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Posiedzenie w dniu 8.06.2017 r,  

UWAGI 
do projektu ustawy o zmianie ustawy (UD86) – PoRD (druk nr 1543) 

 
1. Obecny system wydawania tablic rejestracyjnych dla rejestracji czasowej oraz 
tymczasowej wielokrotnej badawczej jest mniej biurokratyczny i kosztowny dla 
przedsiębiorców niż proponowany w projekcie. W każdym powiecie działa inaczej bo 
został przez urzędników dep. TD opisany nie ściśle i nie jednoznacznie. Jego naprawa 
wymaga tylko wprowadzenia kilku uściśleń żeby urzędnicy Wydz. Komunikacji w całym 
kraju rozumieli go jednakowo.   
W 2013 r nasz kolega producent opracował propozycję uregulowania i wprowadzenia 
ujednoliconych warunków krajowych wydawania tablic rejestracyjnych dla rejestracji 
czasowej oraz tymczasowej wielokrotnej badawczej. Zawierała 3 punkty - uściślenia 
dzięki którym system działałby dobrze w całej Polsce od 2013 r.  i nie trzeba by było 
wymyślać nowego. Propozycję przesłaliśmy do dep. TD.  
Nie trzeba wprowadzać nowego systemu o poziomie biurokracji nie spotykanym w 
UE jeżeli można łatwo naprawić system istniejący podobny do innych w UE. To 1 
-szy powód dla którego projekt ustawy należy odrzucić bo niepotrzebnie zwiększa 
biurokrację,  pracochłonność i koszty u przedsiębiorców. 
2. W 2015 r. odbyły się społeczne konsultacje tego projektu. Przekazano nam jego opis  
na 150 str. A4. Teraz jest na 23 str. W czasie konsultacji producent ( członek naszej 
delegacji) pokazał urzędnikom z dep. TD przepisy niemieckie dotyczące tej sprawy. 
Były zapisane na 1 1/2 strony A4. Urzędnicy nie zainteresowali tymi przepisami. Rząd 
RP nakazuje tworzyć przepisy zgodnie z zasadą UE+0 a więc bez zbędnej biurokracji. 
Ten projekt ustawy jest z tym nakazem UE +0. niezgodny. Niemieckie i inne 
wymienione w uzasadnieniu przepisy to pokazują.   
       Duże niepotrzebne zwiększenie biurokraci i skomplikowania dla administracji 
i przedsiębiorców w  proponowanym rozwiązaniu to 2-gi powód dla którego 
projekt ustawy należy odrzucić  żeby nie musiała go likwidować  Specjalna 
Sejmowa Komisja d/s Deregulacji. Takie przepisy szkodzą przedsiębiorcom, 
gospodarce i PiS -owi, który teraz odpowiada za ich wprowadzenie.  
 
3. Projekt znów jest napisany w sposób zawierający tylko uzupełnienia a nie pełny 
tekst i językiem dla ogółu mało zrozumiałym. To dowodzi braku szacunku urzędników 
dla tych co muszą go czytać i oceniać ( posłów) i przedsiębiorców. Znów liczy się 
wygoda urzędników a nie Obywateli. Zwracamy na to uwagę  urzędnikom z dep. TD 
od lat bez skutku.  To jest 3 powód dla którego też projekt należy odrzucić. 

Z poważaniem  
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