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Na podstawie art. 68 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym

(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póên. zm.3)) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

2010

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 24 paêdziernika 2005 r.

w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep2)

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury
(Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Niniejsze rozporzàdzenie, w zakresie swojej regulacji, wdra˝a postanowienia nast´pujàcych dyrektyw Wspólnot Europej-
skich: 
— dyrektywy Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. dotyczàcej zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich odno-

szàcych si´ do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 42 z 23.02.1970, z póên. zm.),
— dyrektywy Rady 70/157/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich odno-

szàcych si´ do dopuszczalnego poziomu ha∏asu i uk∏adu wydechowego pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 42
z 23.02.1970, z póên. zm.),

— dyrektywy Rady 70/220/EWG z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich odno-
szàcych si´ do dzia∏aƒ, jakie majà byç podj´te w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza przez spaliny z silników
o zap∏onie iskrowym pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 76 z 06.04.1970, z póên. zm.),

— dyrektywy Rady 70/221/EWG z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich odno-
szàcych si´ do zbiorników ciek∏ego paliwa oraz tylnych zabezpieczeƒ pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. 
WE L 76 z 06.04.1970, z póên. zm.), 

— dyrektywy Rady 70/222/EWG z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich odno-
szàcych si´ do miejsca montowania i mocowania tylnych tablic rejestracyjnych pojazdów silnikowych i ich przyczep
(Dz. Urz. WE L 76 z 06.04.1970), 

— dyrektywy Rady 70/311/EWG z dnia 8 czerwca 1970 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich odno-
szàcych si´ do uk∏adów kierowniczych pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 133 z 18.06.1970,
z póên. zm.),

— dyrektywy Rady 70/387/EWG z dnia 27 lipca 1970 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich odno-
szàcych si´ do drzwi pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 176 z 10.08.1970, z póên. zm.), 



———————
— dyrektywy Rady 70/388/EWG z dnia 27 lipca 1970 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich odno-

szàcych si´ do dêwi´kowych urzàdzeƒ ostrzegawczych pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 176 z 10.08.1970), 
— dyrektywy Rady 71/127/EWG z dnia 1 marca 1971 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich odno-

szàcych si´ do lusterek wstecznych w pojazdach silnikowych (Dz. Urz. WE L 68 z 22.03.1971, z póên. zm.), 
— dyrektywy Rady 71/320/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich odno-

szàcych si´ do uk∏adów hamulcowych niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 202
z 06.09.1971, z póên. zm.), 

— dyrektywy Rady 72/245/EWG z dnia 20 czerwca 1972 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich od-
noszàcych si´ do t∏umienia zak∏óceƒ radioelektrycznych wywo∏ywanych przez silniki z zap∏onem iskrowym stosowa-
ne w pojazdach silnikowych (Dz. Urz. WE L 152 z 06.07.1972, z póên. zm.), 

— dyrektywy Rady 72/306/EWG z dnia 2 sierpnia 1972 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich odno-
szàcych si´ do dzia∏aƒ, jakie majà byç podj´te w celu zapobiegania emisji zanieczyszczeƒ z silników Diesla stosowa-
nych w pojazdach (Dz. Urz. WE L 190 z 20.08.1972, z póên. zm.), 

— dyrektywy Rady 74/60/EWG z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich odno-
szàcych si´ do wyposa˝enia wn´trza pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 38 z 11.02.1974, z póên. zm.), 

— dyrektywy Rady 74/61/EWG z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich odno-
szàcych si´ do urzàdzeƒ zabezpieczajàcych pojazdy silnikowe przed bezprawnym u˝yciem (Dz. Urz. WE L 38
z 11.02.1974, z póên. zm.), 

— dyrektywy Rady 74/297/EWG z dnia 4 czerwca 1974 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich odno-
szàcych si´ do wyposa˝enia wn´trza pojazdów silnikowych (zachowanie uk∏adu kierowniczego w przypadku uderze-
nia) (Dz. Urz. WE L 165 z 20.06.1974, z póên. zm.), 

— dyrektywy Rady 74/408/EWG z dnia 22 lipca 1974 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich odno-
szàcych si´ do wyposa˝enia wn´trza pojazdów silnikowych (wytrzyma∏oÊç siedzeƒ i ich punktów mocowania) (Dz. Urz.
WE L 221 z 12.08.1974, z póên. zm.), 

— dyrektywy Rady 74/483/EWG z dnia 17 wrzeÊnia 1974 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich od-
noszàcych si´ do wystajàcych elementów zewn´trznych pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 256 z 02.10.1974,
z póên. zm.), 

— dyrektywy Rady 75/443/EWG z dnia 26 czerwca 1975 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich od-
noszàcych si´ do biegu wstecznego i pr´dkoÊciomierza pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 196 z 26.07.1975,
z póên. zm.), 

