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9.5.1.5. Akcesoria szyby przedniej oraz sposób ich umieszczenia wraz z krótkim opisem 

ewentualnych części elektrycznych/elektronicznych:..................................................

9.5.2. Pozostałe okna

9.5.2.1. Zastosowane materiały: ..............................................................................................

9.5.2.2. Numer(-y) homologacji typu WE: ..............................................................................

9.5.2.3. Krótki opis części elektrycznych/elektronicznych (jeżeli występują) mechanizmu 

podnoszenia szyb: ......................................................................................................

9.5.3. Szyba(-y) okna (okien) dachowego(-ych)

9.5.3.1. Zastosowane materiały: ..............................................................................................

9.5.3.2. Numer(-y) homologacji typu WE: ..............................................................................

9.5.4. Pozostałe elementy oszklenia

9.5.4.1. Zastosowane materiały: ..............................................................................................

9.5.4.2. Numer(-y) homologacji typu WE: ..............................................................................

9.6. Wycieraczka(-i) szyby przedniej

9.6.1. Szczegółowy opis techniczny (w tym fotografie lub rysunki): ....................................

9.7. Spryskiwacz szyby przedniej

9.7.1. Szczegółowy opis techniczny (w tym fotografie lub rysunki) lub, jeżeli zostały 

homologowane jako oddzielne zespoły techniczne, numer homologacji typu WE:......
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9.8. Odszranianie i odmgławianie

9.8.1. Szczegółowy opis techniczny (w tym fotografie lub rysunki): ....................................

9.8.2. Maksymalny pobór mocy (elektrycznej): ...... kW

9.9. Urządzenia widzenia pośredniego

9.9.1. Lusterka (podać dla każdego lusterka):.......................................................................

9.9.1.1. Marka:........................................................................................................................

9.9.1.2. Znak(-i) homologacji typu WE:..................................................................................

9.9.1.3. Wariant: .....................................................................................................................

9.9.1.4. Rysunek(-ki) służące identyfikacji lusterka pokazującego pozycję lusterka względem 

nadwozia pojazdu:......................................................................................................

9.9.1.5. Szczegółowy sposób mocowania uwzględniający części nadwozia pojazdu, do 

których jest ono mocowane: .......................................................................................

9.9.1.6. Wyposażenie dodatkowe, które może wpływać na pole widzenia do tyłu: ..................

9.9.1.7. Krótki opis elektronicznych urządzeń regulacji (o ile występują):...............................

9.9.2. Urządzenia do widzenia pośredniego inne niż lusterka: ..............................................

9.9.2.1. Typ i charakterystyka (tj. kompletny opis urządzenia): ...............................................

9.9.2.1.1. W przypadku urządzenia typu kamera-monitor, odległość wykrywania (mm), 

kontrast, zakres luminancji, korekta olśnienia, parametry wyświetlania (w czerni 

i bieli/kolorze), częstotliwość powtarzania obrazu, luminancja poza zasięgiem 

monitora:....................................................................................................................
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9.9.2.1.2. Rysunki o dostatecznym poziomie szczegółowości, identyfikujące całe urządzenie 

i zawierające instrukcje instalacji; na rysunkach należy wskazać pozycję znaku 

homologacji typu WE.

9.10. Wyposażenie wnętrza

9.10.1. Wewnętrzne zabezpieczenia kierowcy i pasażerów (dyrektywa 74/60/EWG)

9.10.1.1. Rysunek lub fotografie przedstawiające położenie dołączonych przekrojów 

i widoków: .................................................................................................................

9.10.1.2. Fotografia lub rysunek przedstawiające linię odniesienia, w tym obszar wyłączony 

(pkt 2.3.1 załącznika I do dyrektywy 74/60/EWG): ....................................................

9.10.1.3. Fotografie, rysunki lub widok w rozłożeniu na części wyposażenia wnętrza, 

przedstawiające części przedziału pasażerskiego i zastosowane materiały 

(z wyjątkiem wewnętrznych lusterek wstecznych), rozmieszczenie urządzeń 

sterujących, dach i dach przesuwany, oparcia siedzenia, siedzenia i tylne części 

siedzeń (pkt 3.2 załącznika I do dyrektywy 74/60/EWG):...........................................

9.10.2. Rozmieszczenie i identyfikacja urządzeń sterowniczych i kontrolnych, 

ostrzegawczych i wskaźników:

9.10.2.1. Fotografie lub rysunki rozmieszczenia symboli oraz urządzeń sterowniczych 

i kontrolnych, ostrzegawczych i wskaźników: ............................................................

9.10.2.2. Fotografie lub rysunki określające urządzenia sterownicze i kontrolne, ostrzegawcze 

i wskaźniki oraz części pojazdu określonych w dyrektywie 78/316/EWG, jeśli 

właściwe: ...................................................................................................................

9.10.2.3. Tabela zbiorcza ..........................................................................................................

Pojazd jest wyposażony w następujące urządzenia do sterowania i kontroli, 

urządzenia ostrzegawcze i wskaźniki, zgodnie z załącznikami II i III do dyrektywy 

78/316/EWG:
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Urządzenia sterujące, kontroli, wskaźniki, dla których, o ile są zamontowane, identyfikacja oraz 

stosowane w tym celu symbole są obowiązkowe

Nr 
symbolu Urządzenie

Dostępne 
urządzenie do 

sterowania 
i kontroli 

/wskaźnik (1)

Określone 
symbolem

(1)

Gdzie
(2)

Dostępne 
urządzenie 

ostrzegawcze

Określone 
symbolem

(1)

Gdzie
(2)

1 Główny wyłącznik 
świateł

OK (10)

2 Światła mijania

3 Światła drogowe

4 Światła pozycyjne 

5 Przednie światła 
przeciwmgielne

6 Tylne światła 
przeciwmgielne

7 Urządzenie 
poziomujące 
reflektory

8 Światła postojowe

9 Kierunkowskazy

10 Światła awaryjne

11 Wycieraczka szyby 
przedniej

12 Spryskiwacz szyby 
przedniej

13 Wycieraczka 
i spryskiwacz
szyby przedniej

14 Urządzenie 
oczyszczające 
reflektory
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Nr 
symbolu Urządzenie

Dostępne 
urządzenie do 

sterowania 
i kontroli 

/wskaźnik (1)

Określone 
symbolem

(1)

Gdzie
(2)

Dostępne 
urządzenie 

ostrzegawcze

Określone 
symbolem

(1)

Gdzie
(2)

15 Odszranianie 
i odmgławianie 
szyby przedniej

16 Odszranianie 
i odmgławianie 
szyby tylnej

17 Dmuchawa

18 Świece żarowe

19 Ssanie

20 Uszkodzenie 
hamulców

21 Poziom paliwa

22 Stan naładowania 
akumulatora

23 Temperatura 
chłodziwa silnika

(1) x = tak
- = nie lub jest dostępny oddzielnie
o = opcja

(2) d = bezpośrednio na urządzeniu sterującym, wskaźniku lub kontrolce
c = w pobliżu
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Urządzenia sterujące, kontrolki, wskaźniki, dla których, o ile są one zamontowane, identyfikacja 

jest nieobowiązkowa oraz symbole, które muszą być zastosowane, jeżeli mają być identyfikowane

Nr 
symbolu

Urządzenie

Dostępne 
urządzenie do 

sterowania 
i kontroli 

/wskaźnik (1)

Określone 
symbolem (1)

Gdzie
(2)

Dostępne 
urządzenie 

ostrzegawcze

Określone 
symbolem

(1)

Gdzie
(2)

1 Hamulec postojowy
2 Wycieraczka tylnej 

szyby
3 Spryskiwacz tylnej 

szyby
4 Wycieraczka 

i spryskiwacz tylnej 
szyby

5 Wycieraczka 
przedniej szyby 
o pracy przerywanej

6 Ostrzegawczy 
sygnał dźwiękowy

7 Pokrywa przedniej 
komory silnikowej

8 Tylna pokrywa 
(bagażnika)

9 Pas bezpieczeństwa
10 Ciśnienie oleju 

silnikowego
11 Benzyna 

bezołowiowa
...
...
...

(1) x = tak
- = nie lub jest dostępny oddzielnie
o = opcja

(2) d = bezpośrednio na urządzeniu sterującym, wskaźniku lub kontrolce
c = w pobliżu
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9.10.3. Siedzenia

9.10.3.1. Liczba: .......................................................................................................................

9.10.3.2. Położenie i układ: .......................................................................................................

9.10.3.2.1. Liczba miejsc siedzących: ..........................................................................................

9.10.3.2.2. Siedzenie(-a) przeznaczone do wykorzystania jedynie w czasie postoju pojazdu: .......

9.10.3.3. Masa: .........................................................................................................................

9.10.3.4. Właściwości: w przypadku siedzeń, którym nie udzielono homologacji typu WE 

części - opis i rysunki

9.10.3.4.1. siedzeń i ich punktów mocowania: .............................................................................

9.10.3.4.2. układu regulacji:.........................................................................................................

9.10.3.4.3. układów przemieszczania i blokowania: .....................................................................

9.10.3.4.4. punktów kotwiczenia pasów bezpieczeństwa (jeżeli są wbudowane w konstrukcji 

siedzenia): ..................................................................................................................

9.10.3.4.5. części pojazdu używanych jako miejsca mocowania:..................................................

9.10.3.5. Współrzędne lub rysunek punktu R (x)

9.10.3.5.1. Siedzenia kierowcy: ...................................................................................................

9.10.3.5.2. Wszystkich pozostałych miejsc siedzących:................................................................
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9.10.3.6. Konstrukcyjny kąt oparcia siedzenia

9.10.3.6.1. Siedzenia kierowcy: ...................................................................................................

9.10.3.6.2. Wszystkich pozostałych miejsc siedzących:................................................................

9.10.3.7. Zakres regulacji siedzenia

9.10.3.7.1. Siedzenia kierowcy: ...................................................................................................

9.10.3.7.2. Wszystkich pozostałych miejsc siedzących:................................................................

9.10.4. Zagłówki

9.10.4.1. Typy zagłówków: zintegrowane/demontowalne/oddzielne (1)

9.10.4.2. Numer(-y) homologacji typu WE, jeżeli istnieje(-ą): ..................................................

9.10.4.3. W przypadku zagłówków jeszcze niehomologowanych

9.10.4.3.1. Szczegółowy opis zagłówka, określający w szczególności charakter materiału lub 

materiałów powierzchni zewnętrznych oraz, gdzie stosowne, położenie 

i specyfikacje zaczepów i elementów mocowania dla typu siedzenia zgłaszanego 

do homologacji:..........................................................................................................

9.10.4.3.2. Dla zagłówków oddzielnych

9.10.4.3.2.1. Szczegółowy opis elementów mocujących do siedzenia, do którego jest 

przeznaczony: ............................................................................................................

9.10.4.3.2.2. Zwymiarowane rysunki konstrukcji nośnej siedzenia i zagłówka:...............................
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9.10.5. Układy ogrzewania kabiny pasażerskiej

9.10.5.1. Krótki opis typu pojazdu w odniesieniu do układu ogrzewania, jeżeli układ 

ogrzewania wykorzystuje ciepło cieczy chłodzącej silnik: ..........................................

9.10.5.2. Szczegółowy opis typu pojazdu w odniesieniu do ogrzewania, jeżeli jako źródło ciepła 

wykorzystywane jest powietrze chłodzące lub gazy wydechowe silnika, w tym

9.10.5.2.1. rysunek układu ogrzewania przedstawiający jego umiejscowienie w pojeździe:..........

9.10.5.2.2. rysunek wymiennika ciepła w przypadku układów ogrzewania wykorzystujących 

do ogrzewania gazy wydechowe lub części, w których zachodzi wymiana ciepła 

(w przypadku układów ogrzewania wykorzystujących do ogrzewania powietrze 

chłodzące silnik): .......................................................................................................

9.10.5.2.3. przekrój wymiennika ciepła lub odpowiednio części, w których zachodzi wymiana 

ciepła wskazujący grubość ścianki, zastosowane materiały i właściwości 

powierzchni:...............................................................................................................

9.10.5.2.4. Podać specyfikacje dalszych ważnych części układu ogrzewania takich jak, 

na przykład, dmuchawa, w zakresie ich sposobu wykonania i danych technicznych: ..
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9.10.5.3. Krótki opis typu pojazdu w odniesieniu do spalinowego systemu grzewczego oraz 

kontroli automatycznej: .............................................................................................

9.10.5.3.1. Schemat grzejnika spalinowego, system wlotu powietrza, system wydechowy, 

zbiornik paliwa, system doprowadzenia paliwa (w tym zawory) oraz połączenia 

elektryczne i ich umiejscowienie w pojeździe.

9.10.5.4. Maksymalny pobór mocy prądu elektrycznego: ...... kW

9.10.6. Części składowe mające wpływ na zachowanie układu kierowniczego w przypadku 

uderzenia (dyrektywa 74/297/EWG)

9.10.6.1. Szczegółowy opis, w tym fotografia(-e) lub rysunek(-i), typu pojazdu w zakresie 

budowy, wymiarów, kształtu i materiałów tej części pojazdu, która znajduje się 

przed układem kierowniczym, w tym części przeznaczone do pochłaniania energii 

kinetycznej w przypadku uderzenia zagrażającego układowi kierowniczemu: ............

9.10.6.2. Fotografia(-e) lub rysunek(-i) części składowych pojazdu innych niż opisane w pkt. 

9.10.6.1 wskazanych przez producenta w uzgodnieniu z placówką techniczną, jako 

części mające wpływ na funkcjonowanie układu kierowniczego w przypadku 

uderzenia:...................................................................................................................

9.10.7. Palność materiałów konstrukcyjnych zastosowanych do wyposażenia wnętrza 

niektórych kategorii pojazdów silnikowych (dyrektywa 95/28/EWG)

9.10.7.1. Materiały używane na podsufitkę
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9.10.7.1.1. Numer(-y) homologacji typu WE, jeżeli istnieje(-ą): ..................................................

9.10.7.1.2. W przypadku materiałów niehomologowanych

9.10.7.1.2.1. Podstawowy(-e) materiał(-y)/przeznaczenie: ...... / ......

9.10.7.1.2.2. Materiał wielowarstwowy/jednowarstwowy (1), liczba warstw (1): .............................

9.10.7.1.2.3. Rodzaj pokrycia (1):....................................................................................................

9.10.7.1.2.4. Maksymalna/minimalna grubość: ...... / ...... mm

9.10.7.2. Materiał(-y) zastosowany(-e) do wyłożenia ścian tylnych i bocznych

9.10.7.2.1. Numer(-y) homologacji typu WE, jeżeli istnieje(-ą): ..................................................

9.10.7.2.2. W przypadku materiałów niehomologowanych

9.10.7.2.2.1. Podstawowy(-e) materiał(-y)/przeznaczenie: ...... / ......

9.10.7.2.2.2. Materiał wielowarstwowy/jednowarstwowy (1), liczba warstw (1): .............................

9.10.7.2.2.3. Rodzaj pokrycia (1):....................................................................................................

9.10.7.2.2.4. Maksymalna/minimalna grubość: ...... / ...... mm

9.10.7.3. Materiał(-y) zastosowany(-e) do wyłożenia podłogi

9.10.7.3.1. Numer(-y) homologacji typu WE, jeżeli istnieje(-ą): ..................................................

9.10.7.3.2. W przypadku materiałów niehomologowanych

9.10.7.3.2.1. Podstawowy(-e) materiał(-y)/przeznaczenie: ...... / ......

9.10.7.3.2.2. Materiał wielowarstwowy/jednowarstwowy (1), liczba warstw (1): .............................

9.10.7.3.2.3. Rodzaj obicia (1):........................................................................................................
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9.10.7.3.2.4. Maksymalna/minimalna grubość: ...... / ...... mm

9.10.7.4. Materiał(-y) zastosowany(-e) na pokrycia tapicerskie

9.10.7.4.1. Numer(-y) homologacji typu WE, jeżeli istnieje(-ą): ..................................................

9.10.7.4.2. W przypadku materiałów niehomologowanych

9.10.7.4.2.1. Podstawowy(-e) materiał(-y)/przeznaczenie: ...... / ......

9.10.7.4.2.2. Materiał wielowarstwowy/jednowarstwowy (1), liczba warstw (1): .............................

9.10.7.4.2.3. Rodzaj pokrycia (1):....................................................................................................

