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 UWAGI   
do rozporządzenia (Dz. U. 2016 r. poz. 858.) zmieniającego rozporządzenie ws 

warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposażenia   

    Załączone uwagi do rozporządzenia były już przekazywane w czasie spotkań 
sierpniu 2016 r.  i potem do dep. TD MIiB.  
      Ponieważ zostały zagubione przekazujemy ponownie zgodnie z prośbą p. Króla 
zgłoszoną na spotkaniu w dniu 25.02.2017r.  
    W nadesłanych do SPCMiP uwagach producenci opisali wykryte w 
rozporządzeniu błędy merytoryczne, niezgodności z przepisami UE i pokrętne 
zapisywanie informacji utrudniające zrozumienie rozporządzenia.  
    Są też uwagi producentów, które pozwolą urzędnikom zrozumieć mechanizmy 
rynkowe działające w obszarze oddziaływania rozporządzenia na gospodarkę. Jest to 
wiedza bardzo potrzebna,  której w MIiB brakuje co widać po rezultatach pracy.  
     Uważamy że rozporządzenie powinno być przeredagowane i napisane odnowa bo 
w aktualnej postaci jest bublem prawnym, którego ciągle nie rozumieją użytkownicy.  
     Projekt z jednolitym poprawionym tekstem powinien być poddany konsultacjom 
również bezpośrednim na spotkaniu z udziałem przedstawicieli wszystkich 
zainteresowanych użytkowników.   
 
Z wyrazami szacunku 
 
 
 
Antoni T. Dąbrowski                                                    
Prezes Zarządu       
Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych i Pojazdów  
 
Do wiadomości 
Min. MIiB p. A. Adamczyk   ( bez załączników)   
 
Załączono 6 załączników z uwagami producentów.                      



 
Zał. nr 1 
 Uwagi producenta o działaniu rozporządzenia i potwierdzenia  3.11.2016 r.  
 Witam Pana.  
Dzięki na wstępie za e- maila (po rozm. telefonicznej w dniu dzisiejszym). 
Problem jest  tego rodzaju ,że Pimot nie chce uznawać Sprawozdania z Badań 
na kotwiczenie Foteli do podłogi busów (danego modelu) wg wcześniejszej 
Dyrektywy z powieleniem na to samo sprawozdanie z Badań wg obecnego 
Regulaminu nr 14. 
    Uważamy że , Firmy które posiadają takie Badania Pimotu  ,powinny mieć 
przepisane te Badania- za drobną opłatą (a nie robienie na nowo z dużymi 
kosztami na każdy z osobna model i markę  blaszaka (busa). Nie rozumiemy też, 
dlaczego trzeba po wykonaniu (już tych badań) wzywać ekipę 
KONTROLUJĄCĄ z Pimot-u, i znowu  PŁACIĆ  za wystawienie papierka do 
danego VIN pojazdu  po zabudowie  ,przed Badaniami w Okręgowej Stacji 
Kontroli Poj.  tego pojazdu .  
     Krótko mówiąc : Jeżeli Firma zabudowująca pojazd kat. M1, z 3 miejsc do 9 
miejsc posiada Sprawozdania z Badań wg Regulaminu 14 ,i wystawia 
odpowiedni  Ogólnokrajowy-zaprojektowany DRUK-  wykonania zabudowy 
blaszaka (busa 3-9 msc)kat.M1,powinno być  wystarczające do Badań  
POJAZDU po zabudowie, w OSKPoj. i przerejestrowywania w Wydz. 
Komunikacji na terenie RP, a nie powielanie opłat za to samo po raz drugi.  
     Ta forma może być robiona (ściąganiem ekspertów z Pimotu po zabudowie 
danego VIN pojazdu za odpłatnością ), ale przez Firmy co nie mają 
Sprawozdania z Badań wg Regulaminu 14 ,a posiadają  tylko Wpis w 
Działalności  swojej Firmy o tym  profilu USŁUG.  
Pozdrawiam.  
Grupa M 



