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Zwracamy się do Pani Premier w sprawie, której załatwienie nie wymaga
wydawania społecznych pieniędzy. Wymaga jedynie spowodowania żeby Minister
Infrastruktury i Rozwoju znowelizowała przepisy homologacj i dla dopuszczeń
jednostkowych w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym (PoRD, Dz. U. z 2012 r.
poz.1448) które wprowadziło do polskiego prawa dyrektywę 2007/46/UE.

Nowelizacja ma spowodować żeby uzyskanie homologacji zajmowało tyle czasu i
kosztowało najwyżej tyle co w innych krajach UE ( Niemcy, Słowacja, Łotwa itd.) i
żeby można ją było zrobić w każdym województwie.

Obecnie w Polsce są 3 jednostki uprawnione do homologacji a sama homologacja
wg polskich przepisów trwa kilkanaście razy dłużej i kosztuje kilka razy drożej niż w
innych krajach UE. To powoduje że polskie firmy homologująpojazdy za granicą.

Uważamy że jest to skandal który kompromituje polską administrację, która
wprowadza przepisy niszczące polskich producentów, obniżając ich rynkową
konkurencyjność.

Minister Infrastruktury i Rozwoju jest o tych faktach przez nas poinformowana ale
na nie reaguje i mimo naszych ciągłych interwencji nie chce podjąć nowelizacji
szkodliwej ustawy.
Dlatego o pomoc w załatwieniu tej sprawy zwracamy się do Pani Premier.

Już na początku 2013 r występowaliśmy do ówczesnego MTBiGM do Dep.
Transportu Drogowego o wprowadzenie wymaganego przez dyrektywę okresu
dostosowawczego, przewidując katastrofalne skutki ustawy wprowadzanej
pośpiesznie i zupełnie bez przygotowania.
O pośpiechu po 6 latach prac nad ustawą, spowodowanym zagrożeniem karą przez
UE, świadczy fakt że rozporządzenia wykonawcze do ustawy, minister ogłaszał od
26.03 do 21.06.2013 r. (po południu!). Ustawa zaczęła obowiązywać następnego
dnia, tj. od 22 czerwca 2013 r.

O braku przygotowania świadczy fakt że przez 2 m-ce od wejścia w życie ustawy
nie można było w Polsce zrobić homologacji dla dopuszczeń jednostkowych bo nie
było żadnej jednostki upoważnionej do wykonywania tej homologacji.

To zatrzymało produkcję w firmach bo homologacja jest jednym z etapów
produkcji i niektóre firmy musiały ogłosić upadłość. Miały podpisane umowy z
klientami, których nie mogły zrealizować. To były małe i średnie polskie firmy.
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Pan Minister Nowak powiadomiony o katastrofalnych skutkach dla producentów
wprowadzenia znowelizowanej ustawy Prawo o Ruchu Drogowym już po miesiącu
jej działania w lipcu 20l3r. zdymisjonował Dyrektora Departamentu Transportu
Drogowego Pana Andrzeja Bogdanowicza.

Było oczywiste, że w tej sytuacji jedynym chroniącym producentów działaniem
naprawczym, zresztą zalecanym przez dyrektywę UE, było natychmiastowe
wprowadzenie okresu dostosowawczego. Uratowałby firmy przed skutkami ustawy a
urzędnikom dał czas na j ej poprawienie.

Mimo naszych ciągłych interwencji okres dostosowawczy dla ustawy nie został
nigdy wprowadzony.

Skarga do Pana Premiera Donalda Tuska w tej sprawie spowodowała że Pan
Łukasz Twardowski Z-ca Dyr. kierujący po dymisji Pana Andrzeja Bogdanowicza
Wyd. Transportu Drogowego tylko podjął z nami bezpośrednie rozmowy, które nie
przyniosły żadnego rezultatu.

Nasze pisma do Pani Minister Ewy Bieńkowskiej pozostały bez odpowiedzi
mimo pisemnego poparcia w tej sprawie jakie otrzymaliśmy od Ministra Gospodarki.

Ostatnio napisaliśmy pismo w tej sprawie do Pana Zbigniewa Rymasiewicza
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, w którego gestii znajduje
się Dep. Transportu Drogowego. Jego odpowiedź była powieleniem stanowiska w tej
sprawie jakie wcześniej zajmował Pan dyr. Łukasz Twardowski, czyli ani słowa w
sprawie nowelizacji przepisów homologacji dla dopuszczeń jednostkowych.

W pozostałych krajach UE wprowadzenie dyrektywy 2007/46/UE nie
sprowadziło kłopotów na producentów. Dlatego przy nowelizacji ustawy należy się
wzorować się na przepisach wprowadzających dyrektywę 2007/46/UE do prawa
krajowego w innych państwach UE.
Z tych powodów zwracamy się do Pani Premier z prośbą o spowodowanie żeby

Minister Infrastruktury i Rozwoju znowelizowała szkodliwe przepisy w ustawie
Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.l448), dotyczące homologacji dla
dopuszczeń jednostkowych w trybie szybkim, nie rozciągając tego na lata.

Pamiętając zapowiedź Pani Premier, że głosy Obywateli będą ważnym
wskazaniem dla działań Rządu RP zwracamy się w niniej szej sprawie, która dotyczy
około 500 firm i razem z pracownikami i ich rodzinami około 30 tys. Obywateli.
Wierzymy że Pani Premier nie pozostawi tej grupy Obywateli bez pomocy.
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