9.10.7.4.2.4. Maksymalna/minimalna grubość: ...... / ...... mm

9.10.7.5. Materiał(-y) zastosowany(-e) na przewody grzewcze i wentylacyjne

9.10.7.5.1. Numer(-y) homologacji typu WE, jeżeli istnieje(-ą): ..................................................

9.10.7.5.2. W przypadku materiałów niehomologowanych

9.10.7.5.2.1. Podstawowy(-e) materiał(-y)/przeznaczenie: ....../......

9.10.7.5.2.2. Materiał wielowarstwowy/jednowarstwowy (1), liczba warstw (1): .............................

9.10.7.5.2.3. Rodzaj pokrycia1: .......................................................................................................

9.10.7.5.2.4. Maksymalna/minimalna grubość: ...... mm

9.10.7.6. Materiał(-y) zastosowany(-e) w przypadku bagażnika

9.10.7.6.1. Numer(-y) homologacji typu WE, jeżeli został(-y) nadany(-e):...................................

9.10.7.6.2. W przypadku materiałów niehomologowanych

9.10.7.6.2.1. Podstawowy(-e) materiał(-y)/przeznaczenie: ...... / ......
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9.10.7.6.2.2. Materiał wielowarstwowy/jednowarstwowy (1), liczba warstw (1): .............................

9.10.7.6.2.3. Rodzaj pokrycia (1):....................................................................................................

9.10.7.6.2.4. Maksymalna/minimalna grubość: ...... / ...... mm

9.10.7.7. Materiał(-y) zastosowany(-e) do innych celów

9.10.7.7.1. Przewidywane zastosowania:......................................................................................

9.10.7.7.2. Numer(-y) homologacji typu WE elementu, jeżeli został(-y) 

nadany(-e): .................................................................................................................

9.10.7.7.3. W przypadku materiałów niehomologowanych

9.10.7.7.3.1. Podstawowy(-e) materiał(-y)/przeznaczenie: ...... / ......

9.10.7.7.3.2. Materiał wielowarstwowy/jednowarstwowy (1), liczba warstw (1): .............................

9.10.7.7.3.3. Rodzaj obicia (1):........................................................................................................

9.10.7.7.3.4. Maksymalna/minimalna grubość: / .... mm

9.10.7.8. Części homologowane jako kompletne urządzenia (siedzenia, przegrody, półki na 

bagaż, itp.)

9.10.7.8.1. Numer(-y) homologacji typu WE części: ....................................................................

9.10.7.8.2. W przypadku urządzenia kompletnego: siedzenie, przegroda, półki na bagaż, itp. (1)

9.11. Wystające elementy (dyrektywy 74/483/EWG i 92/114/EWG)

9.11.1. Schemat ogólny (rysunek lub fotografie) wskazujący położenie załączonych 

przekrojów i widoków:...............................................................................................
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9.11.2. Rysunki lub fotografie, na przykład, gdzie właściwe, słupków drzwiowych oraz 

okiennych, kratek wlotu powietrza, kratki chłodnicy, wycieraczki szyby przedniej, 

rynienek ściekowych, uchwytów, prowadnic, klapek, zawiasów i zamków drzwi, 

zaczepów, uszu, ozdób dekoracyjnych, plakietek, emblematów i wgłębień oraz 

wszystkich innych wystających części zewnętrznych i części powierzchni 

zewnętrznej, które można uznać za istotne (np. urządzenia oświetleniowe). 

Jeżeli części wymienione w poprzednim zdaniu nie są istotne, do celów 

dokumentacji mogą je zastąpić fotografie oraz, w razie konieczności, dane dotyczące 

wymiarów lub opis: ....................................................................................................

9.11.3. Rysunki części powierzchni zewnętrznej zgodnie z pkt. 6.9.1 załącznika I do 

dyrektywy 74/483/EWG:............................................................................................

9.11.4. Rysunek zderzaków:...................................................................................................

9.11.5. Rysunek kształtu płyty podłogowej: ...........................................................................

9.12. Pasy bezpieczeństwa lub inne układy zabezpieczające
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9.12.1. Liczba i położenie pasów bezpieczeństwa i układów zabezpieczających oraz siedzeń, 

na których mogą być stosowane:

(L = lewa strona, R = prawa strona, Ś = środek)

Kompletny znak 
homologacji typu WE

Wariant, jeżeli ma 
to zastosowanie

Regulacja 
wysokości pasa 

(wskazać 
tak/nie/opcja)

L

ŚPierwszy 
rząd siedzeń

P

L

ŚDrugi rząd 
siedzeń (1)

P

(1) Tabelę w razie potrzeby można rozszerzyć w celu uwzględnienia pojazdów mających więcej niż 
dwa rzędy siedzeń lub pojazdów, które mają na swojej szerokości więcej niż trzy siedzenia.
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9.12.2. Rodzaj i położenie dodatkowych układów zabezpieczających (wskazać 

tak/nie/opcja):

(L = lewa strona, R = prawa strona, Ś = środek)

Przednia poduszka 
powietrzna

Boczna poduszka 
powietrzna

Napinacz pasa 
bezpieczeństwa

L

ŚPierwszy 
rząd siedzeń

P

L

ŚDrugi rząd 
siedzeń (1)

P

(1) Tabelę w razie potrzeby można rozszerzyć w celu uwzględnienia pojazdów mających więcej niż 
dwa rzędy siedzeń lub pojazdów, które mają na swojej szerokości więcej niż trzy siedzenia.

9.12.3. Liczba i położenie punktów kotwiczenia pasów bezpieczeństwa oraz dowód 

zgodności z dyrektywą 76/115/EWG (tzn. numer homologacji typu WE lub 

sprawozdanie z badań): ..............................................................................................

9.12.4. Krótki opis części elektrycznych/elektronicznych (jeżeli występują): .........................

9.13. Punkty kotwiczenia pasów bezpieczeństwa

9.13.1. Fotografie lub rysunki nadwozia przedstawiające położenie i wymiary rzeczywistych 

i skutecznych punktów kotwiczenia, w tym punktów R: .............................................

9.13.2. Rysunki punktów kotwiczenia pasów i części pojazdu, do których są mocowane 

(ze wskazaniem materiału): ........................................................................................
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9.13.3. Oznaczenie typów** pasów bezpieczeństwa, których instalowanie w punktach 

kotwiczenia, w które wyposażony jest pojazd jest dozwolone:

Położenie punktów 
kotwiczenia

Konstrukcja 
pojazdu

Konstrukcja 
siedzenia

Pierwszy rząd siedzeń

Siedzenie 
prawe

Punkty 
kotwiczenia dolne
Punkty 
kotwiczenia górne

zewnętrzne 
wewnętrzne

Siedzenie 
środkowe

Punkty 
mocowania dolne
Punkty 
mocowania górne

prawe 
lewe

Siedzenie 
lewe

Punkty 
kotwiczenia dolne
Punkty 
kotwiczenia górne

zewnętrzne 
wewnętrzne

Drugi rząd siedzeń (1)

Siedzenie 
prawe

Punkty 
kotwiczenia dolne
Punkty 
kotwiczenia górne

zewnętrzne 
wewnętrzne

Siedzenie 
środkowe

Punkty 
kotwiczenia dolne
Punkty mocowania 
górne kotwiczenia

prawe 
lewe

Siedzenie 
lewe

Punkty 
kotwiczenia dolne
Punkty 
kotwiczenia górne

zewnętrzne 
wewnętrzne

(1) Tabelę w razie potrzeby można rozszerzyć w celu uwzględnienia pojazdów mających więcej niż 
dwa rzędy siedzeń lub pojazdów, które mają na swojej szerokości więcej niż trzy siedzenia.
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9.13.4. Opis szczególnego typu pasa bezpieczeństwa, którego punkt kotwiczenia znajduje 

się w oparciu siedzenia lub zawiera urządzenie pochłaniające energię: .......................

9.14. Miejsce przeznaczone do zamocowania tylnych tablic rejestracyjnych (podać 

wielkość, gdzie właściwe oraz dołączyć, gdzie stosowne, rysunki)

9.14.1. Odległość górnej krawędzi od nawierzchni drogi:.......................................................

9.14.2. Odległość dolnej krawędzi od nawierzchni drogi:.......................................................

9.14.3. Odległość osi symetrii tablicy od wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu:................

9.14.4. Odległość od lewej krawędzi pojazdu:........................................................................

9.14.5. Wymiary (długość x szerokość):.................................................................................

9.14.6. Odchylenie od płaszczyzny pionowej: ........................................................................

9.14.7. Kąt widoczności w płaszczyźnie poziomej: ................................................................

9.15. Tylne zabezpieczenia (dyrektywa 70/221/EWG)

9.15.0. Występowanie: tak/nie/częściowe (1)

9.15.1. Rysunek części pojazdu odpowiednich dla tylnych zabezpieczeń, tzn. rysunek 

pojazdu lub podwozia przedstawiający położenie i zamocowanie najszerszej osi 

tylnej, rysunek zamocowania lub elementów tylnego zabezpieczenia. 

Jeżeli zabezpieczenie nie jest urządzeniem specjalnym, rysunek musi wyraźnie 

pokazywać, że wymagane wymiary są zachowane:.....................................................
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9.15.2. W przypadku specjalnego urządzenia, pełny opis lub rysunek tylnego zabezpieczenia 

(w tym zamocowania i elementy), lub, jeżeli zostało ono homologowane jako 

oddzielny zespół techniczny, podać numer homologacji typu WE: .............................

9.16. Osłony kół (dyrektywa 78/549/EWG)

9.16.1. Krótki opis pojazdu w odniesieniu do osłon kół:.........................................................

9.16.2. Szczegółowe rysunki osłon kół i ich położenie w pojeździe, przedstawiające 

wymiary określone na rys. 1 załącznika I do dyrektywy 78/549/EWG, 

z uwzględnieniem maksymalnych wymiarów zespołu opona/koło: .............................

9.17. Tabliczki znamionowe (dyrektywa Rady 76/114/EWG)

9.17.1. Fotografie lub rysunki położenia tabliczek znamionowych i oznakowania 

identyfikacyjnego oraz numer identyfikacyjny pojazdu: .............................................

9.17.2. Fotografie lub rysunki obowiązkowych części tabliczek i oznakowania (przykład 

wypełnionej i zwymiarowanej tabliczki):....................................................................

9.17.3. Fotografie lub rysunki numeru identyfikacyjnego pojazdu (przykład wypełnionej 

i zwymiarowanej tabliczki).........................................................................................

9.17.4. Deklaracja producenta o zgodności z wymaganiami pkt. 1.1.1 załącznika II do 

dyrektywy 76/114/EWG
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9.17.4.1. Wyjaśnia się znaczenie znaków w drugiej sekcji oraz, gdzie stosowne, w sekcji trzeciej, 

użytych w celu spełnienia wymagań pkt. 5.3 normy ISO 3779-1983:..............................

9.17.4.2. Jeżeli w sekcji drugiej znaki są stosowane w celu spełnienia wymagań pkt. 5.4 

normy ISO 3779-1983, należy wskazać te znaki: ........................................................

9.18. Tłumienie zakłóceń radioelektrycznych

9.18.1. Opis i rysunki/fotografie kształtu i stosowanych materiałów części nadwozia 

stanowiących komorę silnikową oraz znajdującego się najbliżej niej przedziału 

pasażerskiego: ............................................................................................................

9.18.2. Rysunki lub fotografie położenia części metalowych znajdujących się w komorze 

silnikowej (np. elementy układu ogrzewania, koło zapasowe, filtr powietrza, 

mechanizm kierowniczy, itp.):....................................................................................

9.18.3. Tabela i rysunek elementów tłumiących zakłócenia:...................................................

9.18.4. Dane szczegółowe dotyczące wartości znamionowej oporności układu, oraz 

w przypadku opornościowych przewodów zapłonowych, informacja o ich 

znamionowej oporności na metr: ................................................................................

9.19. Zabezpieczenia boczne (dyrektywa 89/297/EWG)

9.19.0. Występowanie: tak/nie/częściowe (1)
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9.19.1. Rysunek części pojazdu związanych z zabezpieczeniem bocznym, tzn. rysunek 

pojazdu lub podwozia przedstawiający położenie i mocowanie osi oraz rysunek 

punktów mocowania lub elementów urządzeń przeznaczonych do zabezpieczenia

bocznego. Jeżeli zabezpieczenie boczne uzyskane jest bez takich urządzeń, rysunek 

musi wyraźnie pokazywać, że zachowane są wymagane wymiary: .............................

9.19.2. W przypadku urządzenia(-ń) przeznaczonego(-ych) do zabezpieczenia bocznego: 

pełny opis lub rysunek tego(-ych) urządzenia(-ń) (w tym punkty mocowania i 

elementy) lub numer(-y) homologacji typu WE jego/ich części: .................................

9.20. Osłony przeciwrozbryzgowe (dyrektywa 91/226/EWG)

9.20.0. Występowanie: tak/nie/częściowo (1)

9.20.1. Krótki opis pojazdu w odniesieniu do osłon przeciwrozbryzgowych i ich 

części: ........................................................................................................................

9.20.2. Szczegółowe rysunki osłon przeciwrozbryzgowych i ich położenia w pojeździe, 

przedstawiające wymiary określone na rysunkach w załączniku III do dyrektywy 

91/226/EWG, z uwzględnieniem maksymalnych wymiarów zespołu 

opona/koło: ................................................................................................................

9.20.3. Numer(-y) homologacji typu WE osłon przeciwrozbryzgowych, jeżeli 

istnieje(-ą): .................................................................................................................

9.21. Zabezpieczenie przed skutkami uderzenia w bok pojazdu. (dyrektywa 96/27/WE)
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9.21.1. Szczegółowy opis, w tym fotografie lub rysunki, pojazdu w odniesieniu do budowy, 

wymiarów, linii oraz użytych materiałów ścian bocznych przedziału pasażerskiego (z 

zewnątrz i od wewnątrz), w tym szczegółowe dane dotyczące układu 

zabezpieczającego, o ile odpowiednie mają zastosowanie:..........................................

9.22. Przednie zabezpieczenie przed wjechaniem pod pojazd

9.22.1. Rysunek części pojazdu w odniesieniu do przedniego zabezpieczenia, tzn. rysunek 

pojazdu lub podwozia przedstawiający położenie i mocowanie lub elementy 

przedniego zabezpieczenia. Jeżeli przednie zabezpieczenie nie jest urządzeniem 

specjalnym, rysunek musi wyraźnie pokazywać, że wymagane wymiary są 

zachowane:.................................................................................................................

9.22.2. W przypadku specjalnego urządzenia, pełny opis lub rysunek urządzenia 

zabezpieczającego przed wjechaniem pod pojazd (w tym mocowania i elementy), 

lub, jeżeli urządzenie zostało homologowane jako oddzielny zespół techniczny, 

podać numer homologacji typu WE:...........................................................................

9.23. Ochrona pieszych

9.23.1. Szczegółowy opis zawierający zdjęcia lub rysunki pojazdu odnoszące się do 

struktury, wymiarów, właściwych linii odniesienia i materiałów, z których wykonana 

jest przednia część pojazdu (wewnętrzna i zewnętrzna). Opis powinien zawierać 

szczegóły dotyczące wszelkich zainstalowanych systemów aktywnej ochrony.
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10. URZĄDZENIA OŚWIETLENIOWE I SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

10.1. Tabela wszystkich urządzeń: liczba, marka, model, znak homologacji typu WE, 

maksymalna światłość reflektorów świateł drogowych, barwa, urządzenie 

ostrzegawcze: .............................................................................................................

10.2. Rysunek umieszczenia urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej: ................

10.3. W przypadku każdego światła i reflektora określonego w dyrektywie 76/756/EWG 

należy podać następujące informacje (w formie pisemnej lub za pomocą rysunku)

10.3.1. Rysunek wskazujący obszar powierzchni świetlnej: ...................................................

10.3.2. Metoda wykorzystywana do zdefiniowania powierzchni widocznej (pkt 2.10 

dokumentów, o których mowa w pkt. 1 załącznika II do dyrektywy 76/756/EWG): ...

