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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep

Na podstawie art. 68 ust. 13 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z póên. zm.2)) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) warunki i tryb wydawania lub cofania Êwiadectw
homologacji typu pojazdu samochodowego majà-
cego cztery lub wi´cej kó∏, przyczepy przeznaczo-
nej do ciàgni´cia przez ten pojazd, zwanych dalej
„pojazdami”, oraz przedmiotów ich wyposa˝enia
i cz´Êci;

2) zakres i sposób przeprowadzania:

a) badaƒ homologacyjnych,

b) kontroli zgodnoÊci produkcji pojazdów z wa-
runkami homologacji;

3) wzory dokumentów zwiàzanych z homologacjà ty-
pu;

4) jednostki upowa˝nione do:

a) przeprowadzania badaƒ homologacyjnych,

b) kontroli zgodnoÊci produkcji z warunkami ho-
mologacji.

2. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do tro-
lejbusów. 

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà: 

1) ustawa — ustaw´ z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra-
wo o ruchu drogowym;

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19,
poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130,
poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452,
Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036.



2) homologacja typu — procedur´, za pomocà której
stwierdza si´, ˝e typ pojazdu oraz przedmioty jego
wyposa˝enia i cz´Êci spe∏niajà wymagania okre-
Êlone w art. 68 ust. 4 ustawy;

3) wielostopniowa homologacja typu — procedur´,
za pomocà której stwierdza si´, ˝e w danym stanie
kompletacji (niekompletny lub kompletny) typ po-
jazdu spe∏nia wymagania okreÊlone w art. 68
ust. 4 ustawy odpowiednie do jego stanu komple-
tacji;

4) pojazd podstawowy — pojazd, którego numer
identyfikacyjny jest zachowywany podczas kolej-
nych etapów wielostopniowej homologacji typu;

5) pojazd niekompletny — pojazd, który w celu uzy-
skania za∏o˝onych cech u˝ytkowych oraz spe∏nie-
nia niezb´dnych wymagaƒ powinien przejÊç co
najmniej jeszcze jeden etap kompletacji;

6) pojazd skompletowany — pojazd powsta∏y w trak-
cie wielostopniowej homologacji typu, spe∏niajà-
cy wymagania okreÊlone w art. 68 ust. 4 ustawy;

7) typ pojazdu — pojazdy jednej kategorii, w ramach
danego rodzaju, które nie ró˝nià si´ pod wzgl´-
dem istotnych cech;

8) wyposa˝enie — uk∏ad lub zespó∏ pojazdu, w szcze-
gólnoÊci hamulce, uk∏ad ograniczajàcy emisj´
spalin, cz´Êci wn´trza pojazdu lub silnik; 

9) cz´Êç — urzàdzenie, które mo˝e byç homologowa-
ne niezale˝nie od pojazdu;

10) przepis czàstkowy — oddzielny dokument okreÊla-
jàcy wymagania i metody badania dotyczàce wy-
posa˝enia lub cz´Êci pojazdów (regulamin EKG
ONZ);

11) dokumentacja techniczna typu — opis techniczny
pojazdu, przedmiotu jego wyposa˝enia lub cz´Êci,
wraz ze sprawozdaniami z badaƒ lub innymi do-
kumentami, które jednostki upowa˝nione doda∏y
do tego dokumentu.

§ 3. Kategorie pojazdu i typu pojazdu dla potrzeb
homologacji typu okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzà-
dzenia.

§ 4. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
zwany dalej „ministrem”, wydaje Êwiadectwo homo-
logacji typu na pisemny wniosek producenta lub im-
portera nowego typu pojazdu, przedmiotu jego wypo-
sa˝enia lub cz´Êci.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza
si´:

1) protokó∏ badania homologacyjnego wraz ze spra-
wozdaniem z badaƒ zawierajàcy wynik tych ba-
daƒ, potwierdzony przez kierownika jednostki,
o której mowa w § 11;

2) podstawowy opis techniczny dla celów homolo-
gacji typu pojazdu, którego wzór okreÊla za∏àcznik

nr 2 do rozporzàdzenia, a w przypadku uzyskania
wszystkich czàstkowych Êwiadectw homologacji,
wymaganych dla danej kategorii pojazdu — opis
techniczny dla celów homologacji typu pojazdu,
którego wzór okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzà-
dzenia;

3) wykaz wydanych czàstkowych Êwiadectw homo-
logacji typu pojazdu, przedmiotu jego wyposa˝e-
nia lub cz´Êci;

4) wyniki badaƒ okreÊlone w za∏àczniku nr 4 do roz-
porzàdzenia;

5) instrukcj´ dla u˝ytkownika pojazdu w j´zyku pol-
skim — w dwóch egzemplarzach.

3. W przypadku homologacji wielostopniowej typu
pojazdu do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza
si´ ponadto:

1) w etapie pierwszym — fragmenty dokumentu in-
formacyjnego oraz wydane Êwiadectwa homolo-
gacji typu, zgodne ze stanem kompletacji pojazdu
podstawowego;

2) w kolejnych etapach — fragmenty dokumentu in-
formacyjnego typu pojazdu, Êwiadectwa homolo-
gacji typu odpowiadajàce aktualnemu etapowi
wykonania, Êwiadectwa homologacji typu dla po-
jazdu niekompletnego oraz, w razie potrzeby —
Êwiadectwo pochodzenia pojazdu, którego wzór
okreÊla za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia;

3) informacje dotyczàce wprowadzonych przez pro-
ducenta zmian lub uzupe∏nieƒ do niekompletnego
pojazdu oraz zgodnoÊci z wytycznymi konstrukcyj-
nymi okreÊlonymi przez producenta pojazdu ho-
mologowanego we wczeÊniejszych etapach, po-
twierdzonej przez tego producenta.

§ 5. 1. Minister wydaje Êwiadectwo homologacji
typu, je˝eli dla danego typu pojazdu, przedmiotu jego
wyposa˝enia lub cz´Êci zosta∏ wydany protokó∏ bada-
nia homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z ba-
daƒ, potwierdzajàcy spe∏nienie wymagaƒ, które w za-
le˝noÊci od rodzaju i kategorii pojazdu okreÊla:

1) w przypadku homologacji typu pojazdu — za∏àcz-
nik nr 6 do rozporzàdzenia;

2) w przypadku homologacji typu niektórych pojaz-
dów specjalnych — za∏àcznik nr 7 do rozporzàdze-
nia;

3) w przypadku homologacji typu przedmiotu wypo-
sa˝enia lub cz´Êci pojazdu — za∏àcznik nr 8 do roz-
porzàdzenia.

2. Przed wydaniem Êwiadectwa homologacji typu
minister lub na jego wniosek jednostka, o której mo-
wa w § 11, dokonuje sprawdzenia, czy producent pod-
jà∏ w∏aÊciwe Êrodki organizacyjno-techniczne zapew-
niajàce zgodnoÊç produkowanych pojazdów, przed-
miotów ich wyposa˝enia lub cz´Êci z homologowa-
nym typem, zwanego dalej „sprawdzeniem”. Spraw-
dzenia dokonuje si´ pod wzgl´dem zgodnoÊci z proce-
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durami okreÊlonymi w za∏àczniku nr 9 do rozporzà-
dzenia.

3. Minister odmawia wydania Êwiadectwa homo-
logacji typu, je˝eli dany typ pojazdu, przedmiot jego
wyposa˝enia lub cz´Êç nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlo-
nych w art. 68 ust. 4 ustawy.

4. Je˝eli przedstawiony do homologacji typu
przedmiot wyposa˝enia pojazdu lub jego cz´Êç spe∏-
nia swoje zadanie tylko w po∏àczeniu z innymi cz´Êcia-
mi pojazdu, to Êwiadectwo homologacji typu powinno
zawieraç wszystkie ograniczenia dotyczàce ich stoso-
wania.

5. Decyzja zwalniajàca z obowiàzku uzyskania
Êwiadectwa homologacji typu pojazdu mo˝e byç wy-
dana, na wniosek producenta lub importera, w odnie-
sieniu do:

1) pojazdów z ma∏ych serii — po przeprowadzeniu
badaƒ homologacyjnych;

2) pojazdów z koƒcowej partii produkcji, których ho-
mologacja utraci∏a wa˝noÊç.

6. Kryteria, których spe∏nienie umo˝liwia zwolnie-
nie z obowiàzku uzyskania Êwiadectwa homologacji
typu pojazdu, okreÊla za∏àcznik nr 10 do rozporzàdze-
nia.

7. System numerowania Êwiadectw homologacji
okreÊla za∏àcznik nr 11 do rozporzàdzenia.

§ 6. 1. Wzór Êwiadectwa homologacji typu pojazdu
okreÊla za∏àcznik nr 12 do rozporzàdzenia.

2. Wzory wyciàgów ze Êwiadectw homologacji
okreÊla za∏àcznik nr 13 do rozporzàdzenia.

3. Wzory Êwiadectw homologacji przedmiotów
wyposa˝enia i cz´Êci pojazdów w zakresie przepisów
czàstkowych okreÊlone sà w tych przepisach; w razie
potrzeby, a w szczególnoÊci ˝àdania w∏adzy homolo-
gacyjnej innego paƒstwa, wykaz wydanych Êwia-
dectw homologacji czàstkowych sporzàdza si´ we-
d∏ug wzoru, który okreÊla za∏àcznik nr 14 do rozporzà-
dzenia.

§ 7. 1. Minister cofa Êwiadectwo homologacji typu,
je˝eli pojazd, przedmiot jego wyposa˝enia lub cz´Êç
nie odpowiada warunkom okreÊlonym w Êwiadectwie
homologacji typu lub nie zostanà dochowane z winy
producenta lub importera warunki kontroli zgodnoÊci
z typem homologowanym.

2. Przed cofni´ciem Êwiadectwa homologacji typu
minister wzywa producenta lub importera do:

1) przedstawienia wyjaÊnieƒ lub dokumentów;

2) usuni´cia niezgodnoÊci i podj´cia niezb´dnych
Êrodków do zapewnienia zgodnoÊci produkcji
z homologowanym typem w zakresie i terminie
okreÊlonym przez ministra.

§ 8. 1. Jednostka, o której mowa w § 11, przepro-
wadza badania homologacyjne na pisemny wniosek
producenta lub importera.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏à-
cza si´:

1) dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2—4;

2) katalog cz´Êci zamiennych;

3) instrukcj´ napraw.

3. Na ˝àdanie jednostki, o której mowa w § 11, pro-
ducent lub importer przedstawia kopie wydanych
Êwiadectw homologacji typu przedmiotu wyposa˝e-
nia pojazdu i jego cz´Êci wraz z dokumentacjà tech-
nicznà typu.

§ 9. 1. Jednostka, o której mowa w § 11, przepro-
wadza badania homologacyjne zgodnie z procedura-
mi, które w zale˝noÊci od stopnia kompletacji pojazdu
okreÊla:

1) w przypadku homologacji typu pojazdu — za∏àcz-
nik nr 15 do rozporzàdzenia;

2) w przypadku homologacji wielostopniowej — za-
∏àcznik nr 16 do rozporzàdzenia.

2. Po przeprowadzonym badaniu homologacyj-
nym jednostka, o której mowa w § 11, sporzàdza, co
najmniej w czterech egzemplarzach, protokó∏ badania
homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badaƒ,
z czego:

1) jeden egzemplarz — przekazuje ministrowi;

2) jeden egzemplarz — przechowywany jest w doku-
mentacji prowadzonej przez t´ jednostk´;

3) dwa egzemplarze — wydaje producentowi lub im-
porterowi.

3. Jednostka, o której mowa w § 11, wydaje proto-
kó∏ badania homologacyjnego wraz ze sprawozda-
niem z badaƒ, potwierdzajàcy pozytywny wynik bada-
nia, je˝eli pojazd, przedmiot jego wyposa˝enia lub
cz´Êç spe∏niajà wymagania okreÊlone w art. 68 ust. 4
ustawy oraz warunki, o których mowa odpowiednio
w § 5 ust. 1.

§ 10. 1. Kontroli zgodnoÊci produkcji pojazdu oraz
przedmiotów ich wyposa˝enia lub cz´Êci z warunkami
homologacji typu, zwanej dalej „kontrolà zgodnoÊci
produkcji”, dokonuje si´ pod wzgl´dem zgodnoÊci
z procedurami, o których mowa w § 5 ust. 2.

2. Z przeprowadzonej kontroli zgodnoÊci produkcji
sporzàdza si´ protokó∏, co najmniej w trzech egzem-
plarzach, z czego:

1) jeden egzemplarz — przeznaczony jest dla kontro-
lowanego;

2) jeden egzemplarz — przekazuje si´ ministrowi lub
jednostce, o której mowa w § 11;

3) jeden egzemplarz — przechowywany jest w doku-
mentacji homologacyjnej prowadzonej przez jed-
nostk´, o której mowa w § 11.
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§ 11. Wykaz jednostek upowa˝nionych do przepro-
wadzania badaƒ homologacyjnych oraz kontroli zgodno-
Êci produkcji okreÊla za∏àcznik nr 17 do rozporzàdzenia.

§ 12. Âwiadectwa homologacji typu przedmiotu
wyposa˝enia pojazdu lub jego cz´Êci wydane przez
w∏aÊciwe w∏adze homologacyjne paƒstw cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej sà uznawane w procesie ho-
mologacji typu pojazdu, je˝eli zosta∏y wydane zgodnie
z wymaganiami odpowiadajàcymi wymaganiom tech-
nicznym okreÊlonym rozporzàdzeniem. 

§ 13. Âwiadectwa homologacji typu pojazdu,
przedmiotu jego wyposa˝enia lub cz´Êci wydane do
dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia zachowujà wa˝-
noÊç w zakresie, na jaki zosta∏y wydane.

§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.3)

Minister Infrastruktury: M. Pol

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
7 paêdziernika 1999 r. w sprawie homologacji pojazdów
(Dz. U. Nr 91, poz. 1039, z 2000 r. Nr 74, poz. 863 oraz
z 2001 r. Nr 26, poz. 295), które na podstawie art. 5 ustawy
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo o ru-
chu drogowym (Dz. U. Nr 129, poz. 1444 i Nr 154,
poz. 1798, z 2002 r. Nr 216, poz. 1825 oraz z 2003 r. Nr 149,
poz. 1452) traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego
rozporzàdzenia.
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(Za∏àczniki do rozporzàdzenia sà zawarte w oddzielnym za∏àczniku do niniejszego numeru)


