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Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych i Pojazdów 
 

Warszawa 3.10.2016 r. INFORMACJA dla członków  
Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej d/s Deregulacji  

Homologacja dla dopuszczeń jednostkowych pojazdów 
   W 2013 r. weszła ustawa Prawo o Ruchu Drogowym ( Dz. U. z  2012 r. poz.1448),  , która 
wprowadziła do polskiego prawa Dyrektywę 46/2007/UE. Ustawa była tak źle opracowana i źle 
przygotowana do wprowadzenia, że już po miesiącu od jej wprowadzenia zaczęli bankrutować 
polscy producenci pojazdów użytkowych. Z inspiracji producentów ministrowi Nowakowi 
przedstawiono skutki i stan nie przygotowania ustawy do wprowadzenia. Z ministerstwa odszedł 
dyr. Dep. Transportu Drogowego ale zostali urzędnicy odpowiedzialni za opracowanie i 
wprowadzenie ustawy.   
Od 2013 r.  polscy producenci z tego powodu homologują pojazdy w ościennych krajach UE. 
To jest skandal. Taka działalność MIiB szkodzi polskim producentom, polskiej gospodarce i 
Polsce. Za granice płyną pieniądze, które są potrzebne w Polsce. Wykaż części podlegających homologacji w PoRD 
        W ustawie Prawo o Ruchu Drogowym  (Dz. U. z  2012 r. poz.1448), w Art. 70ze. 1 jest zapis 
że w zał. XIII do dyrektywy 46/2007/UE znajduje się wykaz części wyposażenie podlegających 
homologacji. Załącznik jest pusty. Powinni go wypełnić urzędnicy  Dep. TD już w 2008 roku. .  
    Sejm uchwalił ustawę PoRD, która nie działa w tym zakresie bo nie ma w zał. XIII wykazów 
części i wyposażenia objętych obowiązkową homologacją. Spowodowało to od 2008 r. 
bankructwo wielu polskich producentów części bo pozwala na import do Polski tanich, nie 
homologowanych, jakościowo nie odpowiednich i niebezpiecznych części.  Rozporządzenie MIiB w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 

zakresu ich niezbędnego wyposażenia z 15.062016. (Dz. U. 2016 r. poz. 858.)  
     Rozporządzenie ma rozwiązać ważny problem złej zabudowy pojazdów i jest potrzebne. 
Zostało jednak opracowane i wprowadzone bez konsultacji społecznych i bez przygotowania do 
jego wprowadzenia uwzględniającego sytuację producentów. 
 Zawiera wiele błędów, niezgodności i dwuznaczności, które należy usunąć. Jest napisane w 
sposób niezrozumiały dla użytkowników. Spowodowało na rynku paraliż w rejestracji 
pojazdów produkowanych przez producentów co grozi znów ich bankructwami. Nasza 
propozycja zorganizowania konsultacji społecznych w celu poprawienia błędów w tekście i 
wprowadzenia okresu dostosowaczego dla ratowania sytuacji firm nie została przyjęta.       Pismem 29.08.2016r. Dyr. Dep. TD MIiB wprowadził formularz potwierdzenia, które może  
wypełnić po obejrzeniu pojazdu tylko przedstawiciel PIMOT lub ITS. Koszt uzyskania takiego 
potwierdzenia w tych instytucjach jest kilkanaście razy wyższy niż gdyby potwierdzenie 
wystawiały Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów, które do takiej kontroli są lepiej przygotowane. 
Pogarsza to konkurencyjność polskich producentów i nie jest niczym uzasadnione.  
Nasze ciągłe interwencje w tych sprawach do tej pory mimo ich oczywistej szkodliwości dla 
polskich producentów i gospodarki nie dały rezultatu. 
 Ostatnie nasze  spotkanie w tej sprawie odbyło się MIiB 3.08.2016 r. i też nie dało żadnego 
rezultatu.  Załączam relację tego spotkania i pismo przewodnie. 
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