10.3.3. Oś odniesienia i środek odniesienia: ...........................................................................

10.3.4. Sposób działania świateł chowanych: .........................................................................

10.3.5. Wszelkie przepisy szczególne dotyczące mocowania i podłączenia: ...........................

10.4. Światła mijania: położenie normalne, mierzone zgodnie z pkt. 6.2.6.1 dokumentów, 

o których mowa w pkt. 2 załącznika II do dyrektywy 76/756/EWG 

10.4.1. Wartość ustawienia początkowego: ............................................................................

10.4.2. Umiejscowienie wskaźnika: .......................................................................................
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10.4.3. Opis/rysunek oraz typ urządzenia 
poziomującego reflektory (np. automatyczne, 
ręczne skokowe, ręczne ciągłe):................................

10.4.4. Urządzenie sterujące: ................................................................

10.4.5. Znaki odniesienia: ................................................................

10.4.6. Znaki przeznaczone dla warunków obciążeń: ................................

Dotyczy jedynie 
pojazdów z urządzeniem 
poziomującym reflektory

10.5. Krótki opis części elektrycznych/elektronicznych innych niż światła, jeżeli 

występują: ......... ........................................................................................................

11. POŁĄCZENIA MIĘDZY POJAZDAMI CIĄGNĄCYMI I PRZYCZEPAMI 

ORAZ NACZEPAMI

11.1. Klasa i typ urządzenia(-eń) sprzęgającego(-ych) zamontowanego(-ych) lub do 

zamontowania: ...........................................................................................................

11.2. Właściwości D, U, S i V sprzęgu(-ów) zamontowanych lub minimalne właściwości 

D, U, S i V sprzęgu(-ów) do zamontowania: ...... daN

11.3. Instrukcje zamocowania sprzęgu do pojazdu oraz fotografie lub rysunki punktów 

mocowania do pojazdu podanych przez producenta; dodatkowe informacje, 

jeżeli stosowanie sprzęgu danego typu ogranicza się do niektórych wariantów 

lub wersji typu pojazdu: .............................................................................................

11.4. Informacje o wyposażeniu w specjalne zaczepy do ciągnięcia lub płyty montażowe:..

11.5. Numer(-y) homologacji typu WE: ..............................................................................
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12. RÓŻNE

12.1. Ostrzegawcze sygnały dźwiękowe

12.1.1. Umiejscowienie, sposób mocowania, położenie i skierowanie urządzenia(-ń), wraz

z wymiarami: .............................................................................................................

12.1.2. Liczba urządzeń: ........................................................................................................

12.1.3. Numer(-y) homologacji typu WE: ..............................................................................

12.1.4. Schemat obwodu elektrycznego/pneumatycznego (1):.................................................

12.1.5. Napięcie lub ciśnienie znamionowe:...........................................................................

12.1.6. Rysunek urządzenia mocującego: ...............................................................................

12.2. Urządzenia zabezpieczające przed użyciem pojazdu przez osoby niepowołane

12.2.1. Urządzenie zabezpieczające

12.2.1.1. Szczegółowy opis typu pojazdu w odniesieniu do umieszczenia i konstrukcji 

sterowania lub zespołu, na który działa urządzenie zabezpieczające: ..........................

12.2.1.2. Rysunki urządzenia zabezpieczającego i jego zamocowania do pojazdu: ....................

12.2.1.3. Techniczny opis urządzenia:.......................................................................................

12.2.1.4. Szczegóły zastosowanej kombinacji zamka: ...............................................................
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12.2.1.5. Urządzenie unieruchamiające pojazd (immobiliser)

12.2.1.5.1. Numer(-y) homologacji typu WE, jeżeli istnieje(-ą): ..................................................

12.2.1.5.2. W przypadku urządzeń unieruchamiających pojazd jeszcze niehomologowanych

12.2.1.5.2.1. Szczegółowy opis techniczny urządzenia unieruchamiającego oraz środków w celu 

zapobieżenia przypadkowemu włączeniu się urządzenia:............................................

12.2.1.5.2.2. Układ(-y), na który(-e) działa urządzenie unieruchamiające: ......................................

12.2.1.5.2.3. Rzeczywista liczba zmiennych kodów, jeżeli dotyczy: ...............................................

12.2.2. Autoalarm (jeśli występuje)

12.2.2.1. Numer(-y) homologacji typu WE, jeżeli istnieje(-ą): ..................................................

12.2.2.2. W przypadku autoalarmów jeszcze niehomologowanych

12.2.2.2.1. Szczegółowy opis autoalarmu oraz części pojazdu związanych z zainstalowanym 

układem alarmowym: .................................................................................................

12.2.2.2.2. Wykaz podstawowych części tworzących autoalarm: .................................................

12.2.3. Krótki opis części elektrycznych/elektronicznych (jeżeli występują): .........................

12.3. Urządzenie(-a) do holowania

12.3.1. Przód: zaczep/ucho/inne (1)

12.3.2. Tył: zaczep/ucho/inne/brak (1)

12.3.3. Rysunek lub fotografia podwozia/części nadwozia pojazdu przedstawiający 

położenie, budowę i mocowanie urządzenia(-ń) do holowania:...................................
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12.4. Szczegóły dotyczące każdego urządzenia niezwiązanego z silnikiem, mającego 

wpływ na zużycie paliwa (jeżeli nieujęte w innych pozycjach): ..................................

12.5. Szczegóły dotyczące każdego urządzenia niezwiązanego z silnikiem, mającego 

ograniczać hałas (jeżeli nieujęte w innych pozycjach): ...............................................

12.6. Ograniczniki prędkości (dyrektywa 92/24/EWG)

12.6.1. Producent(-ci): ...........................................................................................................

12.6.2. Typ(-y):......................................................................................................................

12.6.3. Numer(-y) homologacji typu WE, jeżeli istnieje(-ą): ..................................................

12.6.4. Prędkość lub zakres prędkości, na którą(-e) może być ustawiony ogranicznik

prędkości: ...... km/h.

12.7. Tabela instalacji i użytkowania nadajników radiowych w pojeździe (pojazdach), 

jeżeli ma zastosowanie:

pasma częstotliwości

(Hz)

maks. moc wyjściowa (W) położenie anteny w pojeździe, 

szczególne warunki instalacji 

i użytkowania

Ubiegający się o świadectwo homologacji powinien także dostarczyć (o ile dotyczy):
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Dodatek 1

Wykaz zawierający marki i typy wszystkich elektrycznych i elektronicznych części 

objętych dyrektywą 2004/104/WE (pkt 2.1.9 i 2.1.10) i nieumieszczonych dotąd 

w wykazie.

Dodatek 2

Schemat lub rysunek ogólnego rozmieszczenia części elektrycznych i elektronicznych

(objętych dyrektywą 2004/104/WE) oraz ogólnego schematu wiązek elektrycznych.

Dodatek 3

Opis pojazdu wybranego jako przedstawiciel typu:

Przewidziany do ruchu prawostronnego lub lewostronnego:

Rozstaw osi:

Dodatek 4

Sprawozdanie(-a) z badań, dostarczone przez producenta lub jednostki badawcze 

upoważnione do przeprowadzania badań homologacyjnych.

12.7.1. Pojazd wyposażony w urządzenie radarowe bliskiego zasięgu w paśmie 24 GHz:

tak/nie (skreślić niewłaściwe)

12.7.2. Pojazd wyposażony w urządzenie radarowe bliskiego zasięgu w paśmie 79 GHz:

tak/nie (skreślić niewłaściwe).
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13. PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE POJAZDÓW DO PRZEWOZU 

PASAŻERÓW, ZAWIERAJĄCYCH, OPRÓCZ SIEDZENIA KIEROWCY, 

WIĘCEJ NIŻ OSIEM SIEDZEŃ

13.1. Klasa pojazdu (klasa I, klasa II, klasa III, klasa A, klasa B): .......................................

13.1.1. Numer homologacji typu WE nadwozia homologowanego jako oddzielny zespół 

techniczny: ................................................................................................................

13.1.2. Typy podwozia, na którym może zostać zainstalowane nadwozie mające 

homologację typu WE (producent(-ci) oraz typy niekompletnych pojazdów): ............

13.2. Przestrzeń dla pasażerów (m2)

13.2.1. Łączna (S0):................................................................................................................

13.2.2. Pokład górny (S0a) (1): ................................................................................................

13.2.3. Pokład dolny (S0b) (1): ................................................................................................

13.2.4. Dla pasażerów stojących (S1): ....................................................................................

13.3. Liczba miejsc (siedzących i stojących)

13.3.1. Łącznie (N): ...............................................................................................................

13.3.2. Pokład górny (Na) (1):.................................................................................................

13.3.3. Pokład dolny (Nb) (1):.................................................................................................
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13.4. Liczba miejsc siedzących

13.4.1. Łącznie (A): ...............................................................................................................

13.4.2. Pokład górny (Aa) (1):.................................................................................................

13.4.3. Pokład dolny (Ab) (1):.................................................................................................

13.5. Liczba drzwi głównych: .............................................................................................

13.6. Liczba wyjść awaryjnych (drzwi, okna, luki ratunkowe, wewnętrzne schody 

i półschody):...............................................................................................................

13.6.1. Łącznie: .....................................................................................................................

13.6.2. Pokład górny (1): ........................................................................................................

13.6.3. Pokład dolny (1): ........................................................................................................

13.7. Pojemność przestrzeni bagażowej (m3):......................................................................

13.8. Powierzchnia przeznaczona do transportu bagażu na dachu (m2): ...............................

13.9. Urządzenia techniczne ułatwiające dostęp do pojazdów (np. pochylnia, podnośnik,

układ przyklęku), jeżeli zamontowane: .......................................................................

13.10. Odporność nadbudówki:

13.10.1. Numer homologacji typu WE, jeżeli istnieje:..............................................................

13.10.2. W przypadku nadbudówki jeszcze niehomologowanej
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13.10.2.1. Szczegółowy opis nadbudówki typu pojazdu, w tym jej wymiary, układ i użyte 

materiały oraz jej mocowanie do ramy podwozia: ......................................................

13.10.2.2. Rysunki pojazdu oraz tych części jego wnętrza, które maja wpływ na odporność jego 

nadbudówki lub na pozostałą przestrzeń: ...................................................................

13.10.2.3. Położenie środka ciężkości pojazdu w stanie gotowym do jazdy, w płaszczyźnie 

wzdłużnej, poprzecznej i pionowej: ............................................................................

13.10.2.4. Maksymalna odległość między liniami środkowymi skrajnych miejsc siedzących 

bocznych: ...................................................................................................................

13.11. Punkty dyrektywy […./…./WE], które należy spełnić i wykazać dla danego zespołu 

technicznego: .............................................................................................................

14. PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE POJAZDÓW PRZEZNACZONYCH 

DO PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (dyrektywa 98/91/WE)

14.1. Wyposażenie elektryczne zgodnie z dyrektywą 94/55/WE

14.1.1. Ochrona przewodów przed przegrzaniem: ..................................................................

14.1.2. Typ automatycznego wyłącznika prądu: .....................................................................

14.1.3. Typ i działanie głównego wyłącznika akumulatora:....................................................

14.1.4. Opis i położenie osłony ochronnej tachografu: ...........................................................

14.1.5. Opis obwodów o stałym zasilaniu. Wskazać stosowaną normę europejską (EN):........

14.1.6. Budowa i zabezpieczenie instalacji elektrycznej znajdującej się z tyłu kabiny 

kierowcy: ...................................................................................................................
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14.2. Zapobieganie ryzyku pożarowemu

14.2.1. Typ materiałów niełatwopalnych w kabinie kierowcy:................................................

14.2.2. Ekran termiczny kabiny kierowcy (jeżeli dotyczy): ....................................................

14.2.3. Położenie i osłona termiczna silnika: ..........................................................................

14.2.4. Położenie i osłona termiczna układu wydechowego:...................................................

14.2.5. Typ i konstrukcja osłony termicznej układów długotrwałego hamowania: ..................

14.2.6. Typ, konstrukcja i umiejscowienie grzejników spalinowych:......................................

14.3. Szczególne wymagania dotyczące nadwozia, jeżeli występują, zgodnie z dyrektywą 

94/55/WE

14.3.1. Opis środków mających na celu stosowanie się do wymagań dla pojazdów typu 

EX/II i EX/III:............................................................................................................

14.3.2. W przypadku pojazdów typu EX/III, odporność na zewnętrzne źródła ciepła: ............
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Odnośniki:

(*) Należy wpisać górne i dolne wartości dla każdego wariantu.

(**) Symbole i znaki, jakie należy stosować znajdują się w pkt. 1.1.3 i 1.1.4 załącznika III 

do dyrektywy 77/541/EWG. W przypadku pasów typu „S” , wyszczególnić charakter 

typu (-ów).

(***) Informacji dotyczących części nie podaje się w tym miejscu, jeżeli znajdują się na 

świadectwie homologacji odpowiedniej instalacji.

(+) Pojazdy, które mogą być zasilane zarówno benzyną, jak i paliwami gazowymi, 

ale w których układ zasilania benzyną jest przeznaczony jedynie do wykorzystywania 

w sytuacjach awaryjnych i do rozruchu oraz w których maksymalna pojemność zbiornika 

na benzynę nie przekracza 15 litrów, uważane są do celów badań za pojazdy, które mogą 

być zasilane jedynie paliwem gazowym.

(+++) Jedynie do celów definicji pojazdów terenowych.

(#) Wymieniony w taki sposób, aby wartość rzeczywista występowała wyraźnie dla każdej 

konfiguracji technicznej typu pojazdu.

(1) Niepotrzebne skreślić (istnieją przypadki, w których nie trzeba nic określać, 

jeśli zastosowanie ma więcej niż jedna możliwość).

(2) Określić tolerancję.

(a) Jeżeli części udzielono homologacji typu, nie trzeba jej opisywać, gdy istnieje odniesienie 

do tej homologacji. Podobnie nie ma potrzeby opisywania danej części, jeśli jej budowę 

przedstawiono na dołączonych schematach lub rysunkach. Dla każdej pozycji, do której 

dołączono rysunki lub fotografie, podać numery odpowiednich załączonych dokumentów.
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(b) Jeśli sposób identyfikacji typu zawiera znaki niemające znaczenia dla opisu typu pojazdu, 

części lub oddzielnego zespołu technicznego, objętych tym dokumentem informacyjnym 

dotyczącym homologacji typu, znaki te przedstawia się w dokumentacji symbolem „?” 

(np. ABC??123??).

(c) Sklasyfikowane według definicji zawartej w sekcji A załącznika II.

(d) Jeśli jest to możliwe, oznaczenie zgodnie z normą europejską; w przeciwnym wypadku 

należy podać:

– opis materiału,

– granicę plastyczności,

– wytrzymałość na rozciąganie,

– wydłużenie (w %),

– twardość w skali Brinella.

(e) W przypadku gdy jest jedna wersja z normalną kabiną i jedna z kabiną sypialną, 

należy podać oba zestawy mas i wymiarów.

(f) Norma ISO 612-1978, pojęcie nr 6.4.

(g) Norma ISO 612-1978, pojęcie nr 6.19.2.

(h) Norma ISO 612-1978, pojęcie nr 6.20.

(i) Norma ISO 612-1978, pojęcie nr 6.5.

(j) Norma ISO 612-1978, pojęcie 6.1 oraz w przypadku pojazdów innych niż należące do 

kategorii M1: pkt 2.4.1 załącznika I do dyrektywy 97/27/WE

(k) Norma ISO 612-1978, pojęcie 6.2 oraz w przypadku pojazdów innych niż należące 

do kategorii M1: pkt 2.4.2 załącznika I do dyrektywy 97/27/WE
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(l) Norma ISO 612-1978, pojęcie 6.3 oraz w przypadku pojazdów innych niż należące 

do kategorii M1: pkt 2.4.3 załącznika I do dyrektywy 97/27/WE

(m) Norma ISO 612-1978, pojęcie nr 6.6.

(n) Norma ISO 612-1978, pojęcie nr 6.7.

(na) Norma ISO 612-1978, pojęcie nr 6.10.

