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Zwracamy się w sprawie wprowadzenia okresu dostosowawczego (OD) dla
homologacji dla dopuszczeń jednostkowych dla ustawy z dnia 10.10.2012 r o
zmianie ustawy Prawo o Ruchu Drogowym ( Dz. U. poz. 1448) dalej zwana ustawą,
wprowadzającej dyrektywę 2007/46/UE do polskiego prawa.
Dyrektywa zdecydowanie zaleca jego wprowadzenie a SPCMiP występuje o to
bez skutecznie od kwietnia 2013r.

Zapisy w polskiej ustawie są wyjątkowo szkodliwe dla polskiej gospodarki i
producentów ( oko 800 firm) Nie są wymagane przez dyrektywę i nie występują w
aktach prawnych innych państw UE.

Ustawa była pisana przez DTD przez 6 lat a mimo to została wprowadzona bez
przygotowania. Świadczy o tym fakt że pierwsza jednostka uprawniona do
homologacji dla dopuszczeń jednostkowych została upoważniona przez Ministra
w 2 m-ce po wejściu w życie ustawy i była przez jakiś czasjedyną w Polsce dla
około 800 firm z całej Polski.

Skutki złej ustawy i wprowadzenia jej bez przygotowania ujawniły się już w
lipcu 2013 r ogłaszaniem przez firmy stanu upadłości. Poinformowany o sytuacji
producentów Minister Sławomir Nowak zdymisjonował w połowie lipca dyr. DTD
p. Bogdanowicza. Mianowany do kierowania DTDdyr. Twardowski nie wprowadził
OD jako jedynego w tej sytuacji działania naprawczego nakazanego wymaganiami
dyrektywy.

Dymisja urzędnika, który spowodował szkody i nie naprawienie ich przez jego
następcę jest działaniem pozbawionym sensu. W firmach prywatnych takie
działanie jest niemożliwe bo prowadzi do bankructwa firmy.

Ponieważ zapisy w ustawie dotyczące homologacji dla dopuszczeń
jednostkowych ciągle poważnie szkodzą gospodarce i producentom dlatego ich
zmiana jest bardzo potrzebna. W tej sprawie zwracamy się do Pana o pomoc.
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W styczniu 2013 r wysłaliśmy do DTD pismo ws systemu rejestracji czasowych i
wydawania tablic ze szczegółową propozycją poprawienia obowiązującego
systemu opracowaną przez kolegę producenta.

W grudniu 2014 r otrzymaliśmy do opiniowania projekt projektu zmiany
ustawy PoRDwprowadzającą rejestrację "profesjonalną", której wejście w życie
jest planowane na 1.12.2016 r. Urzędnicy DTD potrzebują prawie 4-ch lat żeby
załatwić prostą sprawę. Robią to w sposób możliwie najbardziej skomplikowany,
wprowadzając do procedury wiele niepotrzebnych uwarunkowań, które będą
tylko utrudniać pracę producentom. Zgłosiliśmy w formularzu.

Czy Pan jest w stanie sobie wyobrazić jak by wyglądała polska gospodarka
gdyby producenci pracowali tak jak urzędnicy w DTD ?

Zupełnie są dla nas niezrozumiałe powody i sens działań urzędników DTD
szkodzących producentom, dzięki których pracy i podatkom otrzymują pensje.
Działań, których skutki samym urzędnikom nie przynoszą żadnych korzyści.

Uważamy że bardzo ważne jest ustalenie przyczyn z powodu, których
urzędnicy DTD nie działają tak jak powinna działać służba publiczna umiejąca
przewidzieć skutki swojej twórczości. Służba, która powinna zaspakajać potrzeby i
służyć dobru gospodarki i producentów.

Brak praktycznych rezultatów Pana pomocy w opisanych sprawach spowoduje
że będziemy zmuszeni zwrócić się o pomoc do Pani Premier Ewy Kopacz.
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