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Minister Spraw Zagranicznych

szanownv panie M inistrze !

Organizacja nasza reprezentuje kilkaset firm, które wykonują pracę

przewozową polegającą na przemieszczaniu samochodami ciężarowymi o dużej

ładowności (do 40 ton dmc) towarów, w tym wiele artykułów spożywczych do

bieżącej konsumpcji. Nasze ciężarówki zwane potocznie ,,TlRAM|" wykonują

przewozy w relacjach międzynarodowych. 
,

Aby sprostać zadaniom niezbędna ;est dostateczna iIość kierowców

zawodowych, do wykonywania tej ciężkiej pracy.

Zasadniczą część załóg samochodowych stanowią od dawna zatrudnieni

w naszych firmach obywatele Biatorusi i Ukrainy. Jest to bardzo licząca się

grupa zawodowo czynnych kierowców, którzy z powódzeniem wykonr.tią

zadania przewozowe w naszych firmach.

W obecnej chwili obserwujemy narastający problem w,,obsłudze ich" przez

nasze konsulaty w zakresie wiz zezwalających na wjazd do na,szego kraju.

Według informacji uzyskiwanych od w/w obsługa wizowa w konsulatach

w Mińsku Białoruskim, Brześciu i Grodnie jest poważnie ograniczona.

Taki stan rzeczy powoduje już a także będzie powodował w najbliższej
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przysztości poważne ograniczenie naszych przewozów a co w dalszej k9l1jności

spowoduje poważne utrudnienie w funkcjonowaniu i stanie finansowym

naszych firm.

Konieczne, naszym zdaniem, jest podjęcie istotnych działań, które tą sprawę

rozwiążą w pilnym trybie.

Stworzenie priorytetu w uzyskiwaniu wiz do Polski dla kierowców zaWodowych

- obywateli Białorusi i Ukrainy jest konieczne,

Jesteśmy zdania, że MSZ kierowany przez Pana Ministra zrozumie naszą

intencję i pomoże w rozwiązaniu bardzo istotnego dla nas problemu.

Z poważaniem
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Do wiadomości:

- Wicepremier Jarosław Gowin, minister rozwoju, pracy i technologii

- Minister lnfrastruktury Andrzej Adamczyk
- Rzecznik MSP Adam Abramowicz
- Poseł na Sejm RP Marcin Duszek, Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego

na rzecz Wspiera nia Przedsiębiorczości i Patriotyzmu' Ekonomicznego

- Konsul RP w Mińsku na Białorusi
- Konsul RP w Brześciu

- Konsul RP w Grodnie

la{yław lakoniuk