(nb) Norma ISO 612-1978, pojęcie nr 6.11.

(nc) Norma ISO 612-1978, pojęcie nr 6.9.

(nd) Norma ISO 612-1978, pojęcie nr 6.18.1.

(o) Masę kierowcy oraz, jeśli ma to zastosowanie, członka załogi, ocenia się na 75 kg (z czego 

68 kg masy osoby w pojeździe i 7 kg masy bagażu zgodnie z normą ISO 2416-1992), 

zbiornik paliwa jest napełniony w 90%, a pozostałe układy zawierające płyn (z wyjątkiem 

układów wód zużytych) są napełnione w 100% pojemności deklarowanej przez 

producenta.

(p) „Zwis sprzęgu” jest odległością w płaszczyźnie poziomej między urządzeniem 

sprzęgającym przyczep z osią centralną a linią środkową osi tylnej(-ych).

(q) W przypadku niekonwencjonalnych silników i układów, dane równoważne z danymi 

tu określonymi przekazuje producent.

(r) Liczbę tę należy zaokrąglić do dziesiątej części milimetra.

(s) Wartość tę należy obliczyć (π = 3,1416) i zaokrąglić z dokładnością do 1 cm3.
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(t) Określone zgodnie z wymaganiami dyrektywy 80/1269/EWG.

(u) Określone zgodnie z wymaganiami dyrektywy 80/1268/EWG.

(v) Określone dane należy podawać dla każdego z proponowanych wariantów.

(w) Dozwolona tolerancja wynosi 5%.

(x) „Punkt R” lub „punkt odniesienia siedzenia” oznacza punkt konstrukcyjny zdefiniowany 

przez producenta pojazdu dla każdego miejsca siedzącego oraz ustalony w odniesieniu do 

trójwymiarowego układu odniesienia określonego w załączniku III do dyrektywy 

77/649/EWG.

(y) Dla przyczep i naczep oraz dla pojazdów łączonych z przyczepą lub naczepą, które 

wywierają znaczące pionowe obciążenie na urządzenie sprzęgające lub na piąte koło, 

obciążenie to, podzielone przez przyspieszenie ziemskie, jest uwzględnione 

w maksymalnej technicznie dopuszczalnej masie.

(z) „Kabina wysunięta” oznacza układ przestrzenny, w którym ponad połowa długości silnika 

znajduje się za najbardziej wysuniętym do przodu punktem podstawy przedniej szyby 

i gdzie środek kierownicy znajduje się w pierwszej ćwiartce długości pojazdu.
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ZAŁĄCZNIK II 

DEFINICJE KATEGORII I TYPÓW POJAZDÓW

A. DEFINICJA KATEGORII POJAZDÓW

Kategorie pojazdów definiuje się zgodnie z następującą klasyfikacją:

(Tam, gdzie w wymienionych poniżej definicjach występuje odniesienie do „masy maksymalnej”, 

oznacza to „technicznie dopuszczalną maksymalną masę całkowitą pojazdu”, jak określono 

w załączniku I pkt 2.8.)

1. Kategoria M: Pojazdy silnikowe mające co najmniej cztery koła, zaprojektowane 
i wykonane do przewozu osób.

Kategoria M1: Pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, mające nie 
więcej niż osiem siedzeń oprócz siedzenia kierowcy.

Kategoria M2: Pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, mające 
więcej niż osiem siedzeń oprócz siedzenia kierowcy, których 
maksymalna masa nie przekracza 5 ton.

Kategoria M3: Pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, mające 
więcej niż osiem siedzeń oprócz siedzenia kierowcy, których 
maksymalna masa przekracza 5 ton.

Rodzaje nadwozia oraz przypisane do nich kody są zdefiniowane w niniejszym załączniku 

część C pkt 1 (pojazdy kategorii M1) i pkt 2 (pojazdy kategorii M2 i M3) i należy je 

stosować do celów określonych w tej części załącznika.
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2. Kategoria N: Pojazdy silnikowe mające przynajmniej cztery koła, 
zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków.

Kategoria N1: Pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków, 
których maksymalna masa nie przekracza 3,5 tony.

Kategoria N2: Pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków, 
których maksymalna masa przekracza 3,5 tony, ale nie przekracza 
12 ton.

Kategoria N3: Pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków, 
których maksymalna masa przekracza 12 ton.

W przypadku pojazdu ciągnącego przeznaczonego do sprzęgania z naczepą lub przyczepą 

z osią centralną, masa, którą należy rozpatrywać do celów klasyfikacji pojazdu, jest jego 

masą w stanie gotowym do jazdy, powiększoną o masę odpowiadającą maksymalnemu 

statycznemu pionowemu naciskowi na urządzenie sprzęgające oraz, w stosownych 

przypadkach, powiększoną o maksymalną masę ładunku przewidzianego do umieszczenia 

w pojeździe ciągnącym.
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Rodzaje nadwozia oraz przypisane do nich kody odnoszące się do pojazdów kategorii N są 

zdefiniowane w niniejszym załączniku część C pkt 3 i należy je stosować do celów 

określonych w tej części załącznika.

3. Kategoria O: Przyczepy (w tym naczepy).

Kategoria O1: Przyczepy o masie maksymalnej nieprzekraczającej 0,75 tony.

Kategoria O2: Przyczepy o masie maksymalnej przekraczającej 0,75 tony, ale 
nieprzekraczającej 3,5 tony.

Kategoria O3: Przyczepy o masie maksymalnej przekraczającej 3,5 tony, ale 
nieprzekraczającej 10 ton.

Kategoria O4: Przyczepy o masie maksymalnej przekraczającej 10 ton.

W przypadku naczep lub przyczep z osią centralną należy jako masę maksymalną 

przyjmować masę odpowiadającą maksymalnemu statycznemu naciskowi ich osi na drogę 

w warunkach maksymalnego obciążenia ładunkiem i sprzęgnięcia z pojazdem ciągnącym.

Rodzaje nadwozia oraz przypisane do nich kody odnoszące się do pojazdów kategorii O są 

zdefiniowane w niniejszym załączniku część C pkt 4 i należy je stosować do celów 

określonych w tej części załącznika.
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4. Pojazdy terenowe (symbol G)

4.1. Pojazdy kategorii N1 o maksymalnej masie nieprzekraczającej dwóch ton oraz pojazdy 

kategorii M1 uważa się za pojazdy terenowe, jeżeli posiadają:

− co najmniej jedną oś przednią i co najmniej jedną oś tylną zaprojektowane tak, 

aby obie mogły być napędzane równocześnie, dotyczy to również pojazdów, w

których napęd na jedną z osi może zostać odłączony,

− co najmniej jedną blokadę mechanizmu różnicowego lub co najmniej jeden 

mechanizm o podobnym działaniu oraz jeżeli ich zdolność pokonywania wzniesień, 

obliczana dla pojazdu bez przyczepy, wynosi 30%.

Ponadto muszą one spełniać co najmniej pięć z następujących sześciu wymagań:

− kąt natarcia wynosi co najmniej 25°,

− kąt zejścia wynosi co najmniej 20°,

− kąt rampowy wynosi co najmniej 20°,

− prześwit pod osią przednią wynosi co najmniej 180 mm,

− prześwit pod osią tylną wynosi co najmniej 180 mm,

− prześwit między osiami wynosi co najmniej 200 mm.
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4.2. Pojazdy kategorii N1 o maksymalnej masie przekraczającej dwie tony lub pojazdy 

kategorii N2, M2 lub M3 o maksymalnej masie nieprzekraczającej 12 ton uważa się za 

pojazdy terenowe, jeżeli wszystkie ich koła są zaprojektowane tak, aby były napędzane 

równocześnie, dotyczy to również pojazdów, w których napęd na jedną z osi może zostać 

odłączony lub, jeżeli spełnione są następujące trzy wymagania:

− co najmniej jedna oś przednia i jedna oś tylna są zaprojektowane tak, aby były 

napędzane równocześnie, dotyczy to również pojazdów, w których napęd na jedną z 

osi może zostać odłączony,

− posiadają co najmniej jedną blokadę mechanizmu różnicowego lub co najmniej jeden 

mechanizm o podobnym działaniu,

− mogą pokonywać wzniesienia o nachyleniu 25%, liczone dla pojazdu bez przyczepy.

4.3. Pojazdy kategorii M3 o maksymalnej masie przekraczającej 12 ton lub kategorii N3 uważa 

się za pojazdy terenowe, jeżeli wszystkie ich koła zaprojektowane są tak, aby były 

napędzane równocześnie, dotyczy to również pojazdów, w których napęd na jedną z osi 

może zostać odłączony lub, jeżeli spełnione są następujące wymagania:

− napędzana jest co najmniej połowa kół,

− posiadają co najmniej jeden mechanizm różnicowy z blokadą lub urządzeniem 

o podobnym działaniu,

− mogą pokonywać wzniesienia o nachyleniu 25%, liczone dla pojazdu bez przyczepy,

− spełniają co najmniej cztery z następujących sześciu wymagań:
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– kąt natarcia wynosi co najmniej 25°,

– kąt zejścia wynosi co najmniej 25°,

– kąt rampowy wynosi co najmniej 25°,

– prześwit pod osią przednią wynosi co najmniej 250 mm,

– prześwit między osiami wynosi co najmniej 300 mm,

– prześwit pod osią tylną wynosi co najmniej 250 mm.

4.4. Warunki dotyczące obciążenia i sprawdzania.

4.4.1. Pojazdy kategorii N1 o maksymalnej masie nieprzekraczającej dwóch ton oraz pojazdy 

kategorii M1 muszą być w stanie gotowym do jazdy, mianowicie z płynem chłodzącym, 

smarami, paliwem, narzędziami, kołem zapasowym i kierowcą (patrz przypis (o) 

w załączniku I).

4.4.2. Pojazdy silnikowe inne niż określone w pkt. 4.4.1 muszą być obciążone do poziomu 

technicznie dopuszczalnej maksymalnej masy podanej przez producenta.

4.4.3. Wymaganą zdolność do pokonywania wzniesień (25% i 30%) sprawdza się obliczeniowo. 

W wyjątkowych przypadkach służby techniczne mogą żądać, żeby dany typ pojazdu został 

im przedstawiony do przeprowadzenia badań bezpośrednich.

4.4.4. Podczas pomiaru kąta natarcia, kąta zejścia i kąta rampowego nie bierze się pod uwagę 

tylnych zabezpieczeń.
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4.5. Definicje i szkice wymiarowe prześwitu pojazdu. (Definicje kąta natarcia, kąta zejścia, 

kąta rampowego, patrz odnośniki (na), (nb) i (nc) w załączniku I).

4.5.1. „Prześwit w granicach rozstawu osi” oznacza najkrótszą odległość między płaszczyzną 

podłoża i najniżej położonym stałym punktem pojazdu. Zestawy jezdne wieloosiowe 

uważa się za oś pojedynczą.

4.5.2. „Prześwit pod osią” oznacza wysokość łuku przechodzącego przez środki powierzchni 

styku z jezdnią opon kół danej osi (w przypadku kół bliźniaczych pod uwagę bierze się 

koła wewnętrzne) oraz stycznego do najniższego stałego punktu pojazdu między tymi 

kołami.

Żadna stała część pojazdu nie może znajdować się w zakreskowanej strefie rysunku. 

W odpowiednim przypadku, prześwit pod kolejnymi osiami jest wskazywany według ich 

ułożenia, na przykład 280/250/250.
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4.6. Oznaczenie kombinowane

Symbol „G” łączy się albo z symbolem „M”, albo „N”. Na przykład pojazd kategorii N1

dostosowany do użytku terenowego otrzymuje oznaczenie N1G.

5. „Pojazd specjalnego przeznaczenia” oznacza pojazd kategorii M, N lub O przeznaczony do 

transportu osób lub ładunków i do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje 

konieczność specjalnego dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia.

5.1. „Samochód kempingowy” oznacza pojazd specjalnego przeznaczenia kategorii M 

zbudowany w taki sposób, aby służył jako miejsce mieszkalne, zawierający co najmniej 

następujące wyposażenie:

− siedzenia i stolik,

− miejsca do spania, które mogą powstawać z siedzeń,

− urządzenia kuchenne, oraz

− szafki.

Wyposażenie to jest umocowane trwale w przedziale mieszkalnym; stolik może być jednak 

zbudowany tak, aby łatwo można go było zdemontować.

5.2. „Pojazdy opancerzone” oznaczają pojazdy przeznaczone do ochrony przewożonych osób

lub ładunków, zgodne z wymaganiami dotyczącymi kuloodpornych osłon pancernych.

5.3. „Samochody sanitarne (ambulansy)” oznaczają pojazdy silnikowe kategorii M 

przeznaczone do transportu chorych lub rannych, posiadające do tego celu specjalne 

wyposażenie.
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5.4. „Samochody pogrzebowe (karawany)” oznaczają pojazdy silnikowe kategorii M 

przeznaczone do transportu zmarłych, posiadające do tego celu specjalne wyposażenie.

5.5. „Przyczepy kempingowe” wg. ISO 3833-77, określenie nr 3.2.1.3.

5.6. „Żurawie samochodowe” oznaczają pojazdy specjalnego przeznaczenia kategorii N3, 

nieposiadające wyposażenia do przewozu towarów, wyposażone w dźwig, którego 

moment podnoszenia jest równy lub przekracza 400 kNm.

5.7. „Pozostałe pojazdy specjalne” oznaczają pojazdy określone w pkt. 5 z wyjątkiem 

pojazdów określonych w pkt. 5.1-5.6.

Kody przypisane do „pojazdów specjalnego przeznaczenia” określone są w niniejszym załączniku 

część C pkt 5 do celów określonych w tej części.
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B. DEFINICJA TYPU POJAZDU

1. Do celów kategorii M1:

„Typ” obejmuje pojazdy, które nie różnią się od siebie co najmniej pod względem 

istotnych następujących cech:

− producent,

− oznaczenie typu nadane przez producenta,

− główne względy konstrukcyjne:

– podwozie/płyta podłogowa (oczywiste i podstawowe różnice),

– silnik (spalania wewnętrznego/elektryczny/hybrydowy).

„Wariant” w ramach typu oznacza pojazdy jednego typu, które nie różnią się od siebie co 

najmniej względem następujących istotnych cech:

− rodzaj nadwozia (np. kareta (sedan), hatchback, coupé, kabriolet, kombi, 

wielozadaniowe),

− silnik:

– zasada działania (jak w załączniku III pkt 3.2.1.1),

– liczba i układ cylindrów,
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– różnice w mocy nie przekraczają 30% (największa może być 1,3 razy większa 

od najmniejszej),

– różnice w pojemności skokowej nie przekraczają 20% (największa może być

1,2 razy większa od najmniejszej),

− osie napędzane (liczba, położenie, powiązanie kinetyczne),

− osie kierowane (liczba i położenie).

„Wersja” w ramach wariantu oznacza pojazdy o kompletacji określonej w pakiecie 

informacyjnym, zgodnie z wymaganiami załącznika VIII.

W ramach jednej wersji nie można łączyć wymienionych niżej różniących się cech:

− technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu,

− pojemność skokowa silnika,

− maksymalna moc netto,

− typ skrzyni biegów i liczba przełożeń,

− maksymalna liczba miejsc siedzących określona w załączniku II część C.



9911/3/06 REV 3 PAW/abs 12
ZAŁĄCZNIK II DG C I 1A PL

2. Do celów kategorii M2 i M3:

„Typ” obejmuje pojazdy, które nie różnią się od siebie co najmniej pod względem 

następujących istotnych cech:

− producent,

− oznaczenie typu nadane przez producenta,

− kategoria,

− główne względy konstrukcyjne:

– podwozie/ nadwozie samonośne, jedno-/dwupokładowy, 

pojedynczy/przegubowy (oczywiste i podstawowe różnice),

– liczba osi,

– silnik (spalania wewnętrznego/elektryczny/hybrydowy).

