
Zał. Nr 1 

ITS (badania prowadzone w 
firmie Carpol)

18000,00 1 rząd foteli (3 
osobowy)

PIMOT 24000,00 1rząd foteli (3 
osobowy)

Czechy TUV SUD 12900,00 wszystkie 
konfiguracje

Niemcy TUV SUD 15000,00 wszystkie 
konfiguracje
10100,00 1 rząd foteli (3 
osobowy)
12900,00 wszystkie 
konfiguracje

Litwa V-TEST  POLSKA 10,800 1 rząd foteli (3 
osobowy)

Informacje uzyskane z ofert handlowych przesłanych
do firm zabudowujących

Hiszpania IDIADA

Koszt badań foteli kat. M1 w krajach Unii Europejskiej
Do porównania przyjęto kurs 1€= 4,3 PLN
Ceny netto w PLN

Polska



Zał. Nr 2 
W jaki sposób (na podstawie jakich dokumentów) dokonuje się rejestracji 

pojazdów przebudowanych  
Jaki jest koszt rejestracji i 

procedur związanych z 
rejestracją pojazdów 

przebudowanyvhAustria Brak danych
Belgia Brak danych
Bułgaria Brak danych
Chorwacja Brak danych
Cypr Brak danych

Republika Czeska

Dokumenty, które należy przedłożyć przy rejestracji pojazdu wraz z 
wypełnionym formularzem określa § 6 pkt 5 ww ustawy. Są to:
-          karta pojazdu, 
-          zaświadczenie o kontroli technicznej, w przypadku pojazdu, który 
był już używany, lub został przebudowany
-          zgoda właściciela pojazdu, jeżeli różni się on od użytkownika 
pojazdu,
-          protokół o kontroli ewidencyjnej pojazdu, jeżeli nie jest to pojazd 
nowy,
-          dowód ubezpieczenia OC,
-          dokument poświadczający pozwolenie na pobyt na terenie RCz, 
jeżeli właściciel nie jest obywatelem  RCz,
-          potwierdzenie zapłaty podatku VAT, w przypadku nabycia nowego 
pojazdu w innym państwie UE,
-          zaświadczenie o rejestracji pojazdu, jeżeli było wydane, w 
przypadku pojazdu używanego w innym państwie 
W przypadku rejestracji samochodu firmowego (przez osobę prawną):
-          wypis z rejestru działalności gospodarczej,
-          przedstawiciel firmy, jeżeli jego dane nie widnieją w wypisie z 
rejestru handlowego, przedłoży otrzymane pełnomocnictwo oraz własny 

Rejestracja pojazdu 
przebudowanego 
700KCZ= 110PLN

Dania Brak danych



Estonia Brak danych
Finlandia Brak danych
Francja Brak danych
Grecja Brak danych
Hiszpania Brak danych
Irlandia Pojazd, który został zarejestrowany w Irlandii jako pojazd kategorii N1 

może być modyfikowany po rejestracji bez dalszej kontroli.
Tak jak dla pojazdu 

bazowego

Litwa Rejestracja na podstawie badania jednostkowego wykonywanego przez 
rzeczoznawcę (diagnostę) ze stacji kontroli pojazdów

Rejestracja pojazdu z 
CoC - 87€=  370PLN dla 

pojazdów będących w 
bazie danych. 

Rozszerzenie typów w 
bazie danych (na 

podstawie homologacji) 
30 €= 130PLN. 

Jednostkowe badanie dla 
pojazdu kategorii od M1 -

203 €= 870PLN. 

Luxemburg Rejestracja na podstawie badania jednostkowego wykonywanego przez 
rzeczoznawcę. Wymagane są dokumenty dotyczące badań elementów 

zabudowy

Koszty mogą wahać się 
pomiędzy 50 - 496€= 215-
2110PLN w zależności od 
stopnia skomplikowania 

zabudowy  (od busa z 
siedzaniami do ambulansu/ 

campera)Łotwa Brak danych
Malta Rejestracja na podstawie CoC pojazdu skompletowanego Rejestracja jak dla 

pojazdu nowego

Holandia
Rejestracja pojazdów przebudowanych  przebiega na tych samych 

zasadach co rejestracja samochodów osobowych.
Do rejestracji potrzebne są dowód rejestracyjny, dowód tożsamości oraz 

badania techniczne.
Rejestracja jak dla 
pojazdu nowego



Niemcy Rejestracja na podstawie badania jednostkowego wykonywanego przez 
rzeczoznawcę  (diagnostę) ze stacji kontroli pojazdów

