


Projekt ustawy o dopuszczeniu 
pojazdów do ruchu 
drogowego zawiera 
następujące zmiany:
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Wprowadzono definicje ustawowe pojazdu 
nienormatywnego, pojazdu nowego, pojazdu 
niekompletnego, pojazdu kompletnego, 
pojazdu skompletowanego, pojazdu z końcowej 
partii produkcji, czterokołowca,  oraz 
czterokołowca lekkiego – art. 140 pkt 3 –
zmiany w definicjach ustawy Prawo o ruchu 
drogowym oraz definicję pojazdu marki „SAM”
(art. 2 pkt 7).
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Zaproponowano aby organem właściwym ds. homologacji oraz 
dopuszczenia jednostkowego był Dyrektor Transportowego 
Dozoru Technicznego, który ma zajmować się m.in. 
wydawaniem świadectw homologacji, administrowaniem 
dotychczas wydanymi dokumentami w tym zakresie, 
wydawaniem zezwoleń na dopuszczenie jednostkowe, 
udzielaniem odstępstw od warunków technicznych, 
prowadzeniem listy rzeczoznawców samochodowych. Ponadto 
to TDT ma być organem właściwym ds. wydawania poświadczeń
zgodności wyposażenia i warunków lokalowych, kontroli SKP, 
egzaminowania diagnostów i kandydatów na diagnostów, 
prowadzenia rejestru montażystów instalacji gazowych, 
egzaminowania montażystów, opracowywania projektów 
wymagań technicznych dla pojazdów  (art. 3). 
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Nadzór nad TDT ma sprawować minister 
właściwy do spraw transportu (art. 4).
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Wprowadzono zakaz wymiany nadwozia pojazdu 
posiadającego numer VIN oraz dokonywania 
zmian konstrukcyjnych pojazdu zmieniających 
jego rodzaj, ilość przewożonych osób, masę lub 
naciski osi z wyjątkiem nowych pojazdów 
posiadających świadectwo homologacji lub 
decyzję zwalniająca pojazd z homologacji oraz 
pojazdów, które uzyskały dopuszczenie 
jednostkowe (art. 6 ust. 6). 
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Uporządkowano w ustawie regulacje 
dotyczące ograniczników prędkości (art. 7). 
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Uregulowano szczegółowo procedurę
uzyskiwania dla pojazdu odstępstwa od 
warunków technicznych. Określono m.in. 
załączniki, które należy do takiego wniosku 
dołączyć (art. 10). Wprowadzono instytucję
udzielenia przyrzeczenia wydania zezwolenia 
na odstępstwo na wniosek zainteresowanej 
osoby. (art. 11). 
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Zmieniono zapisy dotyczące procedury 
uzyskiwania świadectwa homologacji i wyłączeń z 
tego obowiązku (art. 14-45). Wprowadzono 
świadectwo homologacji typu dodatkowego układu 
zasilania gazem. Zamiast wyciągu ze świadectwa 
homologacji, producent pojazdu będzie 
zobowiązany do wydania „świadectwo zgodności 
WE” do każdego pojazdu, na którego typ zostało 
wydane świadectwo homologacji typu WE. 
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Wprowadzono instytucję dopuszczenia jednostkowego dla: nowych 
pojazdów bez homologacji typu WE lub homologacji typu pojazdu, 
a także nowego pojazdu z homologacją, w którym dokonano 
zmian wpływających na warunki na jakich została ta homologacja 
wydana, przed wprowadzeniem do obrotu na terenie RP, pojazdu w 
którym dokonano zmian  konstrukcyjnych zmieniających rodzaj, 
ilość przewożonych osób, masę lub naciski osi, pojazdu 
zabytkowego, dla kolejki turystycznej (art. 45). Zaproponowano, że 
zezwolenie na dopuszczenie jednostkowe ma wydawać za opłatą
Dyrektor TDT, po przedstawieniu pozytywnego wyniku badań
przeprowadzonych przez jednostkę badawczą upoważnioną do 
przeprowadzania badań homologacyjnych lub okręgową stację
kontroli pojazdów w przypadku zmian konstrukcyjnych pojazdów 
przeznaczonych do przewozu rzeczy, pojazdów zabytkowych i 
kolejek turystycznych (art. 49).