„Wariant” w ramach typu oznacza pojazdy, które nie różnią się od siebie co najmniej pod

względem następujących istotnych cech:

− klasa określona w dyrektywie 2001/85/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

20 listopada 2001 r. odnoszącej się do przepisów szczególnych dotyczących 

pojazdów wykorzystywanych do przewozu pasażerów i mających więcej niż osiem 

siedzeń poza siedzeniem kierowcy1 (jedynie dla pojazdów kompletnych),

− etap wykonania (np. kompletny/niekompletny),

  

1 Dz.U. L 42 z 13.2.2002, str. 1.
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− silnik:

– zasada działania (jak w załączniku III pkt 3.2.1.1),

– liczba i układ cylindrów,

– różnice w mocy nie przekraczają 50% (największa może być 1,5 razy większa 

od najmniejszej),

– różnice w pojemności skokowej nie przekraczają 50% (największa może być

1,5 razy większa od najmniejszej),

– położenie silnika (z przodu, centralnie, z tyłu)

− różnice pod względem technicznie dopuszczalnej maksymalnej masy całkowitej 

pojazdu nie przekraczają 20% (największa może być 1,2 razy większa od 

najmniejszej),

− osie napędzane (liczba, położenie, powiązanie kinetyczne),

− osie kierowane (liczba i położenie).

„Wersja” w ramach wariantu oznacza pojazdy, o kompletacji określonej w pakiecie 

informacyjnym, zgodnie z wymaganiami załącznika VIII.
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3. Do celów kategorii N1, N2 i N3:

„Typ” obejmuje pojazdy, które nie różnią się od siebie co najmniej pod względem

następujących istotnych cech:

− producent,

− oznaczenie typu nadane przez producenta,

− kategoria,

− główne względy konstrukcyjne:

– podwozie/płyta podłogowa (oczywiste i podstawowe różnice),

– liczba osi,

silnik (spalania wewnętrznego/elektryczny/hybrydowy).

„Wariant” w ramach typu oznacza pojazdy, które nie różnią się od siebie co najmniej pod

względem następujących istotnych cech:

− konstrukcyjne przeznaczenie nadwozia (np. skrzyniowe/wywrotka/cysterna/ciągnik 

siodłowy) (jedynie w przypadku pojazdów kompletnych),

− etap wykonania (np. kompletny/niekompletny),

− silnik:

– zasada działania (jak w załączniku III pkt 3.2.1.1),

– liczba i układ cylindrów,
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– różnice w mocy nie przekraczają 50% (największa może być 1,5 razy większa 

od najmniejszej),

– różnice w pojemności skokowej nie przekraczają 50% (największa może być

1,5 razy większa od najmniejszej),

− różnice pod względem technicznie dopuszczalnej maksymalnej masy całkowitej 

pojazdu nie przekraczają 20% (największa może być 1,2 razy większa od 

najmniejszej),

− osie napędzane (liczba, położenie, powiązanie kinetyczne),

− osie kierowane (liczba i położenie).

„Wersja” wariantu oznacza pojazdy o kompletacji określonej w pakiecie informacyjnym, 

zgodnie z wymaganiami załącznika VIII.

4. Do celów kategorii O1, O2, O3 i O4:

„Typ” obejmuje pojazdy, które nie różnią się od siebie co najmniej pod względem

następujących istotnych cech:

− producent,

− oznaczenie typu nadane przez producenta,

− kategoria,

− główne względy konstrukcyjne:

– podwozie/nadwozie samonośne (oczywiste i podstawowe różnice),

– liczba osi,



9911/3/06 REV 3 PAW/abs 16
ZAŁĄCZNIK II DG C I 1A PL

– przyczepa z wózkiem skrętnym/naczepa/przyczepa z osią centralną,

– rodzaj układu hamulcowego (np. bez hamulca / z hamulcem najazdowym / z 

hamulcem zasilanym z pojazdu ciągnącego).

„Wariant” w ramach typu oznacza pojazdy, które nie różnią się od siebie co najmniej pod

względem następujących istotnych cech:

− etap wykonania (np. kompletny/niekompletny),

− rodzaj nadwozia (np. kempingowe/skrzyniowe/cysterna) (jedynie w przypadku 

pojazdów kompletnych/skompletowanych),

− różnice pod względem technicznie dopuszczalnej maksymalnej masy całkowitej 

pojazdu nie przekraczają 20% (największa może być 1,2 razy większa od 

najmniejszej),

− osie kierowane (liczba i położenie).

„Wersja” w ramach wariantu oznacza pojazdy o kompletacji określonej w pakiecie 

informacyjnym.

5. W przypadku wszystkich kategorii:

Identyfikacja pojazdu wyłącznie na podstawie oznaczeń typu, wariantu i wersji jest 

równoważna z precyzyjnym i jednoznacznym ustaleniem wszystkich jego szczegółowych 

danych technicznych wymaganych do celów związanych z dopuszczeniem pojazdu do

ruchu.
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C. DEFINICJA RODZAJU NADWOZIA

(tylko w przypadku pojazdów kompletnych/skompletowanych)

Rodzaj nadwozia określony w załączniku I, załączniku III część 1 pkt 9.1 i załączniku IX pkt 37 

określa się przy pomocy następującego kodowania:

1. Samochody osobowe (M1)

AA kareta (sedan) Norma ISO 3833-1977, określenie nr 3.1.1.1, w tym 
pojazdy osobowe posiadające więcej niż cztery szyby
boczne.

AB hatchback Kareta (AA) z podnoszonymi drzwiami w tylnej części 
nadwozia.

AC kombi Norma ISO 3833-1977, określenie nr 3.1.1.4.

AD coupé Norma ISO 3833-1977, określenie nr 3.1.1.5.

AE kabriolet Norma ISO 3833-1977, określenie nr 3.1.1.6.

AF pojazd wielozadaniowy Pojazd o nadwoziu innym niż wymienione w AA-AE, 
przeznaczony do przewozu osób i ich bagaży lub 
ładunków w tym samym przedziale nadwozia. 
Jednakże, jeżeli pojazd ten spełnia oba następujące 
warunki:

(i) liczba miejsc siedzących, z wyjątkiem miejsca 
kierowcy, nie przekracza sześciu;

„miejsce siedzące” uznaje się za istniejące, 
jeżeli pojazd jest wyposażony w „dostępne” miejsca 
mocowania siedzenia;

„dostępne” oznacza te miejsca mocowania, które mogą 
być wykorzystywane. Aby zapobiec wykorzystaniu 
miejsc mocowania jako „dostępnych”, producent musi
fizycznie utrudnić ich wykorzystanie, na przykład 
poprzez przyspawanie do nich płyt pokrywowych lub 
przytwierdzenie podobnych elementów stałych, których 
nie da się usunąć przy użyciu powszechnie dostępnych 
narzędzi; oraz
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(ii) P - (M + N × 68) > N × 68,

gdzie:

P = technicznie dopuszczalna maksymalna masa 
całkowita pojazdu w kg,

M = masa pojazdu w stanie gotowym do jazdy w kg,

N = liczba miejsc siedzących, z wyjątkiem miejsca 
kierowcy.

Pojazd taki nie jest uznawany za pojazd kategorii M1.

2. Pojazdy silnikowe kategorii M2 lub M3

Pojazdy klasy I (zgodnie z dyrektywą 2001/85/WE)

CA Jednopokładowe

CB Dwupokładowe

CC Przegubowe jednopokładowe

CD Przegubowe dwupokładowe

CE Niskopodłogowe jednopokładowe

CF Niskopodłogowe dwupokładowe

CG Przegubowe niskopodłogowe jednopokładowe

CH Przegubowe niskopodłogowe dwupokładowe
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Pojazdy klasy II (zgodnie z dyrektywą 2001/85/WE)

CI Jednopokładowe

CJ Dwupokładowe

CK Przegubowe jednopokładowe

CL Przegubowe dwupokładowe

CM Niskopodłogowe jednopokładowe

CN Niskopodłogowe dwupokładowe

CO Przegubowe niskopodłogowe jednopokładowe

CP Przegubowe niskopodłogowe dwupokładowe

Pojazdy klasy III (zgodnie z dyrektywą 2001/85/WE)

CQ Jednopokładowe

CR Dwupokładowe

CS Przegubowe jednopokładowe

CT Przegubowe dwupokładowe

Pojazdy klasy A (zgodnie z dyrektywą 2001/85/WE)

CU Jednopokładowe

CV Niskopodłogowe jednopokładowe
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Pojazdy klasy B (zgodnie z dyrektywą 2001/85/WE)

CW Jednopokładowe

3. Pojazdy silnikowe kategorii N

BA Samochód ciężarowy Wg dyrektywy 97/27/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 1997 r. 
odnoszącej się do mas i wymiarów niektórych 
kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep1

załącznik I pkt 2.1.1.

BB Van Samochód ciężarowy o kabinie kierowcy 
zawartej w bryle nadwozia.

BC Ciągnik siodłowy Wg dyrektywy 97/27/WE załącznik I pkt 2.1.1.

BD Ciągnik balastowy Wg dyrektywy 97/27/WE załącznik I pkt 2.1.1.

Jednakże, jeżeli pojazd określony jako BB posiada technicznie dopuszczalną maksymalną 

masę nieprzekraczającą 3 500 kg:

– posiada ponad sześć miejsc siedzących nie licząc miejsca kierowcy

lub

  

1 Dz.U. L 233 z 25.8.1997, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 
2003/19/WE (Dz.U. L 79 z 26.3.2003, str. 6).
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– spełnia oba następujące warunki:

(i) liczba miejsc siedzących, nie licząc miejsca kierowcy, nie przekracza 

sześciu i 

(ii) P - (M + N x 68) ≤ N x 68

pojazdu takiego nie uznaje się za pojazd kategorii N.

− Jednakże, jeżeli pojazd określony jako BA, BB, którego technicznie dopuszczalna 

maksymalna masa wynosi ponad 3 500 kg, jako BC lub BD spełnia co najmniej 

jeden z następujących warunków:

(i) liczba miejsc siedzących, nie licząc miejsca kierowcy, przekracza osiem lub

(ii) P - (M + N × 68) ≤ N × 68,

pojazdu takiego nie uznaje się za pojazd kategorii N.

Definicje „miejsc siedzących” oraz P, M i N znajdują się w niniejszym załączniku 

część C pkt 1.
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4. Pojazdy kategorii O

DA Naczepa Wg dyrektywy 97/27/WE załącznik I pkt 2.2.2.

DB Przyczepa z wózkiem 
skrętnym

Wg dyrektywy 97/27/WE załącznik I pkt 2.2.3.

DC Przyczepa z osią centralnąWg dyrektywy 97/27/WE załącznik I pkt 2.2.4.

5. Pojazdy specjalnego przeznaczenia

SA Samochody kempingowe (Patrz załącznik II część A pkt 5.1)

SB Pojazdy opancerzone (Patrz załącznik II część A pkt 5.2)

SC Samochody sanitarne (Patrz załącznik II część A pkt 5.3)

SD Pojazdy pogrzebowe (Patrz załącznik II część A pkt 5.4)

SE Przyczepy kempingowe (Patrz załącznik II część A pkt 5.5)

SF Żurawie samochodowe (Patrz załącznik II część A pkt 5.6)

SG Pozostałe pojazdy specjalnego przeznaczenia (Patrz załącznik II część A 

pkt 5.7)
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ZAŁĄCZNIK III

DOKUMENT INFORMACYJNY 

DO CELÓW HOMOLOGACJI TYPU WE POJAZDÓW

(Objaśnienia znajdują się na ostatniej stronie załącznika I.)

CZĘŚĆ I

Poniższe informacje, o ile ma to zastosowanie, należy dostarczyć w trzech egzemplarzach, wraz ze 

spisem treści. Wszelkie rysunki muszą być dostarczone we właściwej skali, dostatecznie 

szczegółowe, w formacie A4 lub w skoroszycie formatu A4. Fotografie, jeśli zostały załączone, 

muszą być dostatecznie szczegółowe.

Jeżeli układy, części lub oddzielne zespoły techniczne są sterowane elektronicznie, należy 

przedstawić charakterystykę tego sterowania.

A: Dla kategorii M i N

0. OGÓLNE

0.1. Marka (nazwa handlowa producenta):.............................................................................

0.2. Typ: ................................................................................................................................

0.2.1. Nazwa(-y) handlowa(-e) (jeżeli występuje(-ą)): ..............................................................

0.3. Sposób identyfikacji typu, jeśli oznaczono na pojeździe (b): ...........................................

0.3.1. Miejsce tego oznakowania: .............................................................................................



9911/3/06 REV 3 PAW/abs 2
ZAŁĄCZNIK III DG C I 1A PL

0.4. Kategoria pojazdu (c): .....................................................................................................

0.4.1. Klasyfikacja(-e) według towarów niebezpiecznych, do przewozu których przeznaczony 

jest pojazd:......................................................................................................................

0.5. Nazwa i adres producenta: ..............................................................................................

0.8. Adres(-y) montowni:.......................................................................................................

0.9. Nazwa i adres przedstawiciela producenta (jeśli istnieje): ...............................................

1. OGÓLNE CECHY KONSTRUKCYJNE POJAZDU

1.1. Fotografie lub rysunki przedstawiciela typu pojazdu: ......................................................

1.3. Liczba osi i kół: ..............................................................................................................

1.3.2. Liczba i położenie osi kierowanych: ...............................................................................

1.3.3. Osie napędowe (liczba, pozycja, współpraca),.................................................................

1.4. Podwozie (jeśli istnieje) (rysunek ogólny):......................................................................

1.6. Położenie i układ silnika: ................................................................................................

1.8. Kierunek ruchu drogowego: lewostronny/prawostronny (1).

1.8.1. Pojazd jest przystosowany do jazdy w ruchu prawostronnym/lewostronnym (1).

2. MASY I WYMIARY (e) (w kg i mm)

(Odnieść się do rysunku, gdy to stosowne)

2.1. Rozstaw(-y) osi (przy pełnym obciążeniu) (f): .................................................................

2.3.1. Rozstaw kół każdej osi kierowanej (i): ............................................................................

2.3.2. Rozstaw kół wszystkich pozostałych osi (i): ....................................................................
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2.4. Zakres wymiarów pojazdu (gabarytowych)

2.4.2. W przypadku podwozia z zabudową

2.4.2.1. Długość (j): .....................................................................................................................

2.4.2.1.1. Długość przestrzeni ładunkowej:

2.4.2.2. Szerokość (k):..................................................................................................................

2.4.2.2.1. Grubość ścian (w przypadku pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów 

w regulowanej temperaturze): .........................................................................................

2.4.2.3. Wysokość (w stanie gotowym do jazdy) (1) (w przypadku zawieszenia o regulowanej 

wysokości wskazać normalne położenie podczas jazdy):.................................................

2.6. Masa pojazdu z nadwoziem oraz, w przypadku pojazdu ciągnącego przyczepę 

należącego do kategorii innej niż M1, masa ze sprzęgiem, jeżeli został zamontowany 

przez producenta, w stanie gotowym do jazdy lub masa podwozia, lub podwozia 

z kabiną, bez nadwozia lub sprzęgu, jeśli producent nie dostarcza nadwozia lub sprzęgu 

(z płynami, narzędziami, kołem zapasowym, jeśli zostało dostarczone oraz kierowcą, 

jak również, w przypadku autobusów i autokarów, członkiem załogi, jeżeli w pojeździe 

przewidziano dla niego miejsce) (o) (maksymalna i minimalna dla każdego wariantu): ...

2.6.1. Rozkład tej masy na osie, a w przypadku naczepy lub przyczepy z osią centralną, 

obciążenie sprzęgu (maksymalny i minimalny dla każdego wariantu): ............................
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2.7. Minimalna masa pojazdu podana przez producenta w przypadku pojazdu 

niekompletnego: .............................................................................................................

2.8. Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita, podana przez 

producenta (y) (*): ...........................................................................................................

2.8.1. Rozkład tej masy na osie oraz, w przypadku naczepy lub przyczepy z osią centralną, 

obciążenie sprzęgu (*): ....................................................................................................

2.9. Technicznie dopuszczalna maksymalna masa na każdą oś:..............................................

2.10. Technicznie dopuszczalna maksymalna masa na każdą z grup osi:..................................

2.11. Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita ciągnięta przez pojazd 

w przypadku

2.11.1. Przyczepy z wózkiem skrętnym: .....................................................................................

2.11.2. Naczepy:.........................................................................................................................

