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Szanowny Panie MInIstrze
Odpisuję na Pana pismo z dnia 15 lipca 2015 r nie oczekując jakiegoś

rezultatu a tylko z powodu który podałem na końcu pisma. W piśmie będę się
posługiwał prostym, bezpośrednim językiem z lInagrań rastauracvjnvch" żeby w
gabinetach ministerialnych było dobrze zrozumiane i budziło ciekawość

Odnośnie Pana wyjaśnienia ws konsultacji.
Jest oczywiste że jeżeli po konsultacjach powstaje tak zła i szkodliwa ustawa

to znaczy że urzędnicy DTD konsultacje przeprowadzili źle. Przez 6 lat ciągle ci
sami urzędnicy DTDwyprodukowali ustawę tak złą i szkodliwą dla producentów i
gospodarki, że minister w kilkanaście dni po jej wejściu w życie w lipcu 2013 r jak
tylko ujawniły się jej szkodliwe skutki wyrzucił z pracy dyr. DTD p. Bogdanowicza a
wcześniej jego zastępcę.
Ale Pan tego nie wiedział podpisując swoje pismo.

Odnośnie Pana wyjaśnienia ws okresu dostosowawczego.
O jego wprowadzenie wystąpiliśmy już w lutym 2013 r sygnalizując również nie

przygotowanie do wprowadzenia, szkodliwość i konieczność poprawienia ustawy.
W lipcu 2013 r było wiadomo, że szkodliwość ustawy można było

zneutralizować tylko wprowadzeniem okresu dostosowawczego. Pozwalał na to
termin w XIX załączniku.

Konieczność tego zgłaszaliśmy w bezpośrednich rozmowach z p. Dyr.
Twardowskim w naszym Klubie Producenta. Ale dyr. Twardowski okresu
dostosowawczego nie wprowadził i nie rozpoczął procesu poprawiania ustawy. Po
tych rozmowach uznaliśmy że w lipcu 2013 r i później okres dostosowawczy nie
został wprowadzony i nie rozpoczęto poprawiania ustawy bo dyr. Twardowski i
urzędnicy DTD nie umieli tego zrobić i ciągle nie umieją. Innych mających sens
powodów nam nie przedstawiono.
Stan taki trwa do dziś i mimo oczywistej i pilnej potrzeby, do tej pory nie zostały

rozpoczęte prace nad poprawieniem ustawy.
Ale Pan tego nie wiedział podpisując swoje pismo.
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Odnośnie Pana porównania polskiej ustawy do ustaw w innych państwach UE.
Polska ustawa jest tak złą, że nie można jej porównać z żadną ustawą w
pozostałych państwach UE. Powoduje ona że polscy producenci homologują
pojazdy w krajach sąsiednich a nie w Polsce. O tym napisałem.
To stale kompromituje MliR, Pana i OTO.
Ale Pan tego nie wiedział podpisując swoje pismo.

Nie wiedział Pan bo nie zapoznał się z pismami załączonymi do pisma z 3 czerwca
2015 r. Nie ma Pan w tej sprawie własnej, niezależnej wiedzy i opinii opartej na
faktach tylko powtarza to co Panu powiedzą urzędnicy OTO. A oni korzystając z
niewiedzy przełożonego przekręcają rzeczywistość tak żeby wykazać, że są w
porządku. Psują Panu opinię narażając Pana na takie pisma.

Podejrzewamy, że nasze pismo nie czytając przekazał Pan dyr.
Twardowskiemu żeby napisał odpowiedź. Gdyby było inaczej to pismo było by
inne. Informowało by, że poprawianie ustawy rozpoczęli nowi urzędnicy w OTO.

Odpisałem dlatego żeby Pana pismo i moją odpowiedź przesłać do p.
Kerwińskiego, Szefa Sztabu Wyborczego PO ( z podziękowaniem) i dołączyć do
pakietu pism w naszej sprawie. Rozsyłamy go i przekazujemy wszystkim, którzy
może nam pomogą uruchomić proces poprawy ustawy jeszcze teraz lub po
wyborach. Pakiet rozsyłamy do Sztabów Wyborczych wszystkich partii i będziemy
prezentować na spotkaniach przed wyborczych.

Przed samymi wyborami będziemy się starali zainteresować sprawą
poprawienia ustawy media przesyłając im pakiet.

Jeżeli na jakimś spotkaniu przedwyborczym będziemy mieli okazję to
wręczymy pakiet bezpośrednio Pani Premier Kopacz żeby wiedziała komu między
innymi będzie zawdzięczać jak PO przegra wybory.
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