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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. 

 

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy  

o dozorze technicznym 

 

(druk nr 490) 

 

 

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – PRAWO O RUCHU DROGOWYM (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1137 i 1448 oraz z 2013 r. poz. 700 i 991) 

 

Art. 70za. 

1. Wyznaczenia jednostki uprawnionej dokonuje minister właściwy do spraw transportu, w 

drodze decyzji administracyjnej, na wniosek zainteresowanego podmiotu, po uiszczeniu 

opłaty, przy czym jej wysokość w zależności od zakresu badań lub kontroli nie może 

przekroczyć 40.000 zł. W decyzji określa się szczegółowy zakres badań lub kontroli, do 

których jednostka jest uprawniona. 

2. Jednostką uprawnioną może być podmiot, który spełnia następujące warunki: 

1) posiada osobowość prawną; 

2) posiada personel o wiedzy i doświadczeniu odpowiednio do zakresu realizowanych 

badań lub kontroli; 

3) dysponuje warunkami lokalowymi, środkami i wyposażeniem do przeprowadzania 

badań homologacyjnych odpowiednio do zakresu uprawnienia; 

4) posiada certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji dla 

jednostki kontrolującej lub laboratorium badawczego, odpowiednio do zakresu 

uprawnienia; 

5) jest niezależny i bezstronny w stosunku do podmiotów bezpośrednio lub pośrednio 

związanych z realizowanymi badaniami lub kontrolami. 

3. Do wniosku dołącza się oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków, o których 

mowa w ust. 2. 

4. Minister właściwy do spraw transportu przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, 

przeprowadza kontrolę zainteresowanego podmiotu w zakresie spełnienia warunków, o 

których mowa w ust. 2, oraz sporządza sprawozdanie oceniające z przeprowadzonej 

kontroli. 

5. Jednostka uprawniona jest obowiązana zawiadomić ministra właściwego do spraw 

transportu o zmianie danych i informacji oraz stanu faktycznego stanowiących podstawę 

do wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich 

wystąpienia. 

6. Minister właściwy do spraw transportu, w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek 

jednostki uprawnionej, zmienia uprawnienie, o którym mowa w ust. 1. 
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7. Informację dotyczącą nazwy, adresu i zakresu uprawnienia jednostki uprawnionej oraz 

zmian tych danych minister właściwy do spraw transportu przekazuje niezwłocznie 

odpowiednio: 

1) Komisji Europejskiej; 

2) Sekretariatowi EKG ONZ. 

8. W przypadku badań homologacyjnych typu WE i badań potwierdzających spełnienie 

odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu 

dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu, 

jednostka uprawniona może rozpocząć prowadzenie tych badań po dokonaniu przez 

ministra właściwego do spraw transportu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7. 

[9. Minister właściwy do spraw transportu ogłasza, w drodze obwieszczenia, wykaz 

jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań 

potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego 

pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego 

WE pojazdu.] 

<9. Minister właściwy do spraw transportu ogłasza, w drodze obwieszczenia, 

przygotowany przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego wykaz 

jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań 

potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych 

danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia 

indywidualnego WE pojazdu.> 

 

[Art. 70zj. 

Opłaty, o których mowa w art. 70h ust. 2, art. 70j ust. 4, art. 70k ust. 4, art. 70za ust. 1 oraz 

art. 70ze ust. 2, stanowią dochód budżetu państwa.] 

<Art. 70zj. 

Opłaty, o których mowa w art. 70h ust. 2, art. 70j ust. 4, art. 70k ust. 4, art. 70za ust. 1 

oraz art. 70ze ust. 2, stanowią przychód Transportowego Dozoru Technicznego.> 

 

[Art. 70zr. 

Opłaty, o których mowa w art. 70zo ust. 1 oraz art. 70zp ust. 2, stanowią dochód budżetu 

państwa.] 

<Art. 70zr. 

Opłaty, o których mowa w art. 70zo ust. 1 oraz art. 70zp ust. 2, stanowią przychód 

Transportowego Dozoru Technicznego.> 

 

[Art. 70zw. 

Opłata, o której mowa w art. 70zu ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa.] 

<Art. 70zw. 

Opłata, o której mowa w art. 70zu ust. 1, stanowi przychód Transportowego Dozoru 

Technicznego.> 
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Art. 140n. 

1. Kary pieniężne, w sprawach określonych w art. 140 m, nakładane są w drodze decyzji 

administracyjnej. 

