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Prawo i Sprawiedliwość

Warszawa 7.07.2015 r.

Sz. Pani Beata Szydło
Prezes
Szanowna Pani
Chcemy Panią poinformować o jednej z ważnych przyczyn powodujących
nieprzyjazne nastroje wyborcze dla władz państwowych na przykładzie sprawy
polskich producentów pojazdów użytkowych, specjalistycznych, nacźep i przyczep.
W załączonym pierwszym piśmie do Pani Premier Ewy Kopaczjest opis naszej
sprawy. Dalsze pisma to dowody na to o czym piszemy niżej.
Nasza sprawa dotyczy kilkudziesięciu tysięcy Obywateli Wyborców. ( kilkuset
producentów, ich pracowników, rodzin pracowników i znajomych).
Ponieważ jest Pani kandydatką na Premiera z ramienia PiS powinna Pani
wiedzieć jak bardzo szkodzą krajowi i wizerunkowi władz państwowych
niekompetentni urzędnicy zatrudnieni w ministerstwach na merytorycznych
stanowiskach.
Przykładem niech będą działania urzędników z Dep. Transportu Drogowego w
Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (DTD MIiR) (wymienieni w piśmie do p.
Premier), którzy wydawanymi przepisami szkodzą naszej branży według nas tylko z
powodu swojej niekompetencji. Niszczą naszą branżę nie tylko złą ustawą
wymienioną w piśmie ale wieloma innymi wprowadzonymi przepi sarni lub ich nie
wprowadzeniem. (np. przepisami ułatwiającymi sprowadzanie z zagranicy starych
samochodów co zabiera krajowy rynek i szkodzi rozwojowi krajowej produkcji,
zapewniając pracę tylko handlarzom i warsztatom naprawczym. Dodatkowo
stwarzając zagrożenie na drogach i powodując zatruwanie powietrza. Nie
opracowaniem
przez 8 lat załącznika XIII do dyrektywy 2007/46/UE w którym
powinien być wykaz części i zespołów podlegających homologacji: Dzięki temu
chińskie nie homologowane części niszczą cenami polskich producentów mimo że
stwarzają zagrożenie na drogach, itp.).
W opisanych przypadkach dzięki
urzędnikom z DTD MIiR państwo wspiera
handlarzy, warsztaty naprawcze i chińskich producentów zamiast polskich
producentów. Nasze wystąpienia, interwencje i ostrzeżenia o szkodliwych skutkach
działań ciągle tych samych urzędników zatrudnionych w DTD MIiR dla polskich
producentów czynione od 2008 r nie dały żadnego praktycznego rezu tatu.
Długoletni "zasłużeni
i nie do zastąpienia"
urzędnicy mimsterstw
merytorycznego szczebla są w znaczącej większości zupełnie oderwani od krajowej
rzeczywistości. Tworzą przepisy bez wyobraźni. Nie mają świadomości jakie one
będą spowodować skutki gospodarcze. Podejmują działania jakie potrafią ( a wiedzę

mają z przed lat) a nie jakie są potrzebne. Działanie w naszej sprawie długoletnich
urzędników z DTD MIiR, którzy pracowali w tym Departamencie jeszcze za rządów
PiS jest tylko jednym z wielu przykładów.
Tragicznie śmieszna jest niekompetencja urzędników mianowanych dzięki
układom partyjnym. Historyk z wykształcenia Ministrem Środowiska. Tacy
urzędnicy ministerstw powodują obniżanie autorytetu władz państwowych.
To dotyczy większości urzędników (świadczą o tym rezultaty i niezadowolenie)
ale oczywiście zdarzają się wyjątki.
Do niekompetencji dochodzi urzędnicza arogancja i lekceważenie Obywateli i ich
spraw.
Przykładem takich praktyk jest sposób załatwienia naszej prośby- skargi przez
Kancelarię p. Premier ( nie interesował Kancelarii w ogóle rezultat ich interwencji) i
brak odpowiedzi od p. Minister Marii Wasiak na nasze pismo.
j
Aktualna władza przez dwie kadencje albo tego nie widziała albo nie chciała
widzieć albo nie umiała sobie poradzić z konieczną poprawą administracji, która jest
jedną z naj gorszych w UE. Uważamy że tę administrację można naprawić tylko
przez wymianę urzędników. To jest bardzo ważny interes społeczny i inne względy
nawet humanitarne trzeba pominąć. Na szczęści teraz mamy WYBORY.
Ten istniejący stan jak stojąca zatęchła woda, powoduje w nas WIELKĄ
POTRZEBĘ ZMIANY, zmiany jakiejkolwiek. Każda zmiana będzie lepsza niż
dalsze trwanie w beznadziejnym szkodzącym bezruchu ze złymi urzędnikami w
ministerstwach i ich szkodliwą działalnością dla kraju.
Mamy nadzieję że uruchomiony proces zmian spowoduje że kiedyś doczekamy
się wreszcie administracji przyjaznej Obywatelom, dbającej o interesy ich i kraju.
Czekamy że ktoś zapowie że
będzie chciał i zmieni polską administrację
ministerialną na zyjazną dla Obywateli.
Będę wdzięczn
a informację że to pismo do Pani dotarło.
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2. Odpowiedź p. Dyr. Dep. TD Pawła Twardowskiego z dnia 16.03.2015 r.
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4. Pismo do p. Minister MIiR Marii Wasiak
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