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ze spo ania delegacji SPCMiP w MliB w dniu 27.04.2017 r.

Ze strony MliB w spotkaniu udział wzięli
Szef Gabinetu Politycznego Ministra p. Łukasz Smółka
Dyr. Dep. Transportu Drogowego p. Bogdan Oleksiak (BO)
Naczelnik Wydz. Jerzy Król (JK)
Z naszej strony była delegacja trzyosobowa

Spotkanie zorganizowali producenci z obwodu świętokrzyskiego przez krakowskie biuro
poselskie posła min. A. Adamczyka w ramach ogłoszonych przez SPCMiP ogólno polskich działań
producentów, których celem jest doprowadzenie do likwidacji "potwierdzenia" i innych patologii
legislacyjnych wprowadzonych przez depoTD MliB.
Na początku spotkania przekazaliśmy dyr. p. Ł. Smółce opracowanie

przekazane do Ministerstwa Rozwoju ws szkodliwych skutków działań
legislacyjnych depo TD MIiB z którym tam dotarliśmy dzięki pomocy posła PiS.

Pismo zawiera 7 załączników opracowanych przez producentów opisujących
rzeczywiste szkodliwe skutki rozporządzenia (Dz. U.2016 poz. 2022 ) i
"potwierdzenia" wprowadzonego przez dyr. Oleksiaka.

Spotkanie rozpoczęło się od wyjaśnień dyr. Oleksiaka, że "potwierdzenie" jest
tylko dokumentem pomocniczym wprowadzonym na prośbę jednostek
uprawnionych ( PIMOT i ITS ) dla uproszczenia procesu rejestracji pojazdu po
przebudowie i nie jest konieczne.
Producenci temu zaprzeczyli twierdząc że "potwierdzenie" jest niepotrzebne,

szkodliwe gospodarczo, bezprawne i nielegalnie wprowadzone przez dyr.
Oleksiaka i wymagane bezwzględnie przy rejestracji pojazdu po przebudowie ..
BO powtarzał w odpowiedzi na każdy zarzut że jest to dokument pomocniczy
ignorując podawane przez nas fakty. Wreszcie dyr. Smółka zadał mu pytanie czy
można zarejestrować bez "potwierdzenia"? Dyr. Oleksiak dwukrotnie odpowiadał
nie udzielając odpowiedzi czym zdenerwował dyr. Smółkę, który zażądał
odpowiedzi TAKlub NIE. Było TAK.
Następnie BO uzasadniał dlaczego "potwierdzenie" jest potrzebne i dlaczego

tylko przedstawiciele jednostki uprawnionej mogą je wystawiać przyjeżdżając
obejrzeć pojazd do producenta. Wyjaśniliśmy że to kosztuje producenta nawet 4
tys. zł. Dlaczego nie mogą tego robić diagności na SKP? ?
BO stwierdził że diagności są niedouczeni i nie mają potrzebnej wiedzy żeby

potwierdzić patrząc w dokumentację z badań że fotel w pojeździe został
zamontowany zgodnie z rysunkiem z badań. Powołał się na wypowiedź Prezesa
PISKP p. J. Turka który to stwierdził na spotkaniu 25.02.2017 r. w MiB oraz na
ostatni raport NIKws jakości badań na SKP.



Przy okazji badań wyszła sprawa konieczności potwierdzania przez jednostki
uprawnione wyników badań wykonywanych przez odpowiednie firmy w innych
krajach UE.
Wielu producentów zrobiło badania zagranicą bo taniej i teraz będą je musieli
potwierdzać w jednostkach uprawnionych w Polsce. (są 4-ry)
Wynika to z zapisów w rozporządzeniu. (§8ust. 4 pkt. 9 i 10, §9b, §9d.)
( ale nie zostało wyjaśnione co zawiera termin ''potwierdzenie przez jednostkę
uprawnioną" w przypadku badań wykonanych zagranicą.

Jak to szkodzi i wygląda w patologicznej praktyce opisała producentka w zał. nr
5 do pisma do MR. Jest na naszej stronie. )
Pan Oleksiak stwierdził że za rozporządzenie nie odpowiada bo do MIiB

powrócił w kwietniu 2016 r.
Kolega powiedział, że znamy jego historię.
Natomiast Pan Król od razu pokazał mi kartkę z wydrukowaną moją opinią do

projektu zmiany ustawy PoRD UC 65 (wprowadzenie dyrektywy 2014/45/UE)
twierdząc że nie zgłosiłem do rozporządzenia uwag. Pokazywał tę kartkę i nawet
ją czytał na spotkaniu w MIiBw dniu 25.02.2017 r. Widać trafiłem dobrze z
opinią zawierającą tylko 3 zdania. Już wtedy poinformowałem go że pomylił akty
prawne ale to do niego nie dotarło.
Pokazując ponownie wykazał, że nie umie się posługiwać systemem konsultacji

elektronicznej w systemie Rządowego Centrum Legislacji gdzie wpisałem swoją
opinię do projektu UC 65.

SPCMiP nie opiniowało rozporządzenia bo nie byliśmy zaproszeni do
konsultacji, bo ich chyba w ogóle nie było.

Wykaz błędów do rozporządzenia zgłoszonych przez producentów wysłałem na
prośbę p. Króla ponownie bo pierwszy zaginął.

Fakty ze spotkania pokazują poważny problem jakości kadry w depoTD MIiB.
Kierownictwo ministerstwa się zmienia a urzędnicy NIE.
O jakości aktów prawnych decydują urzędnicy bo są autorami i dla

kierownictwa jedynym żródłem informacji o poprawności aktu prawnego co jest
złym rozwiązaniem. Aktualne występowanie o nadsyłanie uwag do projektów nie
wiele zmienia.

Dlatego uważamy, że bardzo ważne są konsultacje bezpośrednie aktów
prawnych z udziałem użytkowników bo są dla kierownictwa rr.inisterstwa
drugim nie zależnym źródłem wiedzy o jakości i skutkach projektu danego
aktu prawnego.
Dyr. Smółka poprosił nas żebyśmy napisali pismo do dyr. Oleksiaka z kopią do

niego zawierajr.cego informację co chcemy żeby było zmienione i wyszedł ze
spotkania, ktqr zaraz się skończyło.
Treść relacji zos ,ała uzgodniona i akceptowana przez całą delegację SPCMiP
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2. Poseł na Sejm RP . Paweł Lisiceki
3. Podsekretarz Stanu MliB p. Jerzy Szmit
4. Szef Gabinetu Politycznego Ministra MIiB p.Lukasz Smółka
5. Z- ca Dyr Jan Filip Staniłko Dep. Innowacji Ministerstwo Rozwoju
6. Dyr. Dep. TD MIiB p. Bogdan Oleksiak
7. dziennikarze wskazani przez producentów

Z poważaniem