— dyrektywy Rady 76/114/EWG z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich od-
noszàcych si´ do tabliczek znamionowych i oznakowania identyfikacyjnego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz
sposobu i miejsca ich umieszczenia (Dz. Urz. WE L 24 z 30.01.1976, z póên. zm.), 

— dyrektywy Rady 76/115/EWG z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich od-
noszàcych si´ do punktów mocowania pasów bezpieczeƒstwa w pojazdach silnikowych (Dz. Urz. WE L 24 z 30.01.1976,
z póên. zm.), 

— dyrektywy Rady 76/756/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich odno-
szàcych si´ do rozmieszczenia urzàdzeƒ oÊwietleniowych i sygnalizacji Êwietlnej na pojazdach silnikowych i ich przy-
czepach (Dz. Urz. WE L 262 z 27.09.1976, z póên. zm.),

— dyrektywy Rady 76/757/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich odno-
szàcych si´ do Êwiate∏ odblaskowych pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 262 z 27.09.1976, z póên. zm.),

— dyrektywy Rady 76/758/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich odno-
szàcych si´ do Êwiate∏ obrysowych, przednich Êwiate∏ pozycyjnych (bocznych), tylnych Êwiate∏ pozycyjnych (bocz-
nych) i Êwiate∏ stopu pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 262 z 27.09.1976, z póên. zm.), 

— dyrektywy Rady 76/759/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich odno-
szàcych si´ do kierunkowskazów w pojazdach silnikowych i ich przyczepach (Dz. Urz. WE L 262 z 27.09.1976,
z póên. zm.), 

— dyrektywy Rady 76/760/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich odno-
szàcych si´ do oÊwietlenia tylnej tablicy rejestracyjnej pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 262
z 27.09.1976, z póên. zm.), 

— dyrektywy Rady 76/761/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich odno-
szàcych si´ do reflektorów pojazdów silnikowych spe∏niajàcych funkcj´ reflektorów Êwiate∏ drogowych i/lub Êwiate∏
mijania oraz ˝arówek do tych reflektorów (Dz. Urz. WE L 262 z 27.09.1976, z póên. zm.), 

— dyrektywy Rady 76/762/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich odno-
szàcych si´ do przednich reflektorów przeciwmgielnych w pojazdach silnikowych oraz ˝arówek do tych reflektorów
(Dz. Urz. WE L 262 z 27.09.1976, z póên. zm.), 

— dyrektywy Rady 77/389/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich odno-
szàcych si´ do urzàdzeƒ holowniczych pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 145 z 13.06.1977, z póên. zm.), 

— dyrektywy Rady 77/538/EWG z dnia 28 czerwca 1977 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich od-
noszàcych si´ do tylnych Êwiate∏ przeciwmgielnych pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 220
z 29.08.1977, z póên. zm.), 
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§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) warunki i tryb wydawania, zmiany i cofania Êwia-
dectw homologacji typu pojazdu samochodowe-
go majàcego cztery lub wi´cej kó∏, przyczepy prze-
znaczonej do ciàgni´cia przez ten pojazd, zwanych
dalej „pojazdami”, oraz przedmiotów ich wyposa-
˝enia i cz´Êci;

2) zakres wymagaƒ obowiàzujàcych w procesie ho-
mologacji typu pojazdu;

3) zakres i sposób przeprowadzania:

a) badaƒ homologacyjnych,

b) kontroli zgodnoÊci produkcji lub monta˝u po-
jazdów z warunkami homologacji typu pojazdu;



———————
— dyrektywy Rady 77/539/EWG z dnia 28 czerwca 1977 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich od-

noszàcych si´ do Êwiate∏ cofania pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 220 z 29.08.1977, z póên. zm.), 
— dyrektywy Rady 77/540/EWG z dnia 28 czerwca 1977 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich od-

noszàcych si´ do Êwiate∏ postojowych pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 220 z 29.08.1977, z póên. zm.), 
— dyrektywy Rady 77/541/EWG z dnia 28 czerwca 1977 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich od-

noszàcych si´ do pasów bezpieczeƒstwa i urzàdzeƒ przytrzymujàcych w pojazdach silnikowych (Dz. Urz. WE L 220
z 29.08.1977, z póên. zm.), 

— dyrektywy Rady 77/649/EWG z dnia 27 wrzeÊnia 1977 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich od-
noszàcych si´ do pola widzenia kierowców pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 267 z 19.10.1977, z póên. zm.), 

— dyrektywy Rady 78/316/EWG z dnia 21 grudnia 1977 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich od-
noszàcych si´ do wyposa˝enia wn´trza pojazdów silnikowych (oznaczania urzàdzeƒ do sterowania i kontroli, urzàdzeƒ
ostrzegawczych oraz wskaêników) (Dz. Urz. WE L 81 z 28.03.1978, z póên. zm.),

