
Zapisy w § -ch  rozporządzenia, które wg pisma dyr. Oleksiaka upoważniły 
go do wprowadzenia " potwierdzenia" 

§8 ust. 4 pkt. 9             
 
9)24) w samochodzie ciężarowym o podrodzaju VAN, o maksymalnej masie 
całkowitej do 7,5 tony, powinno być oddzielone od przestrzeni ładunkowej 
trwałą przegrodą o wytrzymałości określonej w § 1 załącznika nr 14 do 
rozporządzenia, z zastrzeżeniem pkt 10; spełnienie tych wymagań powinno być 
potwierdzone przez jednostkę uprawnioną do prowadzenia badań 
homologacyjnych typu WE pojazdu/typu pojazdu kategorii N; stosuje się do 
pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2016  r., 
w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów 
powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym;  
 
§8 ust. 4 pkt 10  
 
10)24) przestrzeń ładunkowa może być wyposażona tylko w  elementy do 
mocowania ładunku przeznaczone do ochrony przewożonych osób w przypadku 
przemieszczenia się ładunku w czasie jazdy, w tym przy gwałtownym 
hamowaniu lub pokonywaniu zakrętu, o ile elementy te odpowiadają 
wymaganiom określonym w § 2 załącznika nr 14 do rozporządzenia; spełnienie 
tych wymagań powinno być potwierdzone przez jednostkę uprawnioną do 
prowadzenia badań homologacyjnych typu WE pojazdu/typu pojazdu kategorii 
N; stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 
2016 r., w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów 
powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.  
 
§ 9b.32) W samochodzie ciężarowym o maksymalnej masie całkowitej 
nieprzekraczającej 3,5 tony (kategorii N1 ) i samochodzie ciężarowym 
o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony (kategorii N2 ) 
o nadwoziu rodzaju BB mogą być wprowadzone zmiany konstrukcyjne 
polegające na zmianie liczby siedzeń, jeżeli pojazd spełnia wymagania, 
o których mowa w pkt 3.5., pkt 3.6. oraz pkt 3.8. dla pojazdów kategorii N1 , 
części A załącznika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2007/46/WE z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji 
pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych 
zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów i spełnione są 
wymagania techniczne dotyczące wytrzymałości siedzeń i ich mocowania, 
kotwiczenia pasów bezpieczeństwa, potwierdzone badaniami na zgodność 
z wymaganiami Regulaminów nr 14, 17 EKG ONZ, wykonanymi przez 
jednostkę uprawnioną. Siedzenia powinny być wyposażone w pasy 
bezpieczeństwa spełniające wymagania Regulaminu nr 16 EKG ONZ; 
z zastrzeżeniem § 9c.  



 
§ 9d.32) W samochodzie ciężarowym o maksymalnej masie całkowitej 
nieprzekraczającej 3,5 tony (kategorii N1 ) i samochodzie ciężarowym 
o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony (kategorii N2 ) 
o nadwoziu rodzaju BB mogą być wprowadzone zmiany konstrukcyjne 
polegające na zmianie liczby siedzeń powodującej zmianę rodzaju pojazdu na 
autobus, o którym mowa w przepisach o rejestracji pojazdu, jeżeli spełnione są 
wymagania techniczne dotyczące wytrzymałości siedzeń i ich mocowania, 
kotwiczenia pasów bezpieczeństwa, potwierdzone badaniami na zgodność 
z wymaganiami Regulaminów nr 14, 17 lub 80 EKG ONZ, wykonanymi przez 
jednostkę uprawnioną. Siedzenia powinny być wyposażone w pasy 
bezpieczeństwa spełniające wymagania Regulaminu nr 16 EKG ONZ.  