2.11.3. Przyczepy z osią centralną: .............................................................................................

2.11.4. Technicznie dopuszczalna maksymalna masa zespołu pojazdów:....................................

2.11.5. Pojazd jest/nie jest (1) przystosowany do ciągnięcia ładunków (pkt 1.2 załącznika II 

do dyrektywy 77/389/EWG)

2.11.6. Maksymalna masa przyczepy bez hamulca: ....................................................................

2.12. Technicznie dopuszczalna, maksymalnie statyczna siła pionowa działająca na 

urządzenie sprzęgające:

2.12.1. Pojazdu silnikowego: ......................................................................................................
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2.16. Dopuszczalne masy do celów rejestracyjnych / eksploatacyjnych (opcjonalne: w 

przypadku gdy podano, weryfikuje się je zgodnie z wymaganiami załącznika IV do 

dyrektywy 97/27/WE):

2.16.1. Dopuszczalna masa całkowita do celów rejestracyjnych/eksploatacyjnych (dla każdej 

konfiguracji technicznej możliwe jest podanie kilku wartości) (#)): .................................

2.16.2. Dopuszczalna masa do celów rejestracyjnych/eksploatacyjnych przypadająca na każdą 

oś, w przypadku naczepy lub przyczepy z osią centralną, masa przypadająca na 

urządzenie sprzęgające podana przez producenta, jeżeli jest ona niższa niż technicznie 

dopuszczalna maksymalne obciążenie urządzenia sprzęgającego (dla każdej 

konfiguracji technicznej możliwe jest podanie kilku wartości) (#): ..................................

2.16.3. Dopuszczalna masa całkowita do celów rejestracyjnych/eksploatacyjnych przypadająca 

na każdą z grup osi (dla każdej konfiguracji technicznej możliwe jest podanie kilku 

wartości) (#)):..................................................................................................................

2.16.4. Dopuszczalna masa przyczepy ciągniętej przez pojazd, do celów 

rejestracyjnych/eksploatacyjnych (dla każdej konfiguracji technicznej możliwe jest 

podanie kilku wartości) (#)):............................................................................................

2.16.5. Dopuszczalna masa zespołu pojazdów do celów rejestracyjnych/eksploatacyjnych (dla 

każdej konfiguracji technicznej możliwe jest podanie kilku wartości) (#)): ......................
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3. SILNIK (q) (W przypadku pojazdu, który może być zasilany albo benzyną, albo olejem 

napędowym itp., lub również w połączeniu z innym paliwem, poniższe rubryki należy 

powtórzyć (+).

3.1. Producent:.......................................................................................................................

3.1.1. Kod fabryczny silnika oznaczony na silniku:...................................................................

3.2. Silnik spalania wewnętrznego

3.2.1.1. Zasada działania: zapłon iskrowy/zapłon samoczynny, czterosuwowy/dwusuwowy (1)

3.2.1.2. Liczba i położenie cylindrów: .........................................................................................

3.2.1.3. Pojemność skokowa silnika (s): ...... cm3

3.2.1.6. Prędkość obrotowa silnika na biegu jałowym (2): ...... min-1

3.2.1.8. Maksymalna moc netto (1): ...... kW przy ……. min-1 (wartość podana przez 

producenta)

3.2.1.9. Maksymalna prędkość obrotowa silnika wg producenta: ... min-1

3.2.2. Paliwo: olej napędowy/benzyna/LPG/NG/alkohol etylowy …………….(1)

3.2.2.1. Liczba oktanowa, benzyna ołowiowa: .............................................................................

3.2.2.2. Liczba oktanowa, benzyna bezołowiowa:........................................................................

3.2.4. Rodzaj zasilania paliwem

3.2.4.1. Gaźnikowe: tak/nie (1)

3.2.4.2. Wtrysk paliwa (jedynie zapłon samoczynny): tak/nie (1)
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3.2.4.2.2. Zasada działania: wtrysk bezpośredni/komora wstępna/komora wirowa (1)

3.2.4.3. Wtrysk paliwa (jedynie zapłon iskrowy): tak/nie (1)

3.2.7. Układ chłodzenia: ciecz/powietrze (1)

3.2.8. Układ dolotowy

3.2.8.1. Doładowanie: tak/nie (1)

3.2.12. Środki ograniczające zanieczyszczenie powietrza

3.2.12.2. Dodatkowe urządzenia ograniczające emisję (jeżeli występują i jeżeli nie są ujęte 

w innym punkcie)

3.2.12.2.1. Reaktor katalityczny: tak/nie (1)

3.2.12.2.2. Czujnik tlenu: tak/nie (1)

3.2.12.2.3. Wtrysk powietrza: tak/nie (1)

3.2.12.2.4. Recyrkulacja spalin: tak/nie (1)

3.2.12.2.5. Układ kontroli emisji par paliwa: tak/nie (1)

3.2.12.2.6. Pochłaniacz cząstek stałych: tak/nie (1)

3.2.12.2.7. Pokładowy system diagnostyczny (OBD): tak/nie (1)

3.2.12.2.8. Pozostałe układy (opis i działanie): .................................................................................

3.2.13. Umiejscowienie oznaczenia współczynnika absorpcji (dotyczy silników z zapłonem 

samoczynnym):...............................................................................................................
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3.2.15. Układ zasilania LPG: tak/nie (1)

3.2.16. Układ zasilania NG: tak/nie (1)

3.3. Silnik elektryczny

3.3.1. Typ (uzwojenie, wzbudzanie): ............

3.3.1.1. Maksymalna moc godzinowa: ...... kW

3.3.1.2. Napięcie robocze: ...... V

3.3.2. Akumulator

3.3.2.4. Położenie: .......................................................................................................................

3.6.5. Temperatura oleju smarnego

minimalna: .... K

maksymalna: ...... K

4. UKŁAD NAPĘDOWY (v)

4.2. Typ (mechaniczny, hydrauliczny, elektryczny itp.): ........................................................

4.5. Skrzynia biegów

4.5.1. Typ (ręczna/automatyczna/CVT (przekładnia o przełożeniu zmiennym w sposób 

ciągły)) (1)
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4.6. Przełożenia

Bieg

Przełożenia w skrzyni 
biegów (stosunek obrotów 
silnika do obrotów wałka 

wyjściowego skrzyni 
biegów)

Przełożenie(-a) 
przekładni głównej 
(stosunek obrotów 

wałka wyjściowego 
skrzyni biegów do 

obrotów kół 
napędzanych)

Przełożenia całkowite

Maksimum dla CVT (1)

1

2

3

…

Minimum dla CVT (1)

Bieg wsteczny

(1) Przekładnia o przełożeniu zmiennym w sposób ciągły

4.7. Maksymalna prędkość pojazdu (w km/h) (w):..................................................................

5. OSIE

5.1. Opis każdej osi: ..............................................................................................................

5.2. Marka: ............................................................................................................................

5.3. Typ: ................................................................................................................................

5.4. Położenie osi podnoszonej(-ych):....................................................................................

5.5. Położenie osi przenoszącej(-ych) obciążenie: ..................................................................
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6. ZAWIESZENIE

6.2. Typ i konstrukcja zawieszenia każdej osi lub koła:..........................................................

6.2.1. Regulacja poziomu: tak/nie/opcja (1)

6.2.3. Zawieszenie pneumatyczne osi napędzanej(-ych): tak/nie (1)

6.2.3.1. Zawieszenie osi napędzanej(-ych) równoważne zawieszeniu pneumatycznemu: tak/nie (1)

6.2.3.2. Częstotliwość i tłumienie drgań masy resorowanej:.........................................................

6.6.1. Zespół(-y) opona/koło (w przypadku opon wskazać oznaczenie rozmiaru, minimalny 

wskaźnik nośności, minimalny indeks prędkości; w przypadku kół wskazać wymiar(-y) 

obręczy i odsadzenie(-a))

6.6.1.1. Osie

6.6.1.1.1. Oś 1: ...............................................................................................................................

6.6.1.1.2. Oś 2: .......................................................................................................................... itd.

6.6.1.2. Koło zapasowe, jeżeli występuje:....................................................................................

6.6.2. Górna i dolna granica promienia tocznego

6.6.2.1. Oś 1: ...............................................................................................................................

6.6.2.2. Oś 2: .......................................................................................................................... itd.
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7. UKŁAD KIEROWNICZY

7.2. Przekładnia kierownicza i koło kierownicy

7.2.1. Typ przekładni kierowniczej (wyszczególnić dla części przedniej i tylnej, jeżeli ma 

zastosowanie): ................................................................................................................

7.2.2. Połączenie z kołami (w tym środki inne niż mechaniczne; wyszczególnić dla części 

przedniej i tylnej, jeżeli ma zastosowanie): .....................................................................

7.2.3. Sposób wspomagania, jeżeli występuje: ..........................................................................

8. UKŁAD HAMULCOWY

8.5. Układ przeciwblokujący: tak/nie/opcja (1)

8.9. Krótki opis układów hamulcowych (zgodnie z pkt. 1.6 uzupełnienia do dodatku 1 do 

załącznika IX do dyrektywy 71/320/EWG): ....................................................................

8.11. Dane szczegółowe dotyczące typu(-ów) układów hamowania długotrwałego:.................

9. NADWOZIE

9.1. Rodzaj nadwozia:............................................................................................................

9.3. Drzwi kierowcy i pasażerów, zamki i zawiasy

9.3.1. Układ i liczba drzwi: .......................................................................................................
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9.9. Urządzenia widzenia pośredniego

9.9.1. Lusterka (podać dla każdego lusterka):

9.9.1.1. Marka:

9.9.1.2. Znak homologacji typu WE:

9.9.1.3. Wariant:

9.9.1.4. Rysunek(-ki) służące identyfikacji lusterka, pokazujące pozycję lusterka względem 

nadwozia pojazdu:

9.9.1.5. Szczegółowy sposób mocowania uwzględniający części nadwozia pojazdu, do których 

jest ono mocowane:

9.9.1.6. Wyposażenie dodatkowe, które może wpływać na pole widzenia do tyłu:

9.9.1.7. Krótki opis elektronicznych urządzeń regulacji (o ile występują):

9.9.2. Urządzenia do widzenia pośredniego inne niż lusterka:

9.9.2.1. Typ i charakterystyka (tj. kompletny opis urządzenia):

9.9.2.1.1. W przypadku urządzenia typu kamera-monitor, odległość wykrywania (mm), kontrast, 

zakres luminancji, korekta olśnienia, parametry wyświetlania (w czerni i bieli/kolorze), 

częstotliwość powtarzania obrazu, luminancja poza zasięgiem monitora:

9.9.2.1.2. Rysunki o dostatecznym poziomie szczegółowości, identyfikujące całe urządzenie 

i zawierające instrukcje instalacji; na rysunkach należy wskazać pozycję znaku 

homologacji typu WE.

9.10. Wyposażenie wnętrza
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9.10.3. Siedzenia

9.10.3.1. Liczba:

9.10.3.2. Położenie i układ:

9.10.3.2.1. Liczba miejsc siedzących:

9.10.3.2.2. Siedzenie(-a) przeznaczone do wykorzystania jedynie w czasie postoju pojazdu:

9.10.4.1. Typy zagłówków: zintegrowane/demontowalne/oddzielne (1)

9.10.4.2. Numer(-y) homologacji typu WE, jeżeli istnieje(-ą):

9.12.2. Rodzaj i położenie dodatkowych układów bezpieczeństwa (wskazać tak/nie/opcja):

(L = lewa strona, R = prawa strona, Ś = środek)

Przednia poduszka
powietrzna

Boczna poduszka 
powietrzna

Napinacz pasa 
bezpieczeństwa

L

CPierwszy rząd 
siedzeń

R

L

CDrugi rząd 
siedzeń (1)

R

(1) Tabelę w razie potrzeby można rozszerzyć w celu uwzględnienia pojazdów mających więcej niż dwa 
rzędy siedzeń lub pojazdów, które mają na swojej szerokości więcej niż trzy siedzenia.
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9.17. Tabliczki znamionowe (dyrektywa Rady 76/114/EWG)

9.17.1. Fotografie lub rysunki położenia tabliczek znamionowych i oznakowania 

identyfikacyjnego oraz numer identyfikacyjny pojazdu:

9.17.4. Deklaracja producenta o zgodności z wymaganiami pkt. 1.1.1. załącznika II do 

dyrektywy 76/114/EWG

9.17.4.1. Wyjaśnia się znaczenie znaków w drugiej sekcji oraz, gdzie stosowne, w sekcji trzeciej, 

użytych w celu spełnienia wymagań pkt. 5.3 normy ISO 3779-1983:

9.17.4.2. Jeżeli w sekcji drugiej znaki są stosowane w celu spełnienia wymagań pkt. 5.4 normy 

ISO 3779-1983, należy wskazać te znaki: 

9.23. Ochrona pieszych

9.23.1. Szczegółowy opis zawierający zdjęcia lub rysunki pojazdu odnoszące się do struktury, 

wymiarów, właściwych linii odniesienia i materiałów, z których wykonana jest przednia 

część pojazdu (wewnętrzna i zewnętrzna). Opis powinien zawierać szczegóły wszelkich 

zainstalowanych systemów aktywnej ochrony.

11. POŁĄCZENIA MIĘDZY POJAZDAMI CIĄGNĄCYMI I PRZYCZEPAMI LUB 

NACZEPAMI

11.1. Klasa i typ urządzenia(-eń) sprzęgającego(-ych) zamontowanego(-ych) lub do 

zamontowania:
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11.3. Instrukcje zamocowania sprzęgu do pojazdu oraz fotografie lub rysunki punktów 

mocowania do pojazdu podanych przez producenta; dodatkowe informacje, jeżeli 

stosowanie sprzęgu danego typu ogranicza się do niektórych wariantów lub wersji typu 

pojazdów:

11.4. Informacje o wyposażeniu w specjalne zaczepy do ciągnięcia lub płyty montażowe:

11.5. Numer(-y) homologacji typu WE:

12.7.1. pojazd wyposażony w urządzenie radarowe bliskiego zasięgu w paśmie 24 GHz: tak/nie 

(skreślić niewłaściwe)

12.7.2. pojazd wyposażony w urządzenie radarowe bliskiego zasięgu w paśmie 79 GHz: tak/nie 

(skreślić niewłaściwe).

13. PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE POJAZDÓW DO PRZEWOZU 

PASAŻERÓW, ZAWIERAJĄCYCH, OPRÓCZ SIEDZENIA KIEROWCY, WIĘCEJ 

NIŻ OSIEM SIEDZEŃ

13.1. Klasa pojazdu (klasa I, klasa II, klasa III, klasa A, klasa B):

13.1.1. Typy podwozia, na którym może zostać zainstalowane nadwozie mające homologację 

typu WE (producent(-ci) oraz typy pojazdów):

13.3. Liczba miejsc (siedzących i stojących)

13.3.1. Łącznie (N):

13.3.2. Pokład górny (Na) (1):
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13.3.3. Pokład dolny (Nb) (1):

13.4. Liczba miejsc siedzących

13.4.1. Łącznie (A):

13.4.2. Pokład górny (Aa) (1):

13.4.3. Pokład dolny (Ab) (1):

B: Dla kategorii O

0. DANE OGÓLNE

0.1. Marka (nazwa handlowa producenta):.............................................................................

0.2. Typ: ................................................................................................................................

0.2.1. Nazwa(-y) handlowa(-e) (o ile występuje(-ą)):................................................................

0.3. Sposób identyfikacji typu, jeśli oznaczono na pojeździe (b):............................................

0.3.1. Miejsce tego oznakowania: .............................................................................................

0.4. Kategoria pojazdu (c): .....................................................................................................

0.4.1. Klasyfikacja(-e) według towarów niebezpiecznych, do przewozu których przeznaczony 

jest pojazd:......................................................................................................................

0.5. Nazwa i adres producenta: ..............................................................................................

0.8. Adres(-y) zakładu(-ów) montażu:....................................................................................

0.9. Nazwa i adres przedstawiciela producenta (jeśli istnieje): ...............................................
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1. OGÓLNE CECHY KONSTRUKCYJNE POJAZDU

1.1. Fotografie lub rysunki przedstawiciela typu pojazdu: ......................................................

1.3. Liczba osi i kół: ..............................................................................................................