— dyrektywy Rady 78/317/EWG z dnia 21 grudnia 1977 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich od-
noszàcych si´ do odszraniajàcych i odmg∏awiajàcych instalacji oszklonych powierzchni pojazdów silnikowych (Dz. Urz.
WE L 81 z 28.03.1978), 

— dyrektywy Rady 78/318/EWG z dnia 21 grudnia 1977 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich od-
noszàcych si´ do instalacji wycieraczek i spryskiwaczy pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 81 z 28.03.1978,
z póên. zm.), 

— dyrektywy Rady 78/549/EWG z dnia 12 czerwca 1978 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich do-
tyczàcych os∏on kó∏ pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 168 z 26.06.1978, z póên. zm.), 

— dyrektywy Rady 78/932/EWG z dnia 16 paêdziernika 1978 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich
odnoszàcych si´ do zag∏ówków do siedzeƒ w pojazdach silnikowych (Dz. Urz. WE L 325 z 20.11.1978),

— dyrektywy Rady 80/1268/EWG z dnia 16 grudnia 1980 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich od-
noszàcych si´ do zu˝ycia paliwa w pojazdach silnikowych (Dz. Urz. WE L 375 z 31.12.1980, z póên. zm.), 

— dyrektywy Rady 80/1269/EWG z dnia 16 grudnia 1980 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich od-
noszàcych si´ do mocy silników pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 375 z 31.12.1980, z póên. zm.), 

— dyrektywy Rady 88/77/EWG z dnia 3 grudnia 1987 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich odno-
szàcych si´ do dzia∏aƒ, jakie majà byç podj´te w celu zapobiegania emisji zanieczyszczeƒ gazowych z silników Diesla
stosowanych w pojazdach (Dz. Urz. WE L 36 z 09.02.1988, z póên. zm.), 

— dyrektywy Rady 89/297/EWG z dnia 13 kwietnia 1989 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich od-
noszàcych si´ do zabezpieczeƒ bocznych (os∏on bocznych) niektórych pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz.
WE L 124 z 05.05.1989), 

— dyrektywy Rady 91/226/EWG z dnia 27 marca 1991 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich odno-
szàcych si´ do os∏on przeciwrozbryzgowych kó∏ niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. 
WE L 103 z 23.04.1991), 

— dyrektywy Rady 92/21/EWG z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie mas i wymiarów pojazdów silnikowych kategorii M1
(Dz. Urz. WE L 129 z 14.05.1992, z póên. zm.), 

— dyrektywy Rady 92/22/EWG z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie bezpiecznych szyb i materia∏ów do szyb w pojazdach
silnikowych i ich przyczepach (Dz. Urz. WE L 129 z 14.05.1992, z póên. zm.), 

— dyrektywy Rady 92/23/EWG z dnia 31 marca 1992 r. odnoszàcej si´ do opon pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz
ich instalowania (Dz. Urz. WE L 129 z 14.05.1992, z póên. zm.), 

— dyrektywy Rady 92/24/EWG z dnia 31 marca 1992 r. odnoszàcej si´ do urzàdzeƒ ograniczenia pr´dkoÊci lub podobnych
wewn´trznych systemów ograniczenia pr´dkoÊci niektórych kategorii pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 129
z 14.05.1992, z póên. zm.), 

— dyrektywy Rady 92/114/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. odnoszàcej si´ do zewn´trznych elementów wystajàcych znaj-
dujàcych si´ przed tylnym oblachowaniem kabiny w pojazdach kategorii N (Dz. Urz. WE L 409 z 31.12.1992), 

— dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/20/WE z dnia 30 maja 1994 r. odnoszàcej si´ do mechanicznych urzà-
dzeƒ sprz´gajàcych pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz systemów ich mocowania do tych pojazdów (Dz. Urz.
WE L 195 z 29.07.1994), 

— dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 95/28/WE z dnia 24 paêdziernika 1995 r. odnoszàcej si´ do palnoÊci mate-
ria∏ów konstrukcyjnych u˝ywanych w niektórych kategoriach pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 281 z 23.11.1995), 

— dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/27/WE z dnia 20 maja 1996 r. w sprawie ochrony u˝ytkowników pojaz-
dów silnikowych w przypadku zderzenia bocznego oraz zmieniajàcej dyrektyw´ 70/156/EWG (Dz. Urz. WE L 169
z 08.07.1996), 

— dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/79/WE z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony osób znajdujàcych
si´ w pojazdach silnikowych podczas zderzenia czo∏owego oraz zmieniajàcej dyrektyw´ 70/156/EWG (Dz. Urz. WE L 18
z 21.01.1997, z póên. zm.), 

— dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/27/WE z dnia 22 lipca 1997 r. odnoszàcej si´ do mas i wymiarów nie-
których kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz zmieniajàcej dyrektyw´ 70/156/EWG (Dz. Urz. WE L 233
z 28.08.1997, z póên. zm.),

— dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/91/WE z dnia 14 grudnia 1998 r. odnoszàcej si´ do pojazdów silniko-
wych i ich przyczep, przeznaczonych do transportu drogowego towarów niebezpiecznych oraz zmieniajàcej dyrektyw´
70/156/EWG odnoszàcà si´ do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 11 z 16.01.1999), 
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4) wzory dokumentów zwiàzanych z homologacjà ty-
pu pojazdu;

5) jednostki upowa˝nione do:

a) przeprowadzania badaƒ homologacyjnych,

b) kontroli zgodnoÊci produkcji lub monta˝u z wa-
runkami homologacji typu.

2. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do tro-
lejbusów oraz instalacji przystosowujàcej dany typ
pojazdu do zasilania gazem oraz sposobu jej monta˝u
przez ró˝ne podmioty.

§ 2. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do produ-
centa lub importera nowego typu pojazdu, w tym rów-



nie˝ do producenta danego typu pojazdu, który nie
jest bezpoÊrednio zaanga˝owany we wszystkich eta-
pach jego produkcji.

§ 3. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà: 

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

2) homologacja typu — procedur´, za pomocà której
stwierdza si´, ˝e typ pojazdu, przedmioty jego wy-
posa˝enia i cz´Êci spe∏niajà wymagania okreÊlone
w art. 68 ust. 7 ustawy;

3) wielostopniowa homologacja typu pojazdu — pro-
cedur´, za pomocà której stwierdza si´, ˝e w da-
nym stanie kompletacji (niekompletny lub skom-
pletowany) typ pojazdu spe∏nia wymagania okre-
Êlone w art. 68 ust. 7 ustawy odpowiednio do jego
stanu kompletacji;

4) 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;

5) pojazd podstawowy — pojazd niekompletny, któ-
rego numer identyfikacyjny jest zachowywany
podczas kolejnych etapów wielostopniowej ho-
mologacji typu pojazdu;

6) pojazd skompletowany — pojazd powsta∏y w wy-
niku wielostopniowej homologacji typu pojazdu,
spe∏niajàcy wymagania okreÊlone w art. 68 ust. 7
ustawy;

7) pojazd kompletny — pojazd, który nie wymaga
kompletacji w celu spe∏nienia wymagaƒ technicz-
nych okreÊlonych w art. 68 ust. 7 ustawy;

8) typ pojazdu — pojazdy jednej kategorii, które nie
ró˝nià si´ od siebie przynajmniej pod wzgl´dem
istotnych cech, okreÊlonych w za∏àczniku nr 1 do
rozporzàdzenia w cz´Êci B; typ pojazdu mo˝e za-
wieraç warianty i wersje;

9) przedmiot wyposa˝enia — uk∏ad lub zespó∏ pojaz-
du, w szczególnoÊci hamulce, uk∏ad ograniczajàcy
emisj´ spalin, elementy wn´trza pojazdu, silnik; 

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

§ 4. Definicje kategorii i typów pojazdów dla po-
trzeb homologacji typu pojazdu okreÊla za∏àcznik nr 1
do rozporzàdzenia.

§ 5. 1. W celu uzyskania Êwiadectwa homologacji
typu pojazdu, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, producent lub
importer nowego typu pojazdu, przedmiotu jego wy-
posa˝enia lub cz´Êci sk∏ada pisemny wniosek do mini-
stra w∏aÊciwego do spraw transportu, zwanego dalej
„ministrem”, do którego do∏àcza: 

1) protokó∏ badania homologacyjnego wraz ze spra-
wozdaniem z badaƒ zawierajàcym wyniki tych ba-
daƒ, wydany przez kierownika jednostki upowa˝-
nionej;

2) podstawowy opis techniczny do celu homologacji
typu pojazdu, którego wzór okreÊla za∏àcznik nr 2
do rozporzàdzenia, oraz wykaz posiadanych Êwia-
dectw homologacji typu przedmiotu wyposa˝enia
lub cz´Êci, albo opis techniczny do celu homologa-
cji typu pojazdu, którego wzór okreÊla za∏àcznik
nr 3 do rozporzàdzenia — w przypadku posiadania
wszystkich Êwiadectw homologacji przedmiotów
wyposa˝enia lub cz´Êci wymaganych dla danej ka-
tegorii pojazdu;

3) wykaz posiadanych Êwiadectw homologacji typu
przedmiotu wyposa˝enia lub cz´Êci;

4) wyniki badaƒ wed∏ug wzoru okreÊlonego w za∏àcz-
niku nr 4 do rozporzàdzenia;

5) wykaz osób upowa˝nionych do podpisywania wy-
ciàgów ze Êwiadectwa homologacji typu pojazdu,
zaÊwiadczenia o zajmowanych przez nie stanowi-
skach oraz wzory ich podpisów;

6) przyk∏adowy wyciàg ze Êwiadectwa homologacji
typu pojazdu dla pojazdu obj´tego Êwiadectwem
homologacji typu pojazdu.

