
 
 

 

Warszawa, 18 sierpnia 2020 r. 

KL/386/272/MW/2020 

 

Pan  

Rafał Weber 

Sekretarz Stanu 

Ministerstwo Infrastruktury 

 

 

Szanowny Panie Ministrze,  

 

w odpowiedzi na pismo z dnia 18 lipca znak sprawy DTD-4.440.155.2020.MK., dotyczącego wejścia 

w życie norm emisji spalin EURO 6d, zwracamy się z uprzejmą prośbą o jak najpilniejsze wdrożenie 

rozwiązań skutkujących odroczeniem nowych wymagań w obszarze homologacji typu w Polsce. 

 

W związku z epidemią i przerwaniem łańcucha dostaw pod koniec marca br. nastąpiło 

wstrzymanie produkcji praktycznie we wszystkich zakładach. Wszyscy producenci pojazdów 

zlokalizowani w Polsce musieli zamknąć swoje zakłady produkcyjne na kilka, a nawet kilkanaście 

tygodni. Zakłady produkcyjne w Polsce są już otwarte, ale ze względu na procedury związane  

z koronawirusem oraz ze względu na obniżony popyt na poziomie znacznie poniżej zdolności 

produkcyjnych sprzed kryzysu.  

 

W związku z zaistniałą sytuacją zagrażającą całemu sektorowi motoryzacyjnemu w Polsce, 

wnioskujemy o działanie mające na celu uratowanie branży, miejsc pracy oraz umożliwienie 

restartu łańcucha wartości. 

 

W szczególności zwracamy uwagę na zaistniały problem związany z wdrożeniem nowych 

wymagań w obszarze homologacji typu, co przy znaczącym obniżeniu sprzedaży nowych pojazdów 

jest istotnym problemem dla producentów z sektora motoryzacji. 

 

W efekcie prosimy o rozważenie możliwości zmiany w Rozporządzeniu Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie sposobu ustalenia liczby 

pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych, 

uwzględniającą wyjątkową sytuację spowodowana korona-kryzysem, a polegającą na:  

 

 

zwiększeniu maksymalnej liczby pojazdów kompletnych i skompletowanych jednego lub więcej 

typów pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji z obecnie obowiązującego limitu 10% 



 
 
dla kategorii M1 do 15% oraz dla kategorii M2, M3, N, O z obecnie obowiązującego limitu 30% do 

35% pojazdów wszystkich tych typów wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w roku kalendarzowym 2019, a nie jak w Rozporządzeniu, w ciągu 12 miesięcy przed 

dniem wygaśnięcia świadectwa homologacji typu WE pojazdu albo świadectwa homologacji typu 

pojazdu. 

 

Powyższa zmiana doprowadzi do sytuacji, kiedy okresem referencyjnym dla zastosowania 

końcowej partii produktu nie będzie rok 2020 dotknięty korona-kryzysem, a ostatni rok bez 

znaczących zaburzeń rynkowych, a zwiększenie maksymalnej liczby pojazdów o 5% pozwoli na 

zarejestrowanie pojazdów, które nie mogły być sprzedane i zarejestrowane w roku 2020 z powodu 

załamania popytu na rynku nowych pojazdów.  

 

Podstawą prawną dla wyżej wnioskowanej zmiany jest Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo  

o ruchu drogowym1), art. 70zm. pkt. 3. „Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz 

wzory dokumentów z tym związanych, uwzględniając konieczność zapewnienia właściwego 

poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ochrony środowiska.” oraz wynikające z wyżej 

wymienionej Ustawy, Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej 

partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych, gdzie na podstawie tegoż art. 70zm 

ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137  

i 1448) zarządza się, co następuje:  

 

„§ 1. 1. Maksymalna liczba pojazdów kompletnych i skompletowanych jednego lub więcej typów 

pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji nie może przekraczać w przypadku pojazdów 

kategorii: 

1) M1 – 10%, 

2) M2, M3, N, O – 30% 

– pojazdów wszystkich tych typów wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w ciągu 12 miesięcy przed dniem wygaśnięcia świadectwa homologacji typu WE pojazdu 

albo świadectwa homologacji typu pojazdu.” 

 

Rozumiemy, że chociaż jest to obszar zharmonizowany na terytorium Unii Europejskiej, to Komisja 

Europejska proponuje Krajom Członkowskim UE przeprowadzenie analizy sytuacji i uzgodnienie  

z Komisja Europejską lokalnych narzędzi w zależności od lokalnej sytuacji.  

 

Stąd też nasza uprzejma prośba o rozważenie możliwości jak najpilniejszego skonsultowania  

z Komisją Europejską wyżej wymienionej propozycji i wdrożenie jej w życie, dla uniknięcia stanu 

niepewności dla wprowadzających pojazdy na rynek polski.  



 
 
 

Jesteśmy do dyspozycji w przypadku wszelkich pytań i pozostajemy z nadzieją na zrozumienie 

sytuacji i poczynienie wnioskowanych zmian. 

 

Z poważaniem, 

 

 

 

Maciej Witucki 

Prezydent  

Konfederacja Lewiatan 

Paweł Wideł 

Prezes Zarządu  

Związek Pracodawców Motoryzacji  

i Artykułów Przemysłowych 

 

  


