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Opinia  

do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw  

(druk nr 199) 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym 

oraz niektórych innych ustaw wprowadza do krajowego porządku prawnego przepisy 

dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. 

ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, 

części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. Urz. UE 

L 263 z 09.10.2007, str.1). Uchyla ona dyrektywę 70/156/EWG Rady z dnia 6 lutego  

1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do 

homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep.  

Dyrektywa 2007/46/WE określa szczegółowe wymagania, od których uzależnia się 

dopuszczenie nowych typów pojazdów, przedmiotów ich wyposażenia lub części, do ruchu 

drogowego.  

Podstawowym założeniem prawodawcy wspólnotowego było stworzenie 

zharmonizowanego systemu homologacji typu pojazdu, obowiązującego we wszystkich 

krajach członkowskich i zapewniającego  zachowanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa 

uczestników ruchu drogowego.  

W ustawie zawarto w szczególności: 

1) definicje świadectwa homologacji typu WE oraz krajowego świadectwa homologacji typu 

pojazdu, 

2) procedury oraz terminy dotyczące wzajemnego uznawania w ramach UE świadectw 

homologacji typu dla pojazdów kategorii M, N, O, 

3) obowiązki państw członkowskich UE oraz producentów w zakresie homologacji typu, 
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4) zasady postępowania w przypadku wnioskowania przez producenta o wydanie świadectwa 

homologacji typu WE w odniesieniu do pojazdów, przedmiotów ich wyposażenia lub 

części, 

5) tryb postępowania w sprawach homologacji typu WE, 

6) zasady wydawania świadectwa homologacji typu WE pojazdu dla pojazdów 

produkowanych w małych seriach oraz dla pojazdu, w którym w przedmiocie wyposażenia 

lub części zastosowano nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne lub technologie, 

7) tryb usuwania przez producenta pojazdu zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub 

ochrony środowiska w przypadku ich stwierdzenia w pojazdach wprowadzonych do 

obrotu, 

8) postępowanie w sprawie kontroli zgodności produkcji, 

9) zasady powiadamiania państw członkowskich UE o wszelkich działaniach związanych z 

procedurą w zakresie świadectw homologacji typu WE, 

10) procedury działania w przypadku dopuszczenia jednostkowego pojazdów oraz 

pojazdów z końcowej partii produkcji, 

11) warunki, które musi spełniać jednostka uprawniona do przeprowadzania badań 

homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub 

wymagań technicznych pojazdu, aby mogła zostać wyznaczona przez ministra właściwego 

do spraw transportu do wykonywania tych czynności. 

Homologacja jest procedurą zatwierdzenia przez władzę homologacyjną typu 

pojazdu, przedmiotów wyposażenia lub części. Obowiązek uzyskania świadectwa 

homologacji typu lub innego równoważnego dokumentu odnosi się wyłącznie do pojazdów, 

przedmiotów wyposażenia i części, dla których określono wymagania w regulaminach EKG 

ONZ oraz dyrektywach UE. W Polsce funkcję władzy homologacyjnej wypełnia minister 

właściwy do spraw transportu.  

Nowy typ pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części, który ma być wprowadzony 

do obrotu na terytorium RP, powinien spełniać wymagania techniczne odpowiednie dla danej 

kategorii pojazdu. Spełnienie tych wymagań potwierdza się w procedurze homologacji typu.  

Obowiązek spełnienia odpowiednich wymagań technicznych odnosi się również do 

sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, które 

potwierdza się w procedurze homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany 

typ pojazdu do zasilania gazem. 
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Badania homologacyjne przeprowadzane będą przez jednostki uprawnione, 

wyznaczone przez ministra właściwego do spraw transportu. Funkcję jednostki uprawnionej o 

ograniczonym zakresie przeprowadzania badań homologacyjnych będzie mógł sprawować 

także producent pojazdów kategorii M, N, O lub podmiot przez niego upoważniony.  