2. W przypadku homologacji wielostopniowej typu
pojazdu do wniosku do∏àcza si´:
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— dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/40/WE z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw

paƒstw cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do urzàdzeƒ zabezpieczajàcych przed wjechaniem pod pojazdy silnikowe
i zmieniajàcej dyrektyw´ 70/156/EWG (Dz. Urz. WE L 203 z 10.08.2000), 

— dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/56/WE z dnia 27 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw
paƒstw cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do systemów grzewczych pojazdów silnikowych i ich przyczep, zmieniajàcej
dyrektyw´ 70/156/EWG i uchylajàcej dyrektyw´ 78/548/EWG (Dz. Urz. WE L 292 z 09.11.2001, z póên. zm.), 

— dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/85/WE z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie przepisów szczególnych
dotyczàcych pojazdów wykorzystywanych do przewozu pasa˝erów i majàcych wi´cej ni˝ osiem siedzeƒ poza siedze-
niem kierowcy oraz zmieniajàcej dyrektywy 70/156/EWG i 97/27/WE (Dz. Urz. WE L 42 z 13.02.2002, z póên. zm.),

— dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/102/WE z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ochrony pieszych i in-
nych niechronionych u˝ytkowników dróg przed i w razie zderzenia z pojazdem silnikowym i zmieniajàcej dyrektyw´
Rady 70/156/EWG (Dz. Urz. WE L 321 z 06.12.2003, z póên. zm.).

Niniejsze rozporzàdzenie zosta∏o notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 5 maja 2005 r., pod numerem 2005/320/PL,
zgodnie z § 4 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdra˝a dyrek-
tyw´ 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiajàcà procedur´ udzielania informacji w zakresie norm i przepisów tech-
nicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., z póên. zm.).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462,
Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497.



1) w etapie pierwszym — fragmenty opisu technicz-
nego do celu homologacji typu pojazdu oraz po-
siadane Êwiadectwa homologacji typu, zgodne ze
stanem kompletacji pojazdu podstawowego;

2) w kolejnych etapach — fragmenty opisu technicz-
nego do celu homologacji typu pojazdu, Êwiadec-
twa homologacji typu odpowiadajàce aktualnemu
etapowi kompletacji, Êwiadectwa homologacji ty-
pu dla pojazdu niekompletnego oraz, w razie po-
trzeby, Êwiadectwo pochodzenia pojazdu, którego
wzór okreÊla za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia;

3) informacje dotyczàce wprowadzonych przez pro-
ducenta lub importera zmian lub uzupe∏nieƒ do
niekompletnego pojazdu oraz zgodnoÊci z wytycz-
nymi konstrukcyjnymi okreÊlonymi przez produ-
centa lub importera pojazdu homologowanego
we wczeÊniejszych etapach, potwierdzone przez
tego producenta lub importera.

3. W przypadku zmiany Êwiadectwa homologacji
typu pojazdu do wniosku do∏àcza si´: 

1) protokó∏ badania homologacyjnego wraz ze spra-
wozdaniem z badaƒ zawierajàcym wyniki tych ba-
daƒ, wydany przez kierownika jednostki upowa˝-
nionej — w przypadku gdy zmiana wymaga prze-
prowadzenia nowych badaƒ homologacyjnych;

2) opis techniczny do celu homologacji typu pojazdu,
którego wzór okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzà-
dzenia, z wyraênym zaznaczeniem wprowadzo-
nych zmian, w razie potrzeby zawierajàcy tak˝e
dodatkowe punkty z podstawowego opisu tech-
nicznego do celu homologacji typu pojazdu, które-
go wzór okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 6. 1. Minister wydaje Êwiadectwo homologacji
typu lub zmian´ Êwiadectwa homologacji typu dla da-
nego typu pojazdu, przedmiotu wyposa˝enia lub cz´-
Êci, je˝eli protokó∏ badania homologacyjnego wraz ze
sprawozdaniem z badaƒ potwierdza spe∏nienie wyma-
gaƒ, o których mowa w art. 68 ust. 7 ustawy.

