia tolerowanie przez
kierownictwo MliB nielegalnego działania dyr. Oleksiaka.

Załącznik nr 4
List od producenta informujący o wadach polskiego systemu
homologacji opracowanego przez urzędników depo TD M/iB.
Informuje o wadach polskiego systemu homologacji co powoduje że polskie

firmy homologują zagranicą ze stratą dla polskiej gospodarki.

Załącznik nr 5
Pismo producenta zabudów
Opisany przykład jest dowodem że w Polsce nie można zarejestrować
pojazdu na podstawie w wyników badań uznawanych za wystarczające w
innych państwach UE. Partnerzy zagraniczni nie rozumieją dlaczego sami
sobie szkodzimy. Trudno im wytłumaczyć że takich mamy urzędników w depo
TO MliB, którym się pozwala szkodzić gospodarce własnego kraju. Przykład
potwierdza również nasz zarzut, że rozporządzenie jest napisane w sposób
niezrozumiały dla użytkowników. ( Wydz. komunikacji, diagności itp. ).

Załącznik nr 6
Informacja od producenta foteli
Informuje o spadku produkcji w sektorze przebudów spowodowanej

rozporządzeniem i potwierdzeniem oraz o powstałej sytuacji gospodarczej
powodującej upadanie firm.

Załącznik nr 7
Informacja od producenta zabudów
W tekście są opisane złe skutki gospodarcze polityki legislacyjnej
prowadzonej przez depo TO MIiB. Wynika z nich że autorzy przepisów
prawnych w MliB nie umieją przewidzieć szkodliwych skutków rynkowych i
gospodarczych jakie one spowodują. Wyjaśnienia i przykłady z życia wzięte.



PODSUMOWANIE
Podane w załącznikach dowodu i przykłady świadczą o szkodliwych dla
gospodarki i producentów działaniach legislacyjnych kierownictwa depoTD
MliS. Spowodowały one bez żadnego powodu powstanie w Polsce dla tej
działalności gospodarczej najgorszych warunków w państwach UE.

Działania te są sprzeczne z Rządowym Programem Wspierania MŚP,
niczemu nie służą i są spowodowane według nas zwykłą niekompetencją
urzędników, którzy ośmieszają MIiS.

Ponieważ nasze dotychczasowe interwencje nie dały rezultaty zwracamy
się z prośbą o do Pana jako przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju
odpowiedzialnego za gospodarkę kraju o pomoc i interwencję u min.
Adamczyka.

Wnosimy o pomoc Pana Min. M. Morawieckiego w spowodowaniu
1. Natychmiastowej likwidacji niepotrzebnego i szkodliwego "potwierdzenia"
wprowadzonego przez dyr. depoTD MliS pismem z dnia 29.08.2016 r. które
jest obecnie wymagane przez Wydz. Komunikacji przy rejestracji pojazdu po
przebudowie określonej w rozporządzeniu przez §8ust. 4 pkt.9 i 10, §9b, §9d.

Rozesłanie pisma z informacją o likwidacji" potwierdzenia" do wszystkich
Starostw z kopią do nas żebyśmy mogli poinformować o tym producentów.
2. Ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji społecznych rozporządzenia (Dz. U. z
2016 r. poz.2022) w celu jego nowelizacji, która usunie zawarte w nim błędy
niezgodności z przepisami UE. Przykłady błędów były przesłane do MIiS.

Opracował zespół w składzie: Paweł Wilczkowski, Marek Roszuk, Antoni T.
Dąbrowski oraz producenci współpracujący z SPCMiP.
W imieniu I połu
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1.Minister MIiB p. Andrzej Adamczyk
2. Poseł PiS p. Paweł Lisiecki (pismo i 7 załączników) Nr. ~ ~ ~.

3. Podsekretarz MIiB p. Jerzy Szmit. (pismo i 7 załączll1KoW-- - _--'


