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Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych i Pojazdów 

 

Warszawa 6.12.2013 r 

 

 

Sz. Pan Łukasz Twardowski 

Z-ca Dyrektora  

Kierujący Dep. Transportu Drogowego 

 W d. MTBiGM 

 

 

Cieszę się, że nasza skarga do Pana Premiera da wreszcie jakiś rezultat, jeżeli 

dojdzie do spotkania a Panu dziękuję za propozycję spotkania. Uważam, że jest to 

najlepszy sposób rozpoczęcia wspólnego rozwiązywania zaistniałych z winy 

MTBiGM problemów bardzo szkodzących polskim producentom i polskiej 

gospodarce.   

Celem spotkania będzie omówienie zgłoszonych przez nas  problemów, wskazanie 

ich  przyczyn oraz działań zaradczych z terminem ich wykonania. 

       Niektóre zgłoszone w wykazie problemy mogą być podobne i mieć podobne 

skutki dla producentów. Pozostawiałem je celowo w zgłoszonej formie dla ich 

lepszego zilustrowania. Problemy i komentarze są napisane w powszechnie 

zrozumiałym języku „polskim dla ludzi”. W taki języku powinny być napisane 

pisma urzędowe i inne dokumenty. Jesteśmy chyba zgodni, że urzędnicy są dla 

Obywateli a nie Obywatele dla urzędników.      

       Pytania o wyjaśnienie ewentualnych niejasności w opisie problemów proszę 

kierować bezpośrednio do podanych autorów z kopią do mnie. 

W spotkaniu z naszej strony będą uczestniczyć kompetentni przedstawiciele 

Organizacji i producentów w tym autorzy problemów.  

        Producenci części motoryzacyjnych i producenci pojazdów użytkowych 

(pojazdów specjalnych i specjalistycznych, użytkowych, zabudów pojazdów, 

autobusów i busów, naczep i przyczep) to jedyna pozostała część dawnego 

polskiego przemysłu motoryzacyjnego zarządzana przez polski kapitał. 



Przeważanie to mali i średni producenci wkładający w wyroby własną myślą 

techniczną.  

W interesie polskiej gospodarki leży ochrona i wspieranie tych producentów przez 

władzę państwową i administrację. Rozwiązanie zgłoszonych problemów właśnie 

temu będzie służyć. 

Deklarujemy pomoc i współpracę w działaniach służących rozwiązaniu 

zgłoszonych problemów. 

Proponujemy spotkanie w dniu 9 stycznia 2014 r o godzinie 11 w budynku 

dyrekcji FSO, ul. Jagiellońska 88, wejście główne, sala recepcyjna nr 3 (Bezpłatny 

parking przed budynkiem). Przewidywany czas spotkania około 3h. 

Proszę o szybkie potwierdzenie spotkania lub propozycję innego terminu. 

 

 

Z poważaniem  

 

Antoni T. Dąbrowski 

Prezes Zarządu SPCMiP 

 

Załącznik   

1. Wykaz problemów dawnych i nowych, jakie wystąpiły po wejściu ustawy w 

dniu  22.06.2013 r.  

2. Komentarz i wyjaśnienia do problemów zgłoszonych przez p. Błażeja Kopkę 

 

 

Do wiadomości  

1. Minister P. Elżbieta Bieńkowska Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

2. Z-za Dyr. Kamil Sierszak Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

 