2. Wykaz wymagaƒ, o których mowa w art. 68
ust. 7 ustawy, w zale˝noÊci od kategorii pojazdu dla
procedury:

1) homologacji typu:

a) pojazdu — okreÊla za∏àcznik nr 6 do rozporzà-
dzenia,

b) pojazdu dla niektórych pojazdów specjalnych
— okreÊla za∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia,

— z uwzgl´dnieniem dodatkowych wymagaƒ obo-
wiàzujàcych w homologacji typu, okreÊlonych
w za∏àczniku nr 8 do rozporzàdzenia;

2) homologacji typu przedmiotu wyposa˝enia lub
cz´Êci — okreÊla za∏àcznik nr 9 do rozporzàdzenia.

3. Przed wydaniem Êwiadectwa homologacji typu
lub zmiany Êwiadectwa homologacji typu minister
lub, na jego wniosek, jednostka upowa˝niona, o której

mowa w § 13, mo˝e sprawdziç, czy producent lub im-
porter podjà∏ w∏aÊciwe Êrodki organizacyjno-technicz-
ne zapewniajàce zgodnoÊç produkcji lub monta˝u po-
jazdów, przedmiotów ich wyposa˝enia lub cz´Êci z ty-
pem homologowanym. Sprawdzenia tego dokonuje
si´ zgodnie z procedurami kontroli zgodnoÊci produk-
cji, okreÊlonymi w za∏àczniku nr 10 do rozporzàdzenia. 

4. Minister odmawia wydania Êwiadectwa homo-
logacji typu lub zmiany Êwiadectwa homologacji typu,
je˝eli dany typ pojazdu, przedmiot jego wyposa˝enia
lub cz´Êç nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych w art. 68
ust. 7 ustawy albo producent lub importer nie do∏àczy∏
do wniosku dokumentów, o których mowa w § 5.

5. Je˝eli przedstawiony do homologacji typu po-
jazdu przedmiot wyposa˝enia pojazdu lub jego cz´Êç
spe∏nia swoje zadanie tylko w po∏àczeniu z innymi
cz´Êciami pojazdu, to Êwiadectwo homologacji typu
pojazdu powinno zawieraç wszystkie ograniczenia do-
tyczàce ich stosowania.

§ 7. 1. 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;
3) pojazdów, w których zastosowano nowatorskie

rozwiàzania konstrukcyjne lub technologie, które
przez swoje w∏aÊciwoÊci nie pozwalajà na spe∏nie-
nie wymagaƒ okreÊlonych w przepisach dotyczà-
cych homologacji.

2. W przypadku pojazdów, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 i 2, do wniosku producent lub importer
do∏àcza:

1) opis techniczny do celu homologacji typu pojazdu,
którego wzór okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzà-
dzenia; 

2) wykaz osób upowa˝nionych do podpisywania od-
pisów decyzji zwalniajàcych z obowiàzku uzyska-
nia Êwiadectwa homologacji typu pojazdu, za-
Êwiadczenia o zajmowanych przez nie stanowi-
skach oraz wzory ich podpisów.

3. W przypadku pojazdów, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, do wniosku, oprócz dokumentów, o któ-
rych mowa w ust. 2, producent lub importer do∏àcza
równie˝:

1) protokó∏ badania homologacyjnego wraz ze spra-
wozdaniem z badaƒ zawierajàcym wyniki tych ba-
daƒ, wydany przez kierownika jednostki upowa˝-
nionej;

2) wykaz posiadanych Êwiadectw homologacji typu
przedmiotu wyposa˝enia lub cz´Êci;

3) wyniki badaƒ wed∏ug wzoru okreÊlonego w za∏àcz-
niku nr 4 do rozporzàdzenia.
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4. W przypadku pojazdów, o których mowa
w ust. 1 pkt 3, do wniosku producent lub importer do-
∏àcza:

1) uzasadnienie zastosowania nowatorskich rozwià-
zaƒ konstrukcyjnych lub technologii uniemo˝liwia-
jàcych spe∏nienie przez cz´Êç lub zespó∏ wymagaƒ
okreÊlonych w przepisach dotyczàcych homologa-
cji;

2) opis aspektów bezpieczeƒstwa i ochrony Êrodowi-
ska, których dotyczà te rozwiàzania, oraz podj´-
tych Êrodków majàcych na celu ograniczenie
ucià˝liwoÊci dla Êrodowiska;

3) opis przeprowadzonych badaƒ oraz ich wyniki wy-
kazujàce, ˝e zapewniono przynajmniej równowa˝-
ny poziom bezpieczeƒstwa i ochrony Êrodowiska
w stosunku do wymagaƒ okreÊlonych w przepi-
sach dotyczàcych homologacji;

4) propozycje zmian przepisów dotyczàcych homolo-
gacji.

5. Szczegó∏owe kryteria oraz warunki, których
spe∏nienie umo˝liwia zwolnienie z obowiàzku uzyska-
nia Êwiadectwa homologacji typu pojazdu, okreÊla za-
∏àcznik nr 11 do rozporzàdzenia.

§ 8. 1. System numerowania Êwiadectw homolo-
gacji typu okreÊla za∏àcznik nr 12 do rozporzàdzenia.

2. Wzory Êwiadectw homologacji typu pojazdu
okreÊla za∏àcznik nr 13 do rozporzàdzenia. 

3. Wzory wyciàgów ze Êwiadectw homologacji ty-
pu pojazdu okreÊla za∏àcznik nr 14 do rozporzàdzenia.

4. Wzory odpisów decyzji zwalniajàcych z obo-
wiàzku uzyskania Êwiadectwa homologacji typu pojaz-
du, o których mowa w art. 69 ustawy, okreÊla za∏àcz-
nik nr 15 do rozporzàdzenia. 

5. Wzory Êwiadectw homologacji przedmiotów
wyposa˝enia i cz´Êci pojazdów okreÊlajà odr´bne
przepisy dotyczàce homologacji przedmiotów wypo-
sa˝enia lub cz´Êci. 

6. List´ wydanych Êwiadectw homologacji typu
przedmiotów wyposa˝enia i cz´Êci, o której mowa
w art. 68a ust. 3 ustawy, sporzàdza si´ wed∏ug wzoru,
który okreÊla za∏àcznik nr 16 do rozporzàdzenia.

§ 9. 1. Minister cofa Êwiadectwo homologacji typu,
je˝eli typ pojazdu, przedmiot jego wyposa˝enia lub
cz´Êç nie odpowiada warunkom okreÊlonym w Êwia-
dectwie homologacji typu lub nie zostanà dochowane
przez producenta lub importera warunki zgodnoÊci
produkcji pojazdu z homologowanym typem pojazdu.

2. Minister odst´puje od cofni´cia Êwiadectwa ho-
mologacji typu w przypadku:

1) przedstawienia dokumentów umo˝liwiajàcych wy-
jaÊnienie zastrze˝eƒ, o których mowa w ust. 1;

2) usuni´cia niezgodnoÊci i podj´cia niezb´dnych
Êrodków do zapewnienia zgodnoÊci produkcji z ty-
pem homologowanym w zakresie i terminie okre-
Êlonym przez ministra.

§ 10. 1. Jednostka upowa˝niona przeprowadza ba-
dania homologacyjne na pisemny wniosek producen-
ta lub importera.

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

1) dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3;

2) instrukcj´ u˝ytkowania pojazdu.

3. W przypadku zmiany Êwiadectwa homologacji
typu pojazdu do wniosku, o którym mowa w ust. 1,
do∏àcza si´ dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 3
pkt 2.

4. Producent lub importer przedstawia kopie po-
siadanych Êwiadectw homologacji przedmiotu wypo-
sa˝enia pojazdu i jego cz´Êci oraz dokumentacj´ tech-
nicznà typu pojazdu na ˝àdanie jednostki upowa˝nio-
nej.

§ 11. 1. Jednostka upowa˝niona przeprowadza ba-
dania homologacyjne typu pojazdu w sposób i w za-
kresie, który w zale˝noÊci od stopnia kompletacji po-
jazdu okreÊla:

1) w przypadku homologacji typu pojazdu — za∏àcz-
nik nr 17 do rozporzàdzenia;

2) w przypadku homologacji wielostopniowej typu
pojazdu — za∏àcznik nr 18 do rozporzàdzenia.

2. Po przeprowadzonym badaniu homologacyj-
nym jednostka upowa˝niona sporzàdza w j´zyku pol-
skim i dodatkowo w j´zyku angielskim (w przypadku
wspólnotowej procedury homologacji typu pojazdu),
w co najmniej w czterech egzemplarzach, protokó∏ ba-
dania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z ba-
daƒ, z czego:

1) jeden egzemplarz przechowywany jest w doku-
mentacji prowadzonej przez jednostk´ upowa˝nio-
nà;

2) trzy egzemplarze wydaje producentowi lub impor-
terowi.

3. Jednostka upowa˝niona wydaje protokó∏ bada-
nia homologacyjnego typu wraz ze sprawozdaniem
z badaƒ, potwierdzajàcym pozytywny wynik badania,
je˝eli pojazd, przedmiot jego wyposa˝enia lub cz´Êç
spe∏nia wymagania okreÊlone w art. 68 ust. 7 ustawy
oraz warunki, o których mowa w § 6 ust. 3.