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

1) za wprowadzenie do obrotu albo niewycofanie z obrotu pojazdów, przedmiotów 

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

przeznaczonych dla konsumentów, nakłada właściwy organ Inspekcji Handlowej; 

[2) za wprowadzenie do obrotu albo niewycofanie z obrotu pojazdów, o których mowa 

w art. 70d ust. 1, ust. 4 i ust. 6 pkt 2, nieprzeznaczonych dla konsumentów, nakłada 

minister właściwy do spraw transportu.] 

<2) za wprowadzenie do obrotu albo niewycofanie z obrotu pojazdów, o których 

mowa w art. 70d ust. 1, ust. 4 i ust. 6 pkt 2, nieprzeznaczonych dla 

konsumentów, nakłada Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.> 

[3. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 2, stanowią dochód budżetu państwa.] 

<3. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 2: 

1) pkt 1 stanowią dochód budżetu państwa; 

2) pkt 2 stanowią przychód Transportowego Dozoru Technicznego.> 

4. Ustalając wysokość kary pieniężnej uwzględnia się zakres naruszenia, powtarzalność 

naruszeń oraz korzyści finansowe uzyskane z tytułu naruszenia ustawy. 

[5. Kary pieniężne są wnoszone na odrębny rachunek bankowy budżetu państwa, w terminie 

14 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary pieniężnej stała się ostateczna.] 

<5. Kary pieniężne są wnoszone na odrębne rachunki bankowe odpowiednio budżetu 

państwa albo Transportowego Dozoru Technicznego, w terminie 14 dni od dnia, w 

którym decyzja o nałożeniu kary pieniężnej stała się ostateczna.> 

6. Do kar pieniężnych, o których mowa w art. 140m, w zakresie nieuregulowanym w 

ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, 1101 i 1342). 

 

 

Uwaga: w art. 70h ust. 1 i 8, art. 70i ust. 3–8, art. 70j ust. 1, 5 i 6, art. 70k ust. 1, 5 i 

6, art. 70l, art. 70m ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 70n, art. 70o ust. 1, art. 70p, art. 

70q ust. 1 i 2, art. 70r, art. 70u ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust 3–7, art. 70v, art. 

70w ust. 1, 2 i 4, art. 70x, art. 70y ust. 1, art. 70z ust. 7, art. 70za ust. 1, 4–

8, art. 70zc, art.70zd, art. 70ze ust. 2, art. 70zf ust. 1 i 2, art. 70zh ust. 1 i 3, 

art. 70zi ust. 1, art. 70zn ust. 6, art. 70zo ust. 1, art. 70zp ust. 1 i 4–6 oraz 

art. 70zu ust. 1 użyte w różnych przypadkach wyrazy ”minister właściwy 

do spraw transportu” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach 

wyrazami „Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego”. 
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USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. O DOZORZE TECHNICZNYM (Dz. U. z 2013 r. poz. 

963 i 984) 

Art. 44. 

1. Do zakresu działania TDT należy: 

1) wykonywanie dozoru technicznego nad: 

a) urządzeniami technicznymi zainstalowanymi na obszarze kolejowym, w 

kolejowych pojazdach szynowych oraz na bocznicach kolejowych, 

b) osobowymi i towarowymi kolejami linowymi oraz wyciągami narciarskimi, 

c) zbiornikami, w tym cysternami wykorzystywanymi w ruchu kolejowym, 

drogowym i żegludze śródlądowej, 

d) urządzeniami technicznymi: 

– znajdującymi się na statkach morskich i żeglugi śródlądowej, 

– znajdującymi się na pontonach, 

– znajdującymi się w dokach, 

– znajdującymi się na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi 

śródlądowej, 

– związanymi z żeglugą morską i śródlądową, w szczególności urządzeniami 

ciśnieniowymi, bezciśnieniowymi zbiornikami (cysternami) i dźwignicami, 

e) urządzeniami technicznymi w ciągach technologicznych portowych baz 

przeładunkowych oraz urządzeniami technicznymi stanowiącymi wyposażenie 

innych stanowisk usytuowanych na terenie przeznaczonym do prac 

przeładunkowych i innych czynności wchodzących w zakres obsługi żeglugi 

morskiej; 

2) wydawanie świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych materiałów 

niebezpiecznych, na podstawie odrębnych przepisów; 

3) wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego 

nad urządzeniami technicznymi, o których mowa w pkt 1; 

4) prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych, o których mowa w 

pkt 1; 

5) szkolenie pracowników TDT; 

6) wykonywanie zadań, o których mowa w art. 37 pkt 8-16, w zakresie urządzeń 

określonych w pkt 1[.]<,> 

<7) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo 

o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448 oraz z 2013 r. poz. 700, 991 

i ……).> 

2. Wykonywanie dozoru technicznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, nie obejmuje 

statków, na których urządzenia techniczne są objęte nadzorem technicznym instytucji 

klasyfikacyjnej. 

 