Badanie jednostkowe 300-
700€= 1280-3000PLN w 

zależności od stopnia 
skomplikowania 

zabudowy (od busa z 
siedzaniami do 

ambulansu/ campera)

Polska Rejestracja na podstawie "potwierdzenia" wystawionego przez 
przedstawiciela PIMOT kontrolującego homologację foteli i sposób ich 

montażu

Dojazd przedstawiciela 
PIMOT- 1000PLN. 

Wystawienie 
potwierdzenia dla jednego 

rzędu siedzeń 950PLN, 
autobus 2500PLN, ściana 

działowa 500PLN, 
uchwyty do ładunku 

500PLN. Dodatkowo koszt 
przeglądu i rejestracji 

pojazdu 290PLN. Koszt 
łączny rejestracji busa z 
jednym rzędem siedzeń: 

2740PLN, 
autobusu:3790PLN

Portugalia Brak danych

Rumunia Rejestracja na podstawie badania jednostkowego wykonywanego przez 
rzeczoznawcę  (diagnostę) ze stacji kontroli pojazdów

Rejestracja pojazdu 
bazowego: 50€=215PLN. 
Koszt badań pojazdu po 
zabudowie i zmiany w 

dowodzie rejestracyjnym 
zależny od stopnia 

skomplkowania zabudowy. 



Słowacja
Rejestracja na podstawie CoC i faktury pojazdu bazowego oraz badania 
badania jednostkowego wykonywanego przez rzeczoznawcę  (diagnostę) 
ze stacji kontroli pojazdów. Taki sam proces jest z Single Approval albo 

Small Serries Type Approval. 

Rejestracja pojazdu 
bazowego: 

100€=430PLN. Koszt 
badań pojazdu po Słowenia Brak danych

Szwecja Brak danych

Węgry Rejestracja na podstawie badania jednostkowego wykonywanego przez 
rzeczoznawcę  (diagnostę) ze stacji kontroli pojazdów

Rejestracja pojazdu 
bazowego na podstawie 

CoC  56€= 240PLN. 
Możliwa jest rejestracja 

pojazdów 
przebudowanych w małej 

serii, wówczas koszt 
badania wynosi 360€= 

1550PLN lub , lub 
rejestracja po badaniu 

jednostkowym za 112€= 
480PLN.

Wielka Brytania Pojazd, który został zarejestrowany w Zjednoczonym Królestwie jako 
pojazd kategorii N1 może być modyfikowany po rejestracji bez dalszej 

kontroli.
Tak jak dla pojazdu 

bazowego
Włochy

Norwegia Rejestracja na podstawie badania jednostkowego wykonywanego przez 
rzeczoznawcę  (diagnostę) ze stacji kontroli pojazdów

Badanie jednostkowe 500-
1250PLN w zależności od 
stopnia skomplikowania 

zabudowy 



 

Zarejestrowane od 1999 r. 

  00-992 Warszawa, ul. Jagiellońska 88 p. 205 
Tel. 607 097 892  E-mail: atd@spcm.pl        www.spcm.pl   

Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych i Pojazdów 
 

Warszawa 29.03.2017 r. Zał. Nr 3 ZARZUTY   do "potwierdzenia" wprowadzonego  
przez dyr. Oleksiaka 