§ 12. 1. Kontroli zgodnoÊci produkcji lub monta˝u
pojazdu oraz przedmiotów wyposa˝enia lub cz´Êci
z warunkami homologacji typu, zwanej dalej „kontro-
là zgodnoÊci produkcji”, dokonuje si´ zgodnie z proce-
durami, o których mowa w § 6 ust. 3.
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2. Z przeprowadzonej kontroli zgodnoÊci produkcji
sporzàdza si´ protokó∏ co najmniej w trzech egzem-
plarzach, z czego:

1) jeden egzemplarz przeznaczony jest dla kontrolo-
wanego;

2) jeden egzemplarz przeznaczony jest dla ministra;

3) jeden egzemplarz przechowywany jest w doku-
mentacji homologacyjnej, prowadzonej przez jed-
nostk´ upowa˝nionà.

§ 13. Wykaz jednostek upowa˝nionych do przepro-
wadzania badaƒ homologacyjnych oraz kontroli zgod-
noÊci produkcji lub monta˝u okreÊla za∏àcznik nr 19 do
rozporzàdzenia.

§ 14. Âwiadectwa homologacji typu przedmiotu
wyposa˝enia pojazdu lub jego cz´Êci wydane w opar-
ciu o regulaminy, o których mowa w art. 68 ust. 7 pkt 2
ustawy, przez organy w∏aÊciwe w sprawach homolo-
gacji, uznawane sà w procesie homologacji typu po-
jazdu, je˝eli zosta∏y wydane zgodnie z wymaganiami

odpowiadajàcymi wymaganiom okreÊlonym w rozpo-
rzàdzeniu. 

§ 15. Âwiadectwa homologacji typu pojazdu,
przedmiotu wyposa˝enia lub cz´Êci wydane przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia za-
chowujà wa˝noÊç, w zakresie, na jaki zosta∏y wydane,
do czasu wygaÊni´cia, o którym mowa w art. 68
ust. 14 ustawy.

§ 16. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.4)

Minister Infrastruktury: K. Opawski
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4) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przy-
czep (Dz. U. z 2004 r. Nr 5, poz. 30), które zgodnie z art. 4
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Pra-
wo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach
i op∏atach lokalnych (Dz. U. Nr 92, poz. 884) utraci∏o moc
z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 24 paêdziernika 2005 r. (poz. 2010)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15648 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15649 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15650 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15651 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15652 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15653 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15654 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15655 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15656 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15657 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15658 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15659 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15660 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15661 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15662 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15663 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15664 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15665 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15666 — Poz. 2010

Za∏àcznik nr 3

WZÓR



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15667 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15668 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15669 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15670 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15671 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15672 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15673 — Poz. 2010

Za∏àcznik nr 4

WZÓR



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15674 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15675 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15676 — Poz. 2010

Za∏àcznik nr 5

WZÓR



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15677 — Poz. 2010
Z

a∏
àc

zn
ik

 n
r 

6



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15678 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15679 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15680 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15681 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15682 — Poz. 2010

Za∏àcznik nr 7



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15683 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15684 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15685 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15686 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15687 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15688 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15689 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15690 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15691 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15692 — Poz. 2010

Za∏àcznik nr 8



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15693 — Poz. 2010

Za∏àcznik nr 9



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15694 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15695 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15696 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15697 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15698 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15699 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15700 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15701 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15702 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15703 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15704 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15705 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15706 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15707 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15708 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15709 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15710 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15711 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15712 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15713 — Poz. 2010

Za∏àcznik nr 10



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15714 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15715 — Poz. 2010

Za∏àcznik nr 11



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15716 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15717 — Poz. 2010

Za∏àcznik nr 12



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15718 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15719 — Poz. 2010

Za∏àcznik nr 13



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15720 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15721 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15722 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15723 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15724 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15725 — Poz. 2010

Za∏àcznik nr 14



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15726 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15727 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15728 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15729 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15730 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15731 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15732 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15733 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15734 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15735 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15736 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15737 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15738 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15739 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15740 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15741 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15742 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15743 — Poz. 2010

Za∏àcznik nr 15



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15744 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15745 — Poz. 2010

Za∏àcznik nr 16

WZÓR



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15746 — Poz. 2010

Za∏àcznik nr 17



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15747 — Poz. 2010

Za∏àcznik nr 18



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15748 — Poz. 2010



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15749 — Poz. 2010

Za∏àcznik nr 19



Dziennik Ustaw Nr 238 — 15750 — Poz. 2010



— 15751 —



— 15752 —

Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):

– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 2000 r.)

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski (spis treÊci) dost´pne sà w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa 

Zam. 2984/W/C/2005 ISSN 0867-3411 Cena 14,10 z∏ (w tym 7 % VAT)

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji — Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

oraz Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor  Polski”,
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, tel. 622-66-56

Sk∏ad, druk i kolporta˝: Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, tel.: 694-67-50, 694-67-52; faks 694-62-06

Bezp∏atna infolinia: 0-800-287-581 (czynna w godz. 730–1530)
www.cokprm.gov.pl

e-mail: dziust@cokprm.gov.pl
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