W stosunku do określonych typów nowych pojazdów, w tym pojazdów specjalnych 

służb lub używanych do celów specjalnych, wprowadzono wyłączenie z obowiązku uzyskania 

świadectwa homologacji typu, z jednoczesną możliwością uzyskania przez producenta 

takiego dokumentu, przy spełnieniu odpowiednich wymagań.  

Zharmonizowana procedura homologacji typu oznacza, iż świadectwo homologacji 

typu, wydane zgodnie z prawem w jednym z krajów członkowskich UE, będzie uznawane na 

terytorium wszystkich pozostałych krajów członkowskich, bez potrzeby ponownego 

przeprowadzania procedury homologacji typu.  

W art. 70j ustawy określono zasady uznawania przez ministra właściwego do spraw 

transportu świadectwa homologacji typu, wydanego na dany typ pojazdu, zgodnie z krajową 

procedurą homologacji typu, przez właściwy organ innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej.  

Ustawa nakłada na ministra właściwego do spraw transportu obowiązek wyznaczenia 

jednostki uprawnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych lub badań 

potwierdzających spełnienie odpowiednich wymagań technicznych danego pojazdu w celu 

dopuszczenia pojazdu do ruchu.  

Podmiot ubiegający się o uzyskanie uprawnienia w tym zakresie będzie obowiązany 

spełniać określone warunki, w szczególności posiadać personel o wiedzy i doświadczeniu 

odpowiednim do zakresu realizowanych badań, dysponować odpowiednimi warunkami 

lokalowymi, środkami i wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzania badań 

homologacyjnych oraz zachowywać procedury wynikające z przepisów zawartych w 

regulaminach EKG ONZ oraz dyrektywach unijnych. Wyznaczenie jednostki uprawnionej 

nastąpi w drodze decyzji administracyjnej, po uiszczeniu opłaty, przy czym jej wysokość nie 

może przekroczyć 40 tys. zł. 

Jedną z instytucji wprowadzonych dyrektywą 2007/46/WE, jest procedura 

jednostkowego dopuszczenia do ruchu. Zastąpi ona aktualnie obowiązujące wyłączenie z 

obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu dla pojazdu wyprodukowanego bądź 

importowanego w ilości jednej sztuki rocznie. W ramach tej procedury badaniu podlegał 

będzie nie typ pojazdu, ale konkretny pojazd.  
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W art. 70g określono obowiązki podmiotu wprowadzającego pojazd, przedmiot 

wyposażania lub część, w zakresie ich wycofania z obrotu na wypadek nie uzyskania 

odpowiedniego świadectwa lub zezwolenia (m.in. obowiązek podania do publicznej 

wiadomości w środkach masowego przekazu o zasięgu ogólnopolskim informacji o 

przedmiotach wyposażenia lub częściach objętych obowiązkiem wycofania z obrotu wraz z 

terminem ich wycofania). Minister właściwy do spraw transportu oraz właściwy organ 

Inspekcji Handlowej, będą uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących 

wycofania z obrotu określonego pojazdu, przedmiotu wyposażenia i części oraz do nakładania 

kar pieniężnych za ich niewycofanie z obrotu. 

 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 23. posiedzeniu w dniu 10 października br. 

pochodziła z przedłożenia rządowego. Rada Ministrów zadeklarowała, że projekt ma na celu 

wykonanie prawa Unii Europejskiej.  

Ustawą zajmowała się w Sejmie Komisja Infrastruktury, która powołała do jej 

rozpatrzenia podkomisję.  

W toku prac nad projektem, wątpliwości posłów budził zapis, na podstawie którego 

podmiot wprowadzający do obrotu wycofany z niego przedmiot wyposażenia lub część, miał 

obowiązek ich zniszczenia. Przepis ten, zawarty w przedłożeniu rządowym, został następnie 

wykreślony oraz przywrócony poprawką zgłoszoną w drugim czytaniu. Poprawka nie 

znalazła poparcia w głosowaniu plenarnym.  

Za przyjęciem ustawy głosowało 286 posłów, 148 wstrzymało się od głosu, nikt nie 

był przeciw.  

