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Pana odpowiedź napisana w lekceważącym tonie i z urzędniczą arogancją
budzi nasze zdziwienie. Dowodzi ona, że doświadczenie ze źle napisanej i
wprowadzonej ustawy PoRD w 2013 r. ( dyr. Bogdanowicz) nie spowodowało
zmiany stosunku i postawy urzędników w depoTD do użytkowników
opracowywanych aktów prawnych.

Napisałem o tym do Pani Premier B. Szydło. (kopia u p. J. Szmita)
Jest Pan w błędzie twierdząc, że przedsiębiorcy wiedzieli o planowanych

zmianach. Nie wiedzieli mali, średni i bardzo duzi jak Solaris, który dowiedział się
od nas i swoje uwagi przedstawi na konsultacjach społecznych.

W naszym piśmie z 27.11.2014 r. prócz uwagi o niezrozumiałym "urzędniczym
języku" jakim zostało napisane rozporządzenie nie zauważył Pan szerokiego
uzasadnienia potrzeby konsultacji społecznych. Rozporządzenie zawiera szereg
błędów, sprzeczności i niejasności o których urzędnicy depoTD nie wiedzą. Pana
twierdzenie, że konsultacje były jest nieprawdą.
KONSULTACJI ŻADNYCH NIE BYŁO.
Występowaliśmy o nie w 2014 r. i teraz o nie występujemy żeby doprowadzić do

poprawy zapisów w rozporządzeniu tak żeby były jasne, zrozumiałe dla diagnostów,
urzędników wydz. komunikacji i producentów i im nie szkodziły. Dlatego do czasu
wprowadzenia rozporządzenia z poprawionym tekstem domagamy się wprowadzenia
w trybie natychmiastowym okresu dostosowawczego, bo jest on potrzebny żeby
rozporządzenie nie powodowało szkód w gospodarce.

Załączam komunikat PIMOT, informujący o cyklu szkoleń, na których będą
wyjaśniane i tłumaczone "na polski" zapisy w rozporządzeniu. PIMOT po rozeznaniu
sytuacji uznał, że jest to konieczne bo nikt rozporządzenia nie rozumie. To świadczy
o poważnym problemie z językiem używanym dalej przez urzędników depoTD nie
rozwiązanym przez nowe kierownictwo ministerstwa.
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Państwo pozaciągało wiele zobowiązań finansowych na pokrycie których
potrzebne są pieniądze. Tych pieniędzy dostarczają swoimi podatkami producenci.
Działania urzędników Dep. TD szkodzące producentom są działaniami na szkodę
państwa.
Jeżeli nie załatwimy naszych spraw pójdziemy z nimi przy wsparciu posłów PiS do
Ministra MIiB i Pani Premier.
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