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       Znak sprawy: DTD-4.054.12.2021

Szanowny Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

odnosząc się do oświadczenia złożonego przez senatora Pana Artura Dunina podczas 30 posiedzenia 
Senatu RP w dniu 21 września 2021 r. przedstawiam następujące stanowisko (nr sprawy BPS/043-30-
1236/21).

Kwestie dotyczące dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych nowych pojazdów dwu-, 
trzykołowych oraz czterokołowców (sklasyfikowanych w kategorii homologacyjnej L) są określone 
na poziomie unijnym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 
15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz 
czterokołowców. Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia nie ma ono zastosowania m.in. do pojazdów 
niewyposażonych w przynajmniej jedno miejsce siedzące. 

W związku z powyższym, definicja hulajnogi elektrycznej określona w art. 2 pkt 47b ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.) wynika 
z konieczności uwzględnienia przepisów unijnych ww. rozporządzenia UE nr 168/2013, które stanowią, 
iż hulajnoga bez zamontowanego siedziska nie znajduje się w zakresie stosowalności tego 
rozporządzenia. Montaż siedziska powoduje zmianę podstawowych cech użytkowych i objęcie takiego 
pojazdu wymaganiami ww. rozporządzenia, klasyfikując go w kategorii L1e-B – dwukołowy motorower, 
który zgodnie z załącznikiem I do tego rozporządzenia spełnia określone kryteria techniczne.

W konsekwencji tego producent pojazdu sklasyfikowanego jako pojazd kategorii L1e-B – dwukołowy 
motorower, jest zobowiązany uzyskać unijne świadectwo homologacji typu pojazdu, a dopuszczenie 
do ruchu drogowego takiego pojazdu odbywa się na podstawie jego rejestracji. 

Jednocześnie należy zauważyć, iż w toku prowadzonych prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy – 
Prawo o ruchu drogowym mających na celu określenie zasad poruszania się hulajnogami elektrycznymi, 
dokonano analizy regulacji w tym zakresie obowiązujących w innych krajach członkowskich UE. 
Podkreślenia wymaga, iż takie kraje jak Niemcy, Francja, Dania czy Słowacja, analogicznie 
jak w Polsce, definiują hulajnogę elektryczną jako pojazd bez siedzenia. 

Z poważaniem,
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Rafał Weber
Sekretarz Stanu
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