1.3.2. Liczba i pozycja osi kierowanych: ..................................................................................

1.4. Podwozie (jeśli istnieje) (rysunek ogólny):......................................................................

2. MASY I WYMIARY (e) (w kg i mm)

(Odnieść się do rysunku, gdy to stosowne)

2.1. Rozstaw(-y) osi (przy pełnym obciążeniu) (f): .................................................................

2.3.1. Rozstaw kół każdej osi kierowanej (i): ............................................................................

2.3.2. Rozstaw kół wszystkich pozostałych osi (i): ....................................................................

2.4. Zakres wymiarów pojazdu (gabarytowych)

2.4.2. W przypadku podwozia z zabudową

2.4.2.1. Długość (j): .....................................................................................................................

2.4.2.1.1. Długość przestrzeni ładunkowej:.....................................................................................

2.4.2.2. Szerokość (k):..................................................................................................................
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2.4.2.2.1. Grubość ścian (w przypadku pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów 

w regulowanej temperaturze): .........................................................................................

2.4.2.3. Wysokość (w stanie gotowym do jazdy) (1) (w przypadku zawieszenia o regulowanej 

wysokości wskazać normalne położenie podczas jazdy):.................................................

2.6. Masa pojazdu z nadwoziem oraz, w przypadku pojazdu ciągnącego przyczepę 

należącego do kategorii innej niż M1, masa ze sprzęgiem, jeżeli został zamontowany 

przez producenta, w stanie gotowym do jazdy lub masa podwozia, lub podwozia 

z kabiną, bez nadwozia lub sprzęgu, jeśli producent nie dostarcza nadwozia lub sprzęgu 

(z płynami, narzędziami, kołem zapasowym, jeśli zostało dostarczone oraz kierowcą, 

jak również, w przypadku autobusów i autokarów, członkiem załogi, jeżeli w pojeździe 

przewidziano dla niego miejsce) (o) (maksymalna i minimalna dla każdego wariantu): ...

2.6.1. Rozkład tej masy na osie, a w przypadku naczepy lub przyczepy z osią centralną, 

obciążenie sprzęgu (maksymalny i minimalny dla każdego wariantu): ............................

2.7. Minimalna masa pojazdu podana przez producenta w przypadku pojazdu 

niekompletnego: .............................................................................................................

2.8. Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita, podana przez 

producenta (y) (*): ...........................................................................................................

2.8.1. Rozkład tej masy na osie oraz, w przypadku naczepy lub przyczepy z osią centralną, 

obciążenie sprzęgu (*): ....................................................................................................

2.9. Technicznie dopuszczalna maksymalne obciążenie na każdą oś: .....................................
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2.10. Technicznie dopuszczalna maksymalna masa przypadająca na każdą grupę osi: .............

2.12. Technicznie dopuszczalna, maksymalnie statyczna, siła pionowa działająca na 

urządzenie sprzęgające:

2.12.2. Naczepy lub przyczepy z osią centralną: .........................................................................

2.16. Dopuszczalne masy całkowite do celów rejestracyjnych / eksploatacyjnych 

(opcjonalnie: w przypadku gdy podane są te wartości, weryfikuje się je zgodnie z 

wymaganiami załącznika IV do dyrektywy 97/27/WE): ..................................................

2.16.1. Dopuszczalna masa całkowita do celów rejestracyjnych/eksploatacyjnych (dla każdej 

konfiguracji technicznej możliwe jest podanie kilku wartości) (#): ..................................

2.16.2. Dopuszczalna masa do celów rejestracyjnych / eksploatacyjnych przypadająca na każdą 

oś, w przypadku naczepy lub przyczepy z osią centralną, zamierzona masa przypadająca 

na urządzenie sprzęgające podana przez producenta, jeżeli jest ona niższa niż 

technicznie dopuszczalna maksymalne obciążenie urządzenia sprzęgającego (dla każdej 

konfiguracji technicznej możliwe jest podanie kilku wartości) (#): ..................................

2.16.3. Dopuszczalna masa całkowita do celów rejestracyjnych/eksploatacyjnych (dla każdej 

konfiguracji technicznej możliwe jest podanie kilku wartości) (#): ..................................

2.16.4. Dopuszczalna masa ciągniona do celów rejestracyjnych/eksploatacyjnych (dla każdej 

konfiguracji technicznej możliwe jest podanie kilku wartości) (#): ..................................

2.16.5. Dopuszczalna masa zespołu pojazdów do celów rejestracyjnych/eksploatacyjnych (dla 

każdej konfiguracji technicznej możliwe jest podanie kilku wartości) (#): .......................



9911/3/06 REV 3 PAW/abs 20
ZAŁĄCZNIK III DG C I 1A PL

5. OSIE

5.1. Opis każdej osi: ..............................................................................................................

5.2. Marka: ............................................................................................................................

5.3. Typ: ................................................................................................................................

5.4. Położenie osi podnoszonej(-ych):....................................................................................

5.5. Położenie osi przenoszącej(-ych) obciążenie: ..................................................................

6. ZAWIESZENIE

6.2. Typ i konstrukcja zawieszenia każdej osi lub koła:..........................................................

6.2.1. Regulacja poziomu: tak/nie/opcja (1)

6.6.1. Zespół(-y) opona/koło (w przypadku opon wskazać oznaczenie rozmiaru, minimalny 

wskaźnik nośności, minimalny indeks prędkości; w przypadku kół wskazać wymiar(-y) 

obręczy i osadzenie(-a))

6.6.1.1. Osie

6.6.1.1.1. Oś 1: ...............................................................................................................................

6.6.1.1.2. Oś 2: .......................................................................................................................... itd.

6.6.1.2. Koło zapasowe, jeżeli występuje:....................................................................................
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6.6.2. Górna i dolna granica promieni tocznych

6.6.2.1. Oś 1: ...............................................................................................................................

6.6.2.2. Oś 2: .......................................................................................................................... itd.

7. UKŁAD KIEROWNICZY

7.2. Przekładnia kierownicza i koło kierownicy

7.2.1. Typ przekładni kierowniczej (wyszczególnić dla części przedniej i tylnej, jeżeli ma 

zastosowanie): ................................................................................................................

7.2.2. Połączenie z kołami (w tym środki inne niż mechaniczne; wyszczególnić dla części 

przedniej i tylnej, jeżeli ma zastosowanie): .....................................................................

7.2.3. Sposób wspomagania, jeżeli występuje:

8. UKŁAD HAMULCOWY

8.5. Układ przeciwblokujący: tak/nie/opcja (1)

8.9. Krótki opis układów hamulcowych (zgodnie z pkt. 1.6 uzupełnienia do dodatku 1 do 

załącznika IX do dyrektywy 71/320/EWG): ....................................................................

9. NADWOZIE

9.1. Rodzaj nadwozia:............................................................................................................

9.17. Tabliczki znamionowe (dyrektywa Rady 76/114/EWG)

9.17.1. Fotografie lub rysunki położenia tabliczek znamionowych i oznakowania 

identyfikacyjnego oraz numer identyfikacyjny pojazdu:
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9.17.4. Deklaracja producenta o zgodności z wymaganiami pkt. 1.1.1 załącznika II do 

dyrektywy 76/114/EWG

9.17.4.1. Wyjaśnia się znaczenie znaków w drugiej sekcji oraz, gdzie stosowne, w sekcji trzeciej, 

użytych w celu spełnienia wymagań pkt. 5.3 normy ISO 3779-1983:

9.17.4.2. Jeżeli w sekcji drugiej znaki są stosowane w celu spełnienia wymagań pkt. 5.4 normy 

ISO 3779-1983, należy wskazać te znaki:

11. POŁĄCZENIA MIĘDZY POJAZDAMI CIĄGNĄCYMI I PRZYCZEPAMI LUB 

NACZEPAMI

11.1. Klasa i typ urządzenia(-eń) sprzęgającego(-ych) zamontowanego(-ych) lub do 

zamontowania:................................................................................................................

11.5. Numer(-y) homologacji typu WE:...................................................................................
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CZĘŚĆ II

Tabela przedstawiająca dozwolone kompletacje wersji pojazdów dla tych punktów części I, 

w których występują alternatywne dane. Tym alternatywnym danym należy przydzielić oznaczenia 

literowe, tak aby można było za pomocą tabeli określić, które z alternatywnych danych 

w określonym punkcie przynależą do danej wersji.

Dla każdego wariantu w typie należy sporządzać oddzielną tabelę.

Dane alternatywne, w przypadku których nie ma ograniczeń w kompletacji w ramach wariantu, 

powinny być wymienione w kolumnie „Wszystkie”.

Nr pozycji: Wszystkie Wersja 1 Wersja 2 Itd. Nr wersji

Informacje te mogą być prezentowane w innym formacie lub układzie, o ile zachowany jest 

założony cel.

Każdy wariant i każda wersja muszą być identyfikowane przy pomocy kodu numerycznego lub 

kombinacji liter i cyfr, który musi być również wskazany w świadectwie zgodności (załącznik IX) 

danego pojazdu.

W przypadku wariant(-ów) zgodnie z załącznikiem XI lub art. 20, producent przypisuje kod 

specjalny.
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CZĘŚĆ III

Numery homologacji typu 

Podać wymagane poniżej informacje o przedmiotach (***) mających zastosowanie dla tego pojazdu 

w załączniku IV lub załączniku XI. (Należy uwzględnić wszystkie odpowiednie homologacje dla 

każdego przedmiotu).

Zagadnienie
Numer 

homologacji 
typu

Państwo 
członkowskie lub 
Umawiająca się 

Strona
udzielające 

homologacji typu 
WE (++)

Data 
rozszerzenia

Wariant(y)/ 
Wersja(-e)

(+) Umawiająca się Strona zrewidowanego porozumienia z 1958 r.

(++) Wskazać, jeżeli informacja ta nie wynika z numeru homologacji typu WE.

Podpis: ..............................................................................................................................................

Stanowisko w przedsiębiorstwie:.......................................................................................................

Data: .................................................................................................................................................
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ZAŁĄCZNIK IV

WYKAZ WYMAGAŃ 

DO CELÓW HOMOLOGACJI TYPU WE POJAZDÓW

CZĘŚĆ I

Wykaz aktów prawnych

(Gdy to właściwe, z uwzględnieniem zakresu zastosowania i ostatnich zmian w każdym z aktów 

prawnych wymienionych poniżej. W odniesieniu do regulaminów Europejskiej Komisji 

Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ), odniesienie do aktu prawnego 

wskazuje odpowiednie serie zmian regulaminów EKG ONZ do których przystąpiła Wspólnota.)

Zastosowanie
Przedmiot

Odniesienie 
do aktu 

prawnego

Odniesienie 
do Dziennika 
Urzędowego M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

1. Poziomy hałasu 70/157/EWG L 42 z 23.2.1970, str. 16 X X X X X X

2. Emisje 70/220/EWG L 76 z 6.4.1970, str. 1 X X X X X X

3. Zbiorniki ciekłego 
paliwa/tylne 
zabezpieczenia

70/221/EWG L 76 z 6.4.1970, str. 23 X 
(5)

X 
(5)

X 
(5)

X 
(5)

X 
(5)

X
(5)

X X X X

4. Miejsce na tylną 
tablicę 
rejestracyjną

70/222/EWG L 76 z 6.4.1970, str. 25 X X X X X X X X X X

5. Układ 
kierowniczy

70/311/EWG L 133 z 18.6.1970, str. 10 X X X X X X X X X X

6. Zamki i zawiasy 70/387/EWG L 176 z 10.8.1970, str. 5 X X X X
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Zastosowanie
Przedmiot

Odniesienie 
do aktu 

prawnego

Odniesienie 
do Dziennika 
Urzędowego M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

7. Dźwiękowe 
sygnały 
ostrzegawcze

70/388/EWG L 176 z 10.8.1970, str. 12 X X X X X X

8. Urządzenia 
widzenia 
pośredniego

2003/97/WE 
(8)

L 25 z 29.1.2004, str. 1 X X X X X X

9. Układy 
hamulcowe

71/320/EWG L 202 z 6.9.1971, str. 37 X X X X X X X X X X

10. Tłumienie zakłóceń 
radioelektrycznych

72/245/EWG L 152 z 6.7.1972, str. 15 X X X X X X X X X X

11. Dymienie (diesel) 72/306/EWG L 190 z 20.8.1972, str. 1 X X X X X X

12. Wyposażenie 
wnętrza

74/60/EWG L 38 z 11.2.1974, str. 2 X

13. Zabezpieczenie 
przed 
bezprawnym 
użyciem 
i urządzenie 
unieruchamiające

74/61/EWG L 38 z 11.2.1974, str. 22 X X X X X X

14. Bezpieczne 
układy 
kierownicze

74/297/EWG L 165 z 20.6.1974, 
str. 16

X X

15. Wytrzymałość 
siedzeń

74/408/EWG L 221 z 12.8.1974, str. 1 X X X X X X

16. Wystające 
elementy 
zewnętrzne

74/483/EWG L 256 z 2.10.1974, str. 4 X

17. Prędkościomierz 
i bieg wsteczny

75/443/EWG L 196 z 26.7.1975, str. 1 X X X X X X

18. Tabliczki 
znamionowe

76/114/EWG L 24 z 30.1.1976, str. 1 X X X X X X X X X X

19. Punkty kotwiczenia
pasów 
bezpieczeństwa

76/115/EWG L 24 z 30.1.1976, str. 6 X X X X X X

20. Instalacja 
urządzeń 
oświetleniowych 
i sygnalizacji 
świetlnej

76/756/EWG L 262 z 27.9.1976, str. 1 X X X X X X X X X X
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Zastosowanie
Przedmiot

Odniesienie 
do aktu 

prawnego

Odniesienie 
do Dziennika 
Urzędowego M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

21. Światła odblaskowe 76/757/EWG L 262 z 27.9.1976, 
str. 32

X X X X X X X X X X

22. Światła obrysowe, 
światła pozycyjne 
przednie (boczne), 
światła pozycyjne 
tylne (boczne), 
światła stopu, 
światła obrysowe 
boczne, światła 
dzienne

76/758/EWG L 262 z 27.9.1976, 
str. 54

X X X X X X X X X X

23. Kierunkowskazy 76/759/EWG L 262 z 27.9.1976, 
str. 71

X X X X X X X X X X

24. Oświetlenie tylnej 
tablicy 
rejestracyjnej

76/760/EWG L 262 z 27.9.1976, 
str. 85

X X X X X X X X X X

25. Reflektory (w tym 
żarówki)

76/761/EWG L 262 z 27.9.1976, 
str. 96

X X X X X X

26. Przednie reflektory 
przeciwmgielne

76/762/EWG L 262 z 27.9.1976, 
str. 122

X X X X X X

27. Haki holownicze 77/389/EWG L 145 z 13.6.1977, 
str. 41

X X X X X X

28. Tylne światła 
przeciwmgielne

77/538/EWG L 220 z 29.8.1977, 
str. 60

X X X X X X X X X X

29. Światła cofania 77/539/EWG L 220 z 29.8.1977, 
str. 72

X X X X X X X X X X

30. Światła postojowe 77/540/EWG L 220 z 29.8.1977, 
str. 83

X X X X X X

31. Pasy 
bezpieczeństwa

77/541/EWG L 220 z 29.8.1977, 
str. 95

X X X X X X

32. Pole widzenia 
z przodu

77/649/EWG L 267 z 19.10.1977, 
str. 1

X

33. Oznaczanie 
urządzeń do 
sterowania i kontroli

78/316/EWG L 81 z 28.3.1978, str. 3 X X X X X X

34. Odszranianie 
/odmgławianie

78/317/EWG L 81 z 28.3.1978, str. 27 X (1) (1) (1) (1) (1)
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Zastosowanie
Przedmiot

Odniesienie 
do aktu 

prawnego

Odniesienie 
do Dziennika 
Urzędowego M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

35. Wycieraczki 
/spryskiwacze

78/318/EWG L 81 z 28.3.1978, str. 49 X (2) (2) (2) (2) (2)

36. Systemy grzewcze 2001/56/WE L 292 z 9.11.2001, 
str. 21

X X X X X X X X X X

37. Osłony kół 78/549/EWG L 168 z 26.6.1978, 
str. 45

X

38. Zagłówki 78/932/EWG L 325 z 20.11.1978, 
str. 1

X

39. Emisja 
CO2/zużycie 
paliwa

80/1268/EW
G

L 375 z 31.12.1980, 
str. 36

X X

40. Moc silnika 80/1269/EW
G

L 375 z 31.12.1980, 
str. 46

X X X X X X

41. Emisja z silników 
diesla

88/77/EWG L 36 z 9.2.1988, str. 33 X X X X X X

42. Zabezpieczenia 
boczne

89/297/EWG L 124 z 5.5.1989, str. 1 X X X X

43. Osłony przeciw-
rozbryzgowe

91/226/EWG L 103 z 23.4.1991, str. 5 X X X X

44. Masy i wymiary 
(samochody 
osobowe)

92/21/EWG L 129 z 14.5.1992, str. 1 X

45. Szyby bezpieczne 92/22/EWG L 129 z 14.5.1992, str. 11 X X X X X X X X X X

46. Opony 92/23/EWG L 129 z 14.5.1992, str. 95 X X X X X X X X X X

47. Urządzenia 
ograniczające 
prędkość

92/24/EWG L 129 z 14.5.1992, 
str. 154

X X X



9911/3/06 REV 3 PAW/abs 5
ZAŁĄCZNIK IV DG C I 1A PL

Zastosowanie
Przedmiot

Odniesienie 
do aktu 

prawnego

Odniesienie 
do Dziennika 
Urzędowego M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

48. Masy i wymiary 
(pojazdy inne niż 
określone w 
pkt. 44)

97/27/WE L 233 z 28.8.1997, str. 1 X X X X X X X X X

49. Wystające 
elementy 
zewnętrzne kabin

92/114/EWG L 409 z 31.12.1992, 
str. 17

X X X

50. Urządzenia 
sprzęgające

94/20/WE L 195 z 29.7.1994, str. 1 X 
(3)

X 
(3)

X 
(3)

X 
(3)

X 
(3)

X 
(3)

X X X X

51. Palność 95/28/WE L 281 z 23.11.1995, 
str. 1

X

52. Autobusy 
i autokary

2001/85/WE L 42 z 13.2.2002, str. 1 X X

53. Zderzenie
czołowe

96/79/WE L 18 z 21.1.1997, str. 7 X

54. Uderzenie z boku 96/27/WE L 169 z 8.7.1996, str. 1 X X

55.