-9-

Wprowadzono wymagania w stosunku do 
przedsiębiorców przystosowujących pojazdy do 
zasilania gazem (art. 53). Wymagany będzie 
odpowiedni wpis PKD, a także zatrudnianie co 
najmniej jednego montażysty instalacji gazowych 
(nowy zawód). 
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Zaproponowano utworzenie katalogu pojazdów 
dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej prowadzonego w systemie informatycznym przez 
jednostkę wyznaczoną w drodze zarządzenia ministra 
właściwego do spraw transportu. Katalog ma zawierać dane i 
informacje o typie pojazdu dopuszczonego do ruchu na 
terenie kraju, których zakres określi odpowiednie 
rozporządzenie. Wprowadzono obowiązek przekazywania 
danych do katalogu przez stacje kontroli pojazdów na 
podstawie zaświadczenia i DIP-u z okresowego badania 
technicznego wykonywanego po raz pierwszy. Dane zostaną
udostępnione nieodpłatnie m.in. przedsiębiorcom i innym 
podmiotom prowadzącym stacje kontroli pojazdów (art. 56). 
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Wprowadzono możliwość dopuszczenia 
pojazdów do ruchu na podstawie zezwolenia 
testowego – dot. producentów (art. 60-61). 
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Wprowadzono ustawowy obowiązek złożenia 
wniosku, przez właściciela pojazdu lub jego 
posiadacza, o wydanie nowego dowodu 
rejestracyjnego w przypadku braku miejsca 
w dowodzie rejestracyjnym na umieszczenie 
wpisu o terminie następnego badania 
technicznego (art. 67 ust. 1). 
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Wprowadzono sankcję za niezarejestrowanie
pojazdu w terminie 30 – dniowym. Przekroczenie 
tego terminu skutkuje podwyższeniem opłaty o 
50 %. (art. 65 ust. 7). 
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Wprowadzono dwuczęściowy dowód 
rejestracyjny (art. 66 ust. 9). 
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Wprowadzono możliwość złożenia wniosku o 
rejestrację pojazdu, wydanie nowego dowodu 
rejestracyjnego, czasową rejestrację pojazdu, 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
(art. 80). 
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Wprowadzono wysokość maksymalnych opłat 
za wydanie np. dowodu rejestracyjnego, tablic 
rejestracyjnych pojazdu, innych dokumentów 
etc. (art. 81). 
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Wprowadzono zapis mówiący o tym, że 
badaniu technicznemu podlega: pojazd 
samochodowy, ciągnik rolniczy, pojazd 
wolnobieżny wchodzący w skład kolejki 
turystycznej, motorower i przyczepa (art. 82). 
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Przywrócono badanie techniczne pojazdu po 
zamontowaniu instalacji do zasilania gazem 
(art. 83 ust. 4 oraz 84 ust. 1 pkt 3).
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Dodano czterokołowce do czasookresu 
wykonywania okresowego badania technicznego 
wg. schematu 3-2-1 (art. 83 ust. 6).
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Wyraźnie zapisano, że pojazdy marki „SAM”
nie korzystają z preferencyjnych terminów 
okresowego badania technicznego i podlegają
badaniom corocznym (art. 83 ust. 12).
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Wprowadzono dodatkowe badania techniczne 
pojazdu kategorii M lub N1 po montażu haka 
oraz pojazdu przystosowanego do kierowania 
przez osoby niepełnosprawne, jeśli dokonano 
zmian w układzie kierowniczym lub 
hamulcowym (art. 84).
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Wprowadzono możliwość przeprowadzania badań
technicznych ciągników rolniczych i przyczep 
rolniczych poza terenem stacji kontroli pojazdów 
(art. 87 ust. 3).
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Wprowadzono ustawowy zapis dotyczący zasad zatrzymania 
dowodu rejestracyjnego przez diagnostę w przypadku 
stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd 
zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku 
drogowym, zagraża porządkowi ruchu lub narusza wymagania 
ochrony środowiska, stwierdzenia zniszczenia dowodu 
rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego, uzasadnionego 
podejrzenia podrobienia lub przerobienia dowodu 
rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego. Zaproponowano 
także prawo do wydawania przez diagnostę pokwitowania za 
zatrzymany dokument i określenia w nim warunków używania 
pojazdu na czas nie przekraczający 7 dni. Zatrzymany dokument 
diagnosta powinien niezwłocznie przesłać do organu, który 
pojazd ten zarejestrował (art. 89).
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Wprowadzono możliwość prowadzenia stacji 
kontroli pojazdów przez podmioty nie będące 
przedsiębiorcami (art. 91 ust. 2).
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Dookreślono zasady zatrudniania diagnostów 
przez przedsiębiorcę prowadzącego stację
kontroli pojazdów poprzez wpisanie, że 
kwalifikacje diagnostów muszą odpowiadać
uprawnieniom stacji (art. 92 ust. 1 pkt 6).
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Poświadczenie zgodności wyposażenia i 
warunków lokalowych miałoby tracić
ważność także po zmianie przedsiębiorcy na 
którego zostało wydane (art. 92 ust. 3).
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Pracownicy TDT podczas kontroli stacji 
podlegaliby ochronie przysługującej 
funkcjonariuszowi publicznemu (art. 92 ust. 4).
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Zaproponowano zakaz odstępowania osobom 
trzecim poświadczenia zgodności wyposażenia i 
warunków lokalowych stacji oraz przenoszenia 
uprawnień z niego wynikających (art. 92 ust. 5). 
W przypadku śmierci osoby fizycznej 
posiadającej poświadczenie, Dyrektor TDT może 
wyrazić zgodę na wykonywanie uprawnień
wynikających z poświadczenia przez okres nie 
dłuższy niż 18 miesięcy (art. 92 ust. 6).
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Wprowadzono definicję stanu faktycznego (art. 
93). Można będzie wymienić przyrządy 
kontrolno-pomiarowe na inne spełniające 
wymagania, jeżeli w ciągu 7 dni przedsiębiorca 
zawiadomi TDT o zmianie, a TDT w ciągu 7 dni 
od zawiadomienia dokona za opłatą
dodatkowego sprawdzenia SKP. Do czasu 
uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzenia 
stacji nie można przeprowadzać na niej badań
technicznych.
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Wprowadzono dodatkowe wymagania w stosunku 
do okręgowej stacji kontroli pojazdów 
uprawnionej do badań co do zgodności z 
odpowiednimi warunkami w celu dopuszczenia 
jednostkowego (art. 94). Koniecznym będzie 
zatrudnianie diagnosty po „kursie 
specjalistycznym”, posiadania odpowiedniego 
wyposażenia kontrolno-pomiarowego, a także 
zapewnienie niezależności i bezstronności. 
Potwierdzenia spełnienia dodatkowych warunków 
będzie dokonywał w drodze decyzji, za opłatą, 
dyrektor TDT.
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Określono katalog przypadków wykreślenia 
przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców 
prowadzących stacje kontroli pojazdów (art. 99 
ust. 2 pkt 3), a także podano co może zostać
uznane za rażące naruszenie warunków 
wykonywania działalności gospodarczej w 
zakresie prowadzenia SKP (art. 99 ust. 5).
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Zaproponowano uszczegółowienie sposobu 
zawierania porozumień starosty z TDT w zakresie 
kontroli stacji. Określono składniki porozumienia, 
wśród którym muszą znaleźć się zapisy dotyczące 
określenia stacji objętych porozumieniem, zakres 
wykonywanej kontroli oraz zasady informowania o 
wynikach kontroli i podjętych działaniach (art. 99 
ust. 5).
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Stworzono podstawy prawne do kontroli 
doraźnej stacji przez TDT, niezależnie od 
czynności kontrolnych wykonywanych przez 
starostę, ale przy udziale przedstawiciela 
właściwego starosty. Określono obowiązek 
powiadamiania przez TDT starosty o 
stwierdzonych nieprawidłowościach. Pracownicy 
TDT podlegają ochronie przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym (art. 102) –
kontrole lotne.
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Zaproponowano zapisy zobowiązujące 
podmioty prowadzące stacje do rozwijania 
wiedzy fachowej i kwalifikacji zatrudnionych 
diagnostów (art. 103).
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Wpisano delegację ustawową do wydania 
rozporządzeń wykonawczych w sprawie min. 
opłaty za procedurę odbioru technicznego stacji 
w wysokości nie wyższej niż 1500 zł, opłaty za 
sprawdzenie dodatkowe w wysokości nie 
wyższej niż 500 zł, opłaty za sprawdzenie stacji 
dokonującej badań w procedurze dopuszczenia 
jednostkowego nie wyższą niż 1000 zł oraz 
opłaty za wpis stacji do rejestru 
przedsiębiorców w wysokości nie wyższej niż
600 zł (art. 104 ust. 1).
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Wprowadzono nowe wymagania w zakresie 
wykształcenia dla kandydatów na diagnostów 
– wykształcenie techniczne (art. 106).
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Wprowadzono wymóg niekaralności w stosunku 
do diagnostów (przestępstwa w celu uzyskania 
korzyści majątkowej, przeciwko dokumentom, a 
także orzeczenie zakazu wykonywania zawodu 
diagnosty) (art. 106 ust. 1 pkt 4).
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Wprowadzono katalog powinności diagnosty, 
np. obowiązek uczestniczenia przez 
diagnostów co 2 lata w 3 – dniowych 
warsztatach doskonalenia zawodowego oraz 
obowiązek rzetelnego i bezstronnego 
wykonywania swoich obowiązków (art. 107).
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Określono szczegółowo katalog rażących naruszeń
przepisów z zakresu wykonywania badań technicznych 
pojazdów przez diagnostów. Zapisano, że wielokrotne 
przeprowadzenie nieprawidłowo badań technicznych, a także 
wielokrotne wydanie zaświadczeń lub dokonanie wpisów w 
dowodach rejestracyjnych niezgodnie ze stanem faktycznym, 
jak również przeprowadzanie badań bez wymaganego 
wyposażenia kontrolno-pomiarowego, jest warunkiem do 
skreślenia przez starostę diagnosty z ewidencji diagnostów 
(art. 108 ust. 2). W przypadku skreślenia z ewidencji 
diagnostów, o ponowne wydanie uprawnień zainteresowany 
może się ubiegać po upływie 3 lat (art. 108 ust. 4).
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Wprowadzono wymagania w stosunku do 
montażystów instalacji gazowych, zasady 
szkolenia i konieczność zdania egzaminu 
przed Dyrektorem TDT umożliwiającym wpis 
na listę montażystów  (110-113).



-41-

Określono zasady i wymagania związane z 
wykonywaniem działalności gospodarczej w 
zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia 
diagnostów. Nadzór wojewody (art. 114-119).
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Określono nowe wymagania w stosunku do 
rzeczoznawców samochodowych (art. 120-124).
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Wprowadzono nowe regulacje w zakresie produkcji 
i dystrybucji tablic rejestracyjnych (art. 125-134).
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Zaproponowano wprowadzenie kar grzywny dla 
przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów za 
wykonywanie badań technicznych bez wymaganego 
uprawnienia, za nieprawidłowe wykonywanie badań
technicznych, wykonywanie badań technicznych bez 
wyposażenia kontrolno-pomiarowego w wysokości do 10 
000 zł, a za pobieranie opłaty za badanie techniczne w 
wysokości innej niż zawarta w ustawowym cenniku w 
wymiarze do 10 000 zł. W stosunku do diagnostów 
zaproponowano wprowadzenie kary grzywny w wysokości do 
5 000 zł za wykonanie badania technicznego niezgodnie z 
procedurą lub bez wymaganego wyposażenia kontrolno-
pomiarowego. Kary te mają być nakładane w drodze decyzji 
administracyjnej. (art. 135-138).



-45-

Nie określono terminu wydania nowych 
przepisów wykonawczych zgodnych z nową
ustawą. Dotychczasowe przepisy wykonawcze 
pozostają w mocy do czasu wejścia w życie 
nowych przepisów (art. 162).
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