 

 

III. Uwagi 

 

Zgodnie z art. 140n ust. 2, kary pieniężne, o których mowa w art. 140m, za 

wprowadzenie do obrotu albo niewycofanie z obrotu pojazdów, przedmiotów 

wyposażenia lub części, o których mowa w art. 70d ust. 1, ust. 4 i ust. 6 pkt 2 nakłada 

właściwy organ Inspekcji Handlowej albo minister właściwy do spraw transportu, w 

zależności od tego, czy są one przeznaczone dla konsumentów, czy też nie. Art. 140m 
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ust. 1 stanowi podstawę do nakładania kar pieniężnych za niezgodne z przepisami 

wprowadzenie do obrotu pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części, natomiast nie 

przewiduje kary za niewycofanie ich z obrotu, podobnie jak za niewykonanie 

obowiązków określonych w art. 70g ust. 7. Z kolei w art. 140m ust. 2 określono karę 

pieniężną za niewykonanie decyzji administracyjnej nakazującej wycofanie 

pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części z obrotu albo wykonanie obowiązków 

z art. 70g ust. 7. Zważywszy na taką treść powołanych przepisów, w celu zapewnienia 

przepisom o karach pieniężnych odpowiedniej precyzji, właściwe wydaje się 

konsekwentne stosowanie raz przyjętej konstrukcji, w myśl której kara pieniężna grozi 

za niewykonanie decyzji nakazującej wycofanie z obrotu, a nie za samo niewycofanie 

z obrotu. Ponadto zauważyć należy, że zgodnie z art. 140n ust. 2 organ Inspekcji 

Handlowej nakłada kary za za wprowadzenie do obrotu przeznaczonych dla 

konsumentów pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części, podczas gdy minister 

właściwy do spraw transportu ma odpowiednie prawo tylko w odniesieniu do 

pojazdów. 

w art. 1 w pkt 17, w art. 140n ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kary pieniężne, o których mowa w art. 140m: 

1) za wprowadzenie do obrotu przeznaczonych dla konsumentów pojazdów, 

przedmiotów wyposażenia lub części, o których mowa w art. 70d ust. 1 i 

ust. 6 pkt 2 lub za niewykonanie dotyczących tych pojazdów, 

przedmiotów wyposażenia lub części decyzji, o których mowa w art. 70g 

ust. 4 lub ust. 10, nakłada właściwy organ Inspekcji Handlowej; 

2) za wprowadzenie do obrotu nieprzeznaczonych dla konsumentów 

pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części, o których mowa w art. 

70d ust. 1, ust. 4 i ust. 6 pkt 2 lub za niewykonanie dotyczących tych 

pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części decyzji, o których mowa 

w art. 70g ust. 4 lub ust. 10, nakłada minister właściwy do spraw 

transportu.” 

 

IV. Propozycje poprawek o charakterze doprecyzowującym 

 

1) w art. 1 w pkt 3 w lit. b, w pkt 70 skreśla się wyrazy „rozumie się przez to”;  
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2) w art. 1 w pkt 7, w art. 70g w ust. 7 w pkt 2 po wyrazach „wycofać z obrotu przedmiot 

wyposażenia lub część” dodaje się wyrazy „oraz odkupić je albo wymienić na nowe”; 

3) w art. 1 w pkt 7, w art. 70g w ust. 9 wyraz ”objęta” zastępuje się wyrazem 

„objętymi”; 

4) w art. 1 w pkt 7, w art. 70t w ust. 2 wyraz „niejawnych” zastępuje się wyrazami 

„stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa”; 

5) w art. 1 w pkt 7, w art. 70za w ust. 6 wyraz „uprawnienie” zastępuje się wyrazami 

„zakres uprawnień” 

6) w art. 1 w pkt 7, w art. 70zd w pkt 3 po wyrazie „przepisach” dodaje się wyrazy 

„wydanych na podstawie art. 70zm” 

 

 

 

 
Maciej Telec 
Główny legislator 