Zarzut nr 1  
Potwierdzenie  zostało wymyślone i wprowadzone pismem z 
29.08.2016 r. na skutek  wstrzymania przez Wydz. Komunikacji w 
całej Polsce rejestracji przebudów. Urzędnicy  nie rozumieli tekstu 
rozporządzenia podobnie jak diagności i nie mogli go stosować. 
KOMENTARZ 
a) O wstrzymaniu rejestracji przez Wydz. Komunikacji 
poinformowaliśmy p. J. Szmita już na spotkaniu 3.08.2016 r. Kiedy p. 
Oleksiak uzyskał potwierdzenie tego stanu zostały uruchomione 
szkolenia przez dep. TD MIiB i PIMOT. 
 Zarzut nr 2  
Przy innych rodzajach homologacji "potwierdzenie" nie jest wymagane 
Świadectwo zgodności przy homologacji typu WE wystawia producent 
pojazdu. Nie ma powodu żeby w tym  wypadku było inaczej. 
Nie ma to żadnego uzasadnienia i było by pozbawione logiki.  Zarzut nr 3  
Jest niepotrzebne bo przedsiębiorca ma sprawozdanie z badań i rysunek na którym 
widać zgodność wykonanej konstrukcji co może sprawdzić diagnosta. Tak jest w 
innych rodzajach homologacji i nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa. 
 Zarzut nr 4 
W żadnym kraju UE takiego potwierdzenia nie ma i nie powoduje to zagrożenia 
bezpieczeństwa produkowanych pojazdów. Potwierdza to powód wprowadzenia 
"potwierdzenia" z zarzutu nr 1 oraz informacje w Zał. Nr 2 i 5  
 Zarzut nr 5 
"potwierdzenie" dodatkowo zbytecznie zwiększa koszty bezpiecznej przebudowy 
wykonanej zgodnie z wynikami badań . Zwiększa różnicę cen przebudowy zgodnej z 
przepisami i niezgodnej.  Duża różnica powoduje zwiększenie popytu na przebudowy  
niezgodne z przepisami. Istnieją ścieżki administracyjne umożliwiające zgodnie z 
istniejącymi przepisami zarejestrowanie przebudowy niebezpiecznej.  



 Zarzut nr 6 
Koszt "potwierdzenia"  (Koszt pieczątki i koszt dojazdu ) obniża konkurencyjność 
przedsiębiorców produkujących zgodnie z wymaganiami regulaminów na rynku 
krajowym i rynkach zagranicznych.  Jest to przykład  szkodliwego wpływu na 
gospodarkę działań   kierownictwa dep. TD MIiB bez żadnego praktycznego 
uzasadnienia. Nie ma również żadnego wpływu na bezpieczeństwo rejestrowanych 
przebudów.   
 Zarzut nr 7 
Potwierdzenie jako dokument nie jest wymienione w żadnym obowiązującym akcie 
prawnym i dlatego jest nielegalne. Dyr. Oleksiaka nie miał prawa go wprowadzać 
więc jest bezprawne i niepotrzebne. 
    Powinno być zlikwidowane z powiadomieniem do Wydz. Komunikacji. 
 
Opracował  
Antoni T. Dąbrowski                                                    
Prezes Zarządu       
Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych i Pojazdów           
 



 
 
Załącznik nr 4  
Pismo  od producenta informujące o wadach polskiego systemu homologacji opracowanego przez 
urzędników dep. TD MIiB  

