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Szanowna Pani Premier.
Odpowiedź dyr. Oleksiaka podaje uzasadnienie, które nie uzasadnia wprowadzenia

tego nowego obowiązkowego dokumentu bezwzględnie wymaganego przez Wydz.
Komunikacji przy rejestracji przebudowanego pojazdu użytkowego,
W podanych paragrafach rozporządzenia ( Dz. U 2016 r. poz. 2022 ), których treść

dla ułatwienia załączam, nie ma ani słowa o wprowadzaniu nowego dokumentu, który
będzie dokumentem wymaganym przy rejestracji przebudowanego pojazdu.

Na wspomnianym w odpowiedzi spotkaniu w 'dniu 25.01.2017 r. Prezes Polskiej
Izby Stacji Kontroli Pojazdów p. Leszek Turek stwierdził że "potwierdzenie", jest
wprowadzone nielegalnie i jest bezprawne bo nie występuje w żadnych polskich
przepisach. Dyr. Oleksiak tego stwierdzenia nie zakwestionował, udając, że go nie
było, prowadził dyskusję o jego zaletach.
Udzielanie odpowiedzi zawierającej nieprawdę świadczy o udzielającym i o nie

szanowaniu i lekceważeniu przez niego osoby której odpowiada. W tym przypadku
Pani i Pani stanowiska służbowego oraz poziomu kompetencji Pani urzędników.
Bezprawne i nielegalnie wprowadzone POTWIERDZENIE szkodzi rozwijającej się

branży pojazdów użytkowych, którą tworzą firmy z polskim kapitałem, ich
pracownikom i rodzinom pracowników.

To spora liczba wyborców cierpiąca z powodu urzędników w depoTD MIiB
niedbających o skutki gospodarce wprowadzanych również innych przepisów.
Ponieważ kierownictwo MIiB mimo naszych monitów od ponad roku toleruje

samowolę urzędniczą i nie może zlikwidować "potwierdzenia" zwracamy się do Pani z
prośbą o poejęcie skutecznej interwencjiw MliB,która doprowadzi do likwidacji
nielegalnego i szkodliwego dla naszej gospodarki dokumentu "potwierdzenia".
Prosimy o odpowiedź informującą o sposobie załatwienia sprawy.
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Załączniki
1. Teksty paragrafów rozporządzenia wymienionych w piśmie dyr. Oleksiaka
2. Odpowiedź dyr. Oleksiaka na nasze pismo do Pani
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