Za. nr  2.   
Niezgodności rozporządzenia z przepisami UE 
Uwagi napisane na wzór rozporządzenia.  Teksty z aktów prawnych 
znajduje sobie czytający urzędnik. 
 Witam  Poniżej zebrałem i opisałem kilka niejasności lub problemów które zauważyłem  w rozporządzeniu z 15.06.2016 poz. 858. O moich wątpliwościach co do zapisów rozporządzenia informowałem już ITS. Zapewne błędów  w rozporządzeniu jest więcej ale te wydały mi się dosyć istotne i zwróciły moją uwagę.  Przede wszystkim spodziewałem się ujednolicenia naszych przepisów z prawem europejskim, niestety znalazłem zapisy które wręcz stoją w opozycji do przepisów UE.  
 1. W rozporządzeniu znalazłem taki zapis (paragraf 3) proszę sobie znaleźć. A w przepisach europejskich (1230/2012) i to też   W przypadku podwozia o nośnościach osi 7,5t +11,5t +7,5t i DMC 26t mamy nacisk na przednią oś maksymalnie 7,5/26=28,8% - czyli już nie spełniamy przepisu przy maksymalnym technicznie dopuszczalnym obciążeniu osi przedniej, a jak przesuniemy środek ciężkości nieco w tył i obciążymy osie tylne do maksimum to na osi 1 będzie tylko 7t i wtedy mamy już tylko 27% - w poprzednich wersjach naszego rozporządzenia chyba również było 30% - spodziewałbym się że będzie to ujednolicone z rozporządzeniem 1230/2012 albo całkowicie usunięte (po co dublować zapisy). Moim zdaniem ten przepis pozostanie martwy. p. 2  A w 1230/2012  Jeśli dobrze to rozumiem to wg europejskich homologacji samochód o masie technicznej 24t i masie zestawu 38t może mieć technicznie dopuszczalną masę ciągniętą np. 20t. bo 38<24+20, Oczywiście w trakcie jazdy nie może być tak załadowany aby cały zestaw przekraczał 38t, ale czy to będzie 24+14 czy też 18+20 to już jest obojętne. Natomiast wg polskich przepisów masa zestawu podczas jazdy jest wyznaczana jako suma dopuszczalnych mas samochodu i przyczepy (nie ważne jak są załadowane tylko jak mają wpisane w dokumentach). Czyli w zasadzie MC=M+TM   Więc jeśli samochód ma 24t i masę zestawu 38t to może holować przyczepę o dmc 14t.  W starym rozporządzeniu był zapis że podstawą kontroli są wartości rzeczywiste – czyli w trakcie sprawdzenia pojazdu na drodze masa zestawu nie może przekraczać wartości dopuszczalnych.  Pomimo iż ten zapis wchodzi w życie dopiero początkiem przyszłego roku to już jeden z naszych klientów sygnalizował nam problem na stacji diagnostycznej podczas badania 



technicznego pojazdu 3 osiowego o DMC 26t. Diagnosta zakwestionował zapisy widniejące na tabliczce znamionowej i w dokumentach pojazdu a dotyczące maksymalnej masy ciągniętej przyczepy. Twierdził iż ten pojazd nie może holować przyczepy o DMC większym niż 14000kg i taki zapis powinien być na tabliczce znamionowej pojazdu oraz w dowodzie rejestracyjnym.  1. Kolejny zapis:  Dalej w następnym paragrafie Wydaje mi się że te zapisy się wzajemnie wykluczają. 3.  Jeżeli dobrze to rozumiem to jeśli mamy w trzyosiowym podwoziu samochodu ciężarowego grupę dwóch osi: oś 2 + oś 3, zazwyczaj nośność osi drugiej wynosi 11,5t a osi trzeciej 7,5t (czasami 6,7 lub 7,1t). Na grupę osi dopuszczalny technicznie nacisk wynosi 19t, mamy 2 osie więc wg wzoru na każda z osi powinno być 8,5t - ta wartość nijak ma się do rzeczywistości.  Być może niektóre zapisy błędnie interpretuję jednak z informacji jakie do mnie docierają wnioskuję że więcej osób te zapisy interpretuje podobnie do mnie, obawiam się że podobnie kłopotliwych zapisów w rozporządzeniu może być znacznie więcej.  Moim zdaniem rozporządzanie to nie powinno zawierać zapisów rozbieżnych z Rozporządzeniem Komisji UE 1230/2012 tym bardziej że rozporządzenie 1230/2012 winno być bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach UE. Wydaje mi się iż nasze rozporządzenie nie powinno dublować lub zmieniać tego co zapisano w 1230/2012 a jedynie odwoływać się do przepisów europejskich i uzupełnić je poprzez określenie wartości dopuszczalnych, które nie zostały ustalone w 1230/2012 itp.   Autorzy rozporządzenia niech sobie znajdą odpowiednie paragrafy rozporządzenia i porównają z przepisami UE.   TO TRZEBA POPRAWIĆ W ROZPORZĄDZENIU 
 



Zał. nr 3. Uwagi do rozporządzenia i projektu 116  . Producent autobusów 
 
Nr 
uwagi 

Nr punktu Uwagi 
1. § 3.  

Ustęp 1 
Punkt 9 
 

Jeśli zwiększono dopuszczalną masę całkowitą (DMC) dla 
autobusów 2 osiowych bez uwag odnośnie rodzaju 
napędu (co jest jednak określone dyrektywie 
2015/719/WE), to proponujemy zwiększyć DMC dla 
autobusów ekologicznych i trolejbusów przegubowych do 
29 lub 30 ton. 
Proponujemy jednocześnie, aby dla pojazdów o napędzie 
alternatywnym/ekologicznym rozważyć zwiększenie 
dopuszczalnego nacisku na oś napędową do 13 000 kg. 
Takie rozwiązanie jest stosowane np. w Hiszpanii lub 
Francji 

2. § 11.  
Ustęp 1 
Punkt 5e 

W przypadku autobusu np. M3 trudno mówić o stronie 
pasażera. proponujemy, aby zapis o prawej stronie 
patrząc w kierunku jazdy 

3. § 11.  
Ustęp 1 
Punkt 5f 
 

Zapis " widział dokładnie i wyraźnie obszar drogi z przodu 
oraz z boków pojazdu," jest bardzo ogólny. Proponujemy 
określić obszar widoczności powiązany z klasą lusterka 
lub określić konkretnie obszar, który musi być widoczny 
zgodnie z zapisami EKG ONZ R46.  

4. § 11.  
Ustęp 1 
Punkt 15 
 

Proponujemy usystematyzować zapis zgodnie z 
wytycznymi z R107 EKG ONZ: 
- przestrzeń na wózek musi mieć wymiar minimum 
1300x750 mm 
- w autobusach bez pasów bezpieczeństwa pasażer na 
wózku może podróżować tyłem do kierunku jazdy, w 
przypadku gdy siedzenia mają pasy bezpieczeństwa 
możliwa jest tylko podróż przodem do kierunku jazdy. 
Pasażer musi być zabezpieczony przez system pasów 
połączonych z konstrukcją autobusu i zabezpieczających 
pasażera wraz z wózkiem 
- w przypadku podróży tyłem do kierunku jazdy konieczny 
jest ogranicznik przesunięcia od strony przejścia 
- dopuszczone są siedzenia składane w przestrzeni 
pasażerskiej pod warunkiem nie ograniczania tej 
powierzchni jak została określona powyżej 

5. Załącznik 4 
§ 2  
ustęp 8 

Zapis jest zbędny. Przepis dotyczy warunków 
technicznych pojazdów na terenie RP.  

6. Załącznik 6 
Punkt 16 

Brak informacji o rozwiązaniu dopuszczonym przez EKG 
ONZ R48 odnośnie automatycznego przełączania świateł 
dziennych na światła mijania w zależności od natężenia 
światła zewnętrznego - tunel, pora dnia pkt. 6.2.7.6. EKG 
ONZ R48.06 

7. Załącznik 7a 
Punkt 1) 

Ze względu na wprowadzenie określeń kategorii i klas 
autobusów Proponujemy zmienić je w całym 
rozporządzeniu zamiast używać określeń „autobusów 
miejskich i podmiejskich” 
W samym określeniu kategorii brak informacji, że M2 to 
autobusy do 5 ton DMC a M3 powyżej 5 ton DMC. 

8. Załącznik 7a 
Punkt 1) 

Brak informacji, że szerokość przejścia zgodnie z EKG 
ONZ R107.05 nie jest stałym wymiarem i zwiększa się. 
Według zapisu z tabelki możliwe jest dopuszczenie do 
ruchu autobusów, które będą miały bardzo wąskie 
przejścia utrudniające ruch pasażerów. 

 



Zał. nr 4 . Uwagi producenta z 15.07.2016 r. do rozporządzenia   
Witam, 
Okazało się, że zmiany w projekcie rozporządzenia, które spędzają sen z powiek 
pana  XY nie dotyczą zakresu działalności naszej firmy.  
Podejrzewam jednak, że po wejściu w życie tych zmian, a już na pewno po 
szkoleniach w wydziałach komunikacji, zaczną się spore kłopoty z 
przerejestrowaniami wszelkich pojazdów.  
W związku z tym zasugeruję swoim przełożonym przeczekanie lub podpisywanie 
umów z klauzulą dotyczącą odpowiedzialności za przerejestrowanie. 
Chciałbym przy okazji zasugerować przyjrzenie się samemu rozporządzeniu także w 
dwóch nieco innych punktach.  
§ 4. 1. Przez oś pojedynczą rozumie się oś oddaloną od osi sąsiedniej o więcej niż 
1,8 m lub  dwie sąsiednie osie oddalone od siebie o mniej niż 1 m, a przez oś 
wielokrotną – zespół  
           złożony z dwóch lub więcej osi, zwanych „osiami składowymi”, w którym 
odległość między  
         sąsiednimi osiami składowymi jest nie mniejsza niż 1 m i nie większa niż 1,8 m. 
Czy polskie instytucje badawcze mają obowiązek stosowania powyższej definicji 
podczas badań w celu uzyskania homologacji WE? 
Przyczepy zarejestrowane na podstawie homologacji krajowej tzw. „PL-ki”, zgodnie z 
wymaganiami ITS mają w „Wyciągach ze świadectwa homologacji” wpisane: Liczba 
osi 1; kół 4. 
Powoduje to różnego rodzaju perturbacje zwłaszcza za granicami Polski gdzie 
podczas kontroli trudno udowodnić, że nie przerobiono przyczepy, gdy kontrolujący 
widzi dwie osie, a w dowodzie rejestracyjnym wpisana jest jedna (liczby kół nie ma w 
dowodzie). Często zwykły przegląd techniczny staje się problematyczny. 
§ 14. 7. W przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, 
przeznaczonej do 
             ciągnięcia przez pojazd, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi nie 
mniej niż 1,33 
             dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, dopuszcza się hamulec roboczy 
typu 
             bezwładnościowego (najazdowy), działający co najmniej na koła jednej 
osi; warunek 
             stosuje się również do przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej 
nieprzekraczającej 5 t, 
             zarejestrowanej po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1968 r. 
Jeżeli producent samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) 3500 kg 
pozwala na ciągnięcie tym samochodem przyczepy z hamulcami o DMC 2800 kg i 
jest to potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym, to na podstawie 
powyższego przepisu w Polsce nie wolno ciągnąć takiej przyczepy jeśli wyposażona 



jest w hamulce najazdowe (3500 : 1,33 = 2631,57, a więc mniej niż 2800). Mieliśmy 
sygnały o zatrzymaniach dowodów rejestracyjnych. Około 100% przyczep 
hamowanych o DMC do 3,5T, to przyczepy wyposażone w hamulce najazdowe. W 
Dyrektywach WE i Regulaminach EKG ONZ trudno znaleźć podobne zapisy. 
Czy polskie służby mogą na podstawie tego przepisu karać kierowców z zagranicy? 
Czy przepis ten nie obniża konkurencyjności krajowych przewoźników? 
Kolorem czerwonym zaznaczyłem swoiste kuriozum. Przyczepy, w zakresie 
hamowania, dopuszczane są na podstawie Regulaminu nr 13 EKG ONZ. Regulamin 
ten w części opisującej właściwości układów hamulcowych (pkt. 5.2.2.) mówi, że:  

      „5.2.2.4.     Układ hamulcowy roboczy: 
       5.2.2.4.1.   musi działać na wszystkie koła pojazdu;”  



Zał. nr 5  
Uwagi:  przykład gmatwania tekstu 

 
UWAGI 

do rozporządzenia 
 

§ 1 pkt 2, w którym jest rozdział II 
strona 16z49 
w § 8: 
a) w ust. 4: 
pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
„7) w samochodzie ciężarowym powinno być oddzielone od przestrzeni 
ładunkowej trwałą przegrodą o odpowiedniej wytrzymałości; przepis stosuje 
się do samochodu ciężarowego zarejestrowanego po raz pierwszy w okresie 
od dnia 30 maja 1999 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.”, 
 
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca ą ż 2016 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, 
który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 
 
To  znaczy że w § 8:a) w ust. 4:pkt 7 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 
 



Zał. nr 6  
Uwagi ogólne producenta do rozporządzenia o skutkach gospodarczych i 

rynkowych 
 
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 doposażanie 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 
   


