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Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Kilka tygodni temu skierowa³em na rêce Pana Ministra oœwiadczenie w sprawie rejestracji w Polsce
samochodów z kierownic¹ po lewej stronie. Oœwiadczenie to ukaza³o siê na moim blogu internetowym
i wywo³a³o bardzo interesuj¹c¹ dyskusjê. Sprowokowa³o te¿ ludzi zainteresowanych samochodami do
skierowania kolejnych listów do mnie i próœb o interwencjê, z których jedna wydaje mi siê szczególnie
zasadna. Dlatego, korzystaj¹c ze swych uprawnieñ, w formie oœwiadczenia przekazujê j¹ na rêce Pana
Ministra.

Jest to proœba skierowana przez m³odych przedsiêbiorców z Pi³y, zajmuj¹cych siê importem samo-
chodów osobowych, którzy postuluj¹ uproszczenie procedury w, zdawa³oby siê, drobnej, ale dla nich
bardzo uci¹¿liwej sprawie wyrabiania tablic próbnych. W liœcie do mnie opisuj¹ to tak:

„Importerzy samochodów osobowych ca³ych, nieuszkodzonych, którzy sprowadzaj¹ samochody z za-
granicy, choæ mog¹ bezpiecznie przemieszczaæ siê nimi, musz¹ wynajmowaæ pomoc drogow¹ w celu
przetransportowania ich do mechanika, lakiernika, myjni i na przegl¹d techniczny. Podkreœlamy, ¿e do-
tyczy to aut posiadaj¹cych aktualny i wa¿ny przegl¹d techniczny wykonany w kraju, z którego pocho-
dz¹. W innych krajach Unii Europejskiej problem ten rozwi¹zany jest racjonalniej ni¿ u nas. Na
przyk³ad w s¹siednich Niemczech firmy z bran¿y samochodowej maj¹ do dyspozycji komplet tablic prób-
nych oraz ksi¹¿kê do rejestracji numerów VIN danego samochodu. Takie samochody mog¹ siê poruszaæ
wszêdzie, w tym mog¹ przekraczaæ granice. Samochody z obcymi tablicami próbnymi mo¿na spotkaæ
tak¿e na naszych drogach. Te tablice maj¹ numery w kolorze czerwonym, a koszt ich wykupienia wyno-
si oko³o 150 euro rocznie. Tymczasem w Polsce – pisz¹ autorzy listu – a¿eby otrzymaæ tablice próbne,
nale¿y posiadaæ te same dokumenty, które potrzebne s¹ do rejestracji pojazdu. Nie ma te¿ mo¿liwoœci,
tak jak w krajach Europy Zachodniej, otrzymania przez przedsiêbiorców tablic próbnych, za op³atê ca-
³oroczn¹, niezbêdnych do przejazdu do wspomnianych firm, w tym na przegl¹d techniczny”.

Autorzy tego listu do mnie zwracaj¹ tak¿e uwagê na niedogodnoœci, jakie z tego powodu dotykaj¹ nie
tylko ich, ale tak¿e ich klientów. „Z powodu braku tablic próbnych – jak pisz¹ – nie ma mo¿liwoœci odby-
cia jazdy próbnej z klientem w celu wykluczenia ewentualnych uszkodzeñ i nieporozumieñ dotycz¹cych
stanu technicznego samochodu. Poniewa¿ s¹ to samochody z rynku wtórnego, ka¿dy potencjalny na-
bywca po prostu domaga siê takiej jazdy próbnej. I nie ma co siê temu dziwiæ”.

Przekazuj¹c Panu Ministrowi Infrastruktury – który jest równoczeœnie jednym z bardziej prominen-
tnych dzia³aczy PO – postulaty przedsiêbiorców handluj¹cych samochodami, mam nadziejê, ¿e nie zlek-
cewa¿y Pan tej drobnej z pozoru sprawy i w myœl has³a swej partii, która obiecywa³a Polakom „przyjazne
pañstwo”, rozwi¹¿e pozytywnie ten problem.
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