Budujemy od początku finalny wyrób, który musi być poddany badaniom homologacyjnym w całym zakresie dot. pojazdów naszej kategorii. W głównej mierze posługujemy się naszymi świadectwami homologacji typu pojazdu zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2007/46. Od kilku lat w znacznej mierze uzyskujemy świadectwa homologacji poza granicami kraju. Statystycznie w naszych wykazach świadectw homologacji przedmiotów wyposażenia i części jedynie pojedyncze świadectwa rozpoczynają się symbolem E20/e20. Przyczyn tych zjawisk jest wiele jednak najważniejsze z nich to długi czas upływający od zamówienia badań do uzyskania świadectwa homologacji na który składają się takie elementy jak: a) zamówienie badań i wypełnianie wniosków o wydanie świadectw homologacji jedynie na specjalnych drukach instytutu, b) konieczność ich podpisywania przez osoby wykazane w KRS-ie firmy. Powinna być możliwość upoważnienia odpowiednich osób w firmie do reprezentowania jej  w procesie homologacji ale bez ograniczeń czasowych, c) konieczność posługiwania się oryginałami w wersji „papierowej”, d) audyt w firmie przez instytut ograniczony najczęściej do zakresu objętym zleconymi badaniami homologacyjnych. Nie udało nam się zlecić audytu w całym zakresie jakiemu podlegają pojazdy naszej kategorii, e) dodatkowe opłaty za wydanie świadectwa homologacji – nie jest to duży koszt, ale jest to kolejny, co prawda drobny ale wydłużający i komplikujący procedurę, f) po przekazaniu całego zestawu dokumentów do TDT-u długi czas do wydania świadectwa homologacji nawet do 30 dni, g) urzędnik w TDT powinien być odpowiedzialny za jak najszybsze uruchomienie działań administracyjnych zmierzających do wydania świadectwa homologacji, tymczasem może on nawet nakazać korektę dokumentacji homologacyjnej, która powinna być sprawdzona i dokładnie przejrzana w instytucie badawczym. Skoro instytut ma właściwą akredytację i ponosi odpowiedzialność za jakość techniczna badań homologacyjnych, to nie ma konieczność dublowania tej roli przez TDT. Prowadząc badaniami z instytutami zagranicznym praktycznie brak wszystkich opisanych powyżej niezgodności. Zalety pracy z takimi instytucjami to:  a) bardzo uproszczona forma zlecenia badań – często zwykły e-mail lub telefon. Akceptacja oferty badawczej następuję tą samą drogą. Często odbywa to się w ciągu jednego dnia, b) klient po rozpoczęciu projektu kontaktuje się z jedną osobą, która jest odpowiedzialna za całość badań, korekty dokumentacji homologacyjnej, aż po wydanie finalnej homologacji. Osoba taka jest dostępna cały czas dla klienta – telefon, e-mail, c) po badaniach homologacyjnych, wykonaniu raportu z badań, uzgodnieniu finalnej wersji dokumentacji homologacyjnej pakiet dokumentów drogą elektroniczną jest przesyłana do władzy homologacyjnej odpowiedniego ministerstwa bez jakiegokolwiek angażowania zlecającego badania i bez jakichkolwiek dodatkowych opłat, d) czas od przesłania pakietu dokumentów do władzy homologacyjnej  do uzyskania świadectwa homologacji zajmuje jedynie kilka dni, 



e) świadectwo homologacji po podpisaniu (podpis elektroniczny) jest natychmiast dostępne w wersji elektronicznej. Klient ma dostęp do odpowiedniego konta na serwerze, gdzie przechowywane są jego wszystkie świadectwa homologacji.  Oczywiście chcielibyśmy rozszerzać zakres badań z polskimi instytutami, ponieważ nie mamy żadnych zastrzeżeń do merytoryczne strony takich badań jak i zaplecza badawczego. Jednak otoczka biurokracji jest póki co istotnym argumentem decydującym o współpracy z instytutami zagranicznymi.    



 
Załącznik nr 5 Pismo od producenta zabudów  
Witam Panie Antoni . 
 Moja historia wygląda tak: w grudniu skontaktowałam się z firmą 
produkującą fotele we Francji w sprawie dokumentów potrzebnych w 
Polsce do zamontowania foteli a później rejestracji pojazdu po zmianach. 
    Przekazali moje zapytanie do swojej fabryki w Rumunii. Zadałam 
pytania o montaż foteli w pojazdach zarejestrowanych , w różnych 
typach. 
Pracownik firmy powiedział mi , że na podstawie ich dokumentów mogę 
montować fotele z  uniwersalną płytą montażową w sprinterze, crafterze, 
fiacie, masterze. Ogólnie biorąc te najbardziej mnie interesowały. 
     Na potwierdzenie dostałam na maila dokumenty. Ponieważ w 
Wydziale Komunikacji ( zadzwoniłam do trzech a w jednym byłam 
osobiście ) upierali się, że nie zarejestrują zmiany rodzaju z 
ciężarowego na osobowy ¹ bo mają wytyczne , że musi być 
potwierdzenie z Pimot. Sprawdziłam też stacje diagnostyczne. Tutaj było 
podobnie. Nie zrobią badań po w/w zmianach bo muszą mieć 
zaświadczenie lub potwierdzenie (pojawiały się obie nazwy). Dokumenty 
, że fotele mają badania na  montaż w danym typie nie były 
wystarczające.       
    Dlatego musiałam zadzwonić do jednostki uprawnionej (ju), żeby 
ruszyć z miejsca i uzyskać to cudowne potwierdzenie . 
    Dzwoniłam do ju, rozmawiałam z Panem XY , dał mi adres i kazał 
przesłać dokumentację do weryfikacji. Tak zrobiłam. Po kilku dniach 
napisał, że wygląda na kompletną. 
Nie pytałam dla którego samochodu wg. ju  bo w dokumentacji jest wiele 
typów. Francuzi badali fotele oraz płytę montażową uniwersalną w wielu 
typach ( to było pod koniec stycznia) 
      Zamówiłam fotele , zamontowałam i zgłosiłam do ju na początku 
marca ( zmiana rodzaju z ciężarowy na osobowy)1 ale wydział 
komunikacji nie chciał zarejestrować bo nadal żądał potwierdzenia. 
Twierdzili że nic się nie zmieniło. Mimo, że taka przeróbka nie 
występuje w rozporządzeniu co świadczy, że ani wydziały ani stacje 
nie rozumieją tego rozporządzenia). 
     Znowu kazali wysłać te same dokumenty do innej osoby i wtedy 
                                           1 tego przypadku nie dotyczą §9b, §9d wymienione w potwierdzeniu i wymagające 
potwierdzenia zgodnie z pismem dyr. Oleksiaka.  Wymaganie potwierdzenia dla tego 
przypadku świadczy o tym że urzędnicy w Wydz. Komunikacji nie rozumieją tekstu 
rozporządzenia co zgłaszamy od sierpnia 2016 r.  
 



okazało się ,że brakuje wg. ju  raportów dotyczących sprintera oraz że 
nasza firma powinna być wpisana w raportach z badań. 
     Wątek wpisu zakończył się na tym, że mamy zgodę producenta i 
właściciela raportów na posługiwanie się nimi. 
Nie pomogło tłumaczenie pracownika z Rumunii na temat raportów. 
Temat został przekazany do Francji. Był tak „ nie do wiary”, że 
dostaliśmy pismo z Francji od Dyrektora Generalnego, że fotele były 
zbadane do montażu w sprinterze. Zostały wysłane następne dokumenty 
do Warszawy więc od razu poprosili o kolejne. 
     
Rozmawialiśmy z Dyrektorem  przez tłumacza i nie mógł zrozumieć co 
my jeszcze chcemy.  
Nie rozumiał. Powiedział, że fotele z płytą montażową sprzedają do wielu 
krajów UE np. Niemcy, Holandia, Szwecja, Francja, Rumunia i inne i 
zawsze mieli wystarczające dokumenty uznawane przez te kraje i nie 
zdarzyło się, że ktoś ich nie uznaje bo „ my nie musimy uznawać 
wniosków z ich raportów” 
       Oczywiście w ju było  tłumaczenie, że to oni biorą na siebie 
odpowiedzialność i nie mogą tego przepuścić .Skończył się marzec i 
dalej czekają na kolejne dokumenty. W międzyczasie  
wysłałam też opinie , wykonaną przez ju na temat płyty montażowej 
uniwersalnej dla mojej firmy w 2010 r. ale nic to nie pomogło. 
Wyjaśnienie jedno- nie mogą uznać. 
       Powiedzieli mi ,że najlepiej będzie jak znajdę stację diagnostyczną i 
zrobię badania bo przecież potwierdzenie w tym przypadku nie jest 
konieczne. 
        Ponieważ klient czekał miesiąc więc tak zrobiłam. Podzwoniłam po 
różnych znajomych i znalazłam Stację Diagnostyczną. Zapewniam, że 
nie jest to proste ponieważ albo chcą potwierdzenie albo nie robią badań 
bo nie – takie są odpowiedzi. Zdarzyło się też , że odesłali mnie do szefa 
wydziału komunikacji. Jeśli się zgodzi to zrobią badania. 
       Powalczę jeszcze o te fotele i montaż bo nie mam pojęcia czego im 
brakuje przy naszej rodzimej produkcji . Dyrektor Generalny z Francji 
powiedział, że zrobi co możliwe żeby pomóc ale na razie wyjechał na 
urlop. 
       Panie Antoni trudno tak szczegółowo opisać mam nadzieją, że jest 
to zrozumiałe. 
Producent foteli to BV PRODUCTION Francja. 
      Ja się na tym nie znam ale bardzo zastanawia mnie fakt ,że inne 
kraje UE uznają dokumenty na fotele i montaż tej firmy za odpowiednie a 
Polska nie. 
Pozdrawiam 
Producent zabudów współpracujący z SPCMiP 
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Zał. nr 7  
Uwagi ogólne producenta do rozporządzenia oraz o skutkach gospodarczych i 

rynkowych jakie powodują wprowadzane przez MIiB przepisy. 
 Problem polega na tym że: 
1. zapewne ministerstwo nie wie, ze przeróbki tzw. dostawczaków na osobowe 
dotyczą głownie pojazdów używanych, sprowadzanych z zagranicy 
2. użytkownikami tych pojazdów w bezwzględnej większości są małe firmy o 
charakterze budowlano-remontowym. Czyli firmy o fatalnym raitingu, z 
wysokim procentem szansy na upadłość, i tym samym z niskimi możliwościami 
kredytowania przez banki. 
3. koszt przeróbki dotychczas wynosił dla pojazdów 7-mio osobowych w 
granicach 6-9 tyś zł netto, w tej chwili już jest 14-18 tys zł netto, a dokładając 
akcyzę okaże się ze przeróbka to 50% wartości pojazdu 5 letniego (najlepiej 
sprzedawalne roczniki to 2011-2013). Sens ekonomiczny przeróbek zostanie 
zachwiany 
4. Pojazdy sprowadzone z zagranicy, były (szacuje ok 2-5 % całej puli 
przerabianych) adoptowane w Polsce, rejestrowane i ...odsyłane z powrotem, ku 
dalszej sprzedaży. 
5. Załamie się i tak już lichy rynek eksportu pojazdów używanych na tzw.: 
Wschód (np.: przez Serbie, o czym pewnie ministerstwo tez nie wie). Nie będę 
tłumaczył dlaczego należało samochody rejestrować w kraju. W każdym bądź 
razie złom pozostanie w Polsce 6. Z tytułu wprowadzenie Euro 6 (a dokładnie z wykorzystania okazji na 
podniesienie cen aut średnio o 10%), zakupy pojazdów nowych znacznie spadną 
w najbliższych miesiącach. Uderzy to po kieszeni firmy przerabiające auta. 
Zrobi się za ciasno- znowu: jaki jest sens ekonomiczny nabywania uprawnień. 
7. Osoby prowadzące sprzedaż komisowa pewnie również w jakiej części- i to 
pewnie znacznej- przeniosą się na garnuszek państwa, nie mówiąc już o 
komplikacjach finansowych z tytuły zwrotu kredytów obrotowych, i na tzw.: 
stock itp.: 
  
I zamiast wpływów do budżetu będzie rosła rzesza byłych przedsiębiorców 
na utrzymaniu państwa 
  
a wystarczy: 
  
znieść ograniczenie czasu pracy na pojazdach do 3,5t posiadających tachograf (konieczny do 
przyczepy). Z tego ograniczenia państwo nie ma nic. Nie znosić tachografów tylko 
ograniczenie czasu pracy. Firmy montujące tachografy nadal będą zarabiać (ok 80% 
pojazdów do 3,5t jest doposażenie w tachograf poza producentem pojazdów), a przewoźnicy 
ruszą z transportem drogowym na pojazdach 3,5t + przyczepa. Przyczepy to polski produkt- 
znowu wpływ do budżetu. Dodatkowo, opłaty drogowe za przyczepę pow. 750 kg.  Wszyscy 
zadowoleni. Tachograf sprowadzić do roli kontrolera prędkości. Oczywiście istnieje 
możliwość, ze w swej wspaniałości ministerstwo wprowadzi nakaz posiadania tachografu dla 
wszystkich pojazdów do 3,5t które świadczą usługi, by móc drenować kieszeń z tytuł 
mandatów za przekroczenia prędkości. No ale to już osobna bajka 