56. Pojazdy 
przeznaczone do 
transportu 
towarów 
niebezpiecznych

98/91/WE L 11 z 16.1.1999, str. 25 X 
(4)

X 
(4)

X 
(4)

X 
(4)

X 
(4)

X 
(4)

X 
(4)

57. Przednie 
urządzenie 
zabezpieczające 
przed wjechaniem 
pod pojazd

2000/40/WE L 203 z 10.8.2000, str. 9 X X

58. Ochrona pieszych 2003/102/WE L 321 z 6.12.2003, str. 15 X 
(6)

X
(6)
(7)
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X Akt prawny mający zastosowanie.

(1) Pojazdy tej kategorii wyposażone są w odpowiednie urządzenie do odszraniania i odmgławiania 
szyby przedniej.

(2) Pojazdy tej kategorii wyposażone są w odpowiednie wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej.
(3) Wymagania dyrektywy 94/20/WE stosują się jedynie do pojazdów wyposażonych w urządzenia 

sprzęgające.
(4) Wymagania dyrektywy 98/91/WE stosują się tylko wtedy, gdy producent stara się o homologację 

typu WE pojazdu przeznaczonego do transportu towarów niebezpiecznych.
(5) W przypadku pojazdów napędzanych LPG lub sprężonym NG, do czasu przyjęcia odpowiednich 

zmian dyrektywy 70/221/EWG w celu objęcia zbiorników na LPG i sprężony NG, wymagana jest 
homologacja pojazdu zgodnie z Regulaminem 67-01 lub 110 EKG ONZ.

(6) O masie maksymalnej nieprzekraczającej 2,5 t.
(7) Pochodzące z kategorii pojazdów M1.

(8) Homologacje udzielone zgodnie z dyrektywą 71/127/EWG pozostają ważne do celów 
homologacji typu całego pojazdu do dat, o których mowa w art. 2 dyrektywy 2003/97/WE.
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Dodatek

Wykaz wymagań do celów homologacji typu WE pojazdów należących do kategorii M1, 

produkowanych w krótkich seriach

(W stosownych przypadkach z uwzględnieniem ostatnich zmian w każdym z aktów prawnych 

wymienionych poniżej)

Przedmiot
Odniesienie do 
aktu prawnego

Odniesienie do Dziennika 
Urzędowego

M1

1 Poziom hałasu 70/157/EWG L 42 z 23.2.1970, str. 16 A

2 Emisje (z wyjątkiem całego zbioru wymagań 
odnoszących się do pokładowych systemów 
diagnostycznych (OBD)

70/220/EWG L 76 z 6.4.1970, str. 1 A

3 Zbiorniki ciekłego paliwa/tylne zabezpieczenia 70/221/EWG L 76 z 6.4.1970, str. 23 B

4 Miejsce na tylną tablicę rejestracyjną 70/222/EWG L 76 z 6.4.1970, str. 25 B

5 Układy kierownicze 70/311/EWG L 133 z 18.6.1970, str. 10 C

6 Zamki i zawiasy 70/387/EWG L 176 z 10.8.1970, str. 5 C

7 Dźwiękowe sygnały ostrzegawcze 70/388/EWG L 176 z 10.8.1970, str. 12 B

8 Urządzenia widzenia pośredniego 2003/97/WE (5) L 25 z 29.1.2004, str. 1 X (2)
B (4)

9 Układy hamulcowe 71/320/EWG L 202 z 6.9.1971, str. 37 A

10 Tłumienie zakłóceń radioelektrycznych 72/245/EWG L 152 z 6.7.1972, str. 15 A (1)
C (3)

11 Dymienie (diesel) 72/306/EWG L 190 z 20.8.1972, str. 1 A
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Przedmiot
Odniesienie do 
aktu prawnego

Odniesienie do Dziennika 
Urzędowego

M1

12 Wyposażenie wnętrza 74/60/EWG L 38 z 11.2.1974, str. 2 C

13 Zabezpieczenie przed bezprawnym użyciem 
i urządzenia unieruchamiające (immobilisery)

74/61/EWG L 38 z 11.2.1974, str. 22 A

14 Bezpieczne układy kierownicze 74/297/EWG L 165 z 20.6.1974, str. 16 C

15 Wytrzymałość siedzeń 74/408/EWG L 221 z 12.8.1974, str. 1 C

16 Wystające elementy zewnętrzne 74/483/EWG L 266 z 2.10.1974, str. 4 C

17 Prędkościomierz i bieg wsteczny 75/443/EWG L 196 z 26.7.1975, str. 1 B

18 Tabliczki znamionowe 76/114/EWG L 24 z 30.1.1976, str. 1 B

19 Punkty kotwiczenia pasów bezpieczeństwa 76/115/EWG L 24 z 30.1.1976, str. 6 B

20 Instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji 

świetlnej

76/756/EWG L 262 z 27.9.1976, str. 1 B

21 Światła odblaskowe 76/757/EWG L 262 z 27.9.1976, str. 32 X

22 Światła obrysowe, światła pozycyjne przednie 

(boczne), światła pozycyjne tylne (boczne), 

światła stopu, światła obrysowe boczne, światła 

dzienne

76/758/EWG L 262 z 27.9.1976, str. 54 X

23 Kierunkowskazy 76/759/EWG L 262 z 27.9.1976, str. 71 X

24 Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej 76/760/EWG L 262 z 27.9.1976, str. 85 X

25 Reflektory (w tym żarówki) 76/761/EWG L 262 z 27.9.1976, str. 96 X

26 Przednie reflektory przeciwmgielne 76/762/EWG L 262 z 27.9.1976, str. 122 X

27 Haki holownicze 77/389/EWG L 145 z 13.6.1977, str. 41 B

28 Tylne światła przeciwmgielne 77/538/EWG L 220 z 29.8.1977, str. 60 X

29 Światła cofania 77/539/EWG L 220 z 29.8.1977, str. 72 X

30 Światła postojowe 77/540/EWG L 220 z 29.8.1977, str. 83 X

31 Pasy bezpieczeństwa 77/541/EWG L 220 z 29.8.1977, str. 95 A (2)

B (4)

32 Pole widzenia z przodu 77/649/EWG L 267 z 19.10.1977, str. 1 A

33 Oznaczanie urządzeń do sterowania i kontroli 78/316/EWG L 81 z 28.3.1978, str. 3 X
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Przedmiot
Odniesienie do 
aktu prawnego

Odniesienie do Dziennika 
Urzędowego

M1

34 Odszranianie/odmgławianie 78/317/EWG L 81 z 28.3.1978, str. 27 C

35 Spryskiwacze/wycieraczki 78/318/EWG L 81 z 28.3.1978, str. 49 C

36 Systemy grzewcze 2001/56/WE L 292 z 9.11.2001, str. 21 C

37 Osłony kół 78/549/EWG L 168 z 26.6.1978, str. 45 B

39 Zużycie paliwa 80/1268/EWG L 375 z 31.12.1980, str. 36 A

40 Moc silnika 80/1269/EWG L 375 z 31.12.1980, str. 46 C

41 Emisje z silników Diesla 88/77/EWG L 36 z 9.2.1988, str. 33 A

44 Masy i wymiary (samochody osobowe) 92/21/EWG L 129 z 14.5.1992, str. 1 C

45 Szyby bezpieczne 92/22/EWG L 129 z 14.5.1992, str. 11 X (2)
B (4)

46 Opony 92/23/EWG L 129 z 14.5.1992, str. 95 X (2)
B (4)

50 Urządzenia sprzęgające 94/20/WE L 195 z 29.7.1994, str. 1 X (2)
A (4)

53 Zderzenie czołowe 96/79/WE L 18 z 21.1.1997, str. 7 N/A

54 Uderzenie z boku 96/27/WE L 169 z 8.7.1996, str. 1 N/A

58 Ochrona pieszych 2003/102/WE L 321 z 6.12.2003, str.15 N/A

(1) Podzespół elektroniczny
(2) Część

(3) Pojazd
(4) Zalecenia dotyczące instalacji
(5) Do 26 stycznia 2006 r. homologacje zgodne z dyrektywą 

71/127/EWG mogą być uznawane za alternatywne.
Objaśnienia:
X: Wymagana pełna zgodność z aktem prawnym; należy wydać świadectwo homologacji typu WE; zapewnia się 

zgodność produkcji.
A: Wyłączenia niedozwolone oprócz przypadków określonych w akcie prawnym. Świadectwo homologacji typu 

i znak homologacji typu nie są wymagane. Sprawozdania z badań są przygotowywane przez powiadomione 
służby techniczne.

B: Należy wypełnić zalecenia techniczne aktu prawnego. Badania przewidziane w akcie prawnym należy 
przeprowadzić w całości; za zgodą organu udzielającego homologacji może je przeprowadzić sam producent; 
może on uzyskać zezwolenie na wydanie sprawozdania technicznego; nie ma obowiązku wydawania świadectwa 
homologacji typu ani udzielania homologacji typu.

C Producent musi wykazać przed organem udzielającym homologacji, że podstawowe wymagania aktu prawnego 
zostały spełnione.

N/A Niniejszy akt prawny nie ma zastosowania (brak wymagań).
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CZĘŚĆ II

W przypadku gdy dokonuje się odniesienia do oddzielnej dyrektywy lub rozporządzenia, 

homologacja udzielona na podstawie następujących regulaminów EKG ONZ (biorąc pod uwagę 

zakres zastosowania (1) i zmiany do każdego z regulaminów EKG ONZ wymienionego poniżej) 

uznawana jest za zastępującą homologację typu WE przyznawaną na mocy oddzielnej dyrektywy

lub rozporządzenia wskazanych w tabeli w części I.

Są to regulaminy EKG ONZ, do których Wspólnota przystąpiła jako Umawiająca się Strona do 

„Zrewidowanego Porozumienia Genewskiego z 1958 r.” decyzją Rady 97/836/WE, lub na mocy 

późniejszych decyzji Rady, zgodnie z art. 3 ust. 3 tej decyzji.

Każdą dalszą zmianę regulaminów EKG ONZ wymienionych poniżej również należy uważać za 

równoważną, z zastrzeżeniem decyzji Wspólnoty przewidzianej w art. 4 ust. 2 decyzji 

97/836/WE (++).

Przedmiot Numer podstawowego 
regulaminu EKG ONZ Seria zmian

1. Poziomy hałasu 51 02

1. Zamienne układy tłumienia 59 00

2. Emisje 83 03

2. Zamienne katalizatory 103 00
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Przedmiot Numer podstawowego 
regulaminu EKG ONZ Seria zmian

3. Tylne zabezpieczenia 58 01

3. Zbiorniki paliwa ciekłego 34 01

3. Zbiorniki paliwa LPG 67 01

3. Zbiorniki paliwa CNG 110 00

5. Układ kierowniczy 79 01

6. Zamki i zawiasy 11 02

7. Dźwiękowe sygnały ostrzegawcze 28 00

8. Pole widzenia do tyłu 46 01

8A. Urządzenia widzenia pośredniego 46 02

9. Hamowanie 13 09

9. Hamowanie 13H 00

9. Hamowanie (zamienne okładziny) 90 01

10. Tłumienie zakłóceń radioelektrycznych 10 02

11. Dymienie (diesel) 24 03

12. Wyposażenie wnętrza 21 01

13. Zabezpieczenie przed bezprawnym użyciem 18 02

13. Urządzenie unieruchamiające 97 00

13. Systemy alarmowe 97 00

13. Niedozwolone użycie 116 00
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Przedmiot Numer podstawowego 
regulaminu EKG ONZ Seria zmian

14. Bezpieczne układy kierownicze 12 03

15. Wytrzymałość siedzeń 17 06

15. Wytrzymałość siedzeń (autobusy i autokary) 80 01

16. Wystające elementy zewnętrzne 26 02

17. Prędkościomierz 39 00

19. Punkty kotwiczenia pasów bezpieczeństwa 14 04

20. Instalacja urządzeń oświetleniowych i 
sygnalizacji świetlnej

48 01

21. Światła odblaskowe 3 02

22. Światła obrysowe/światła pozycyjne przednie 
(boczne)/światła pozycyjne tylne (boczne)/światła 
stopu

7 02

22. Światła dzienne 87 00

22. Światła obrysowe boczne 91 00

23. Kierunkowskazy 6 01

24. Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej 4 00

25. Reflektory (R2 i HS1) 1 01

25. Reflektory (typu „sealed beam”) 5 02

25. Reflektory (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, lub H8) 8 04

25. Reflektory (H4) 20 02

25. Reflektory (halogenowe typu „sealed beam”) 31 02
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Przedmiot Numer podstawowego 
regulaminu EKG ONZ Seria zmian

25. Żarówki do stosowania w homologowanych 
światłach

37 03

25. Reflektory z wyładowczymi źródłami światła 98 00

25. Wyładowcze źródła światła do homologowanych 
świateł wyładowczych

99 00

26. Przednie reflektory przeciwmgielne 19 02

28. Tylne światła przeciwmgielne 38 00

29. Światła cofania 23 00

30. Światła postojowe 77 00

31. Pasy bezpieczeństwa 16 04

31. Urządzenia przytrzymujące dla dzieci 44 03

38. Zagłówki (łączone z siedzeniami) 17 06

38. Zagłówki 25 04

39. Zużycie paliwa 101 00

40. Moc silnika 85 00

41. Emisja z silników diesla 49 02

42. Zabezpieczenia boczne 73 00

45. Szyby bezpieczne 43 00

46. Opony pojazdów silnikowych i ich przyczep 30 02
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Przedmiot Numer podstawowego 
regulaminu EKG ONZ Seria zmian

46. Opony samochodów ciężarowych i ich przyczep 54 00

46. Koła / opony do użytku tymczasowego 64 00

46. Hałas toczenia opon 117 00

47. Urządzenia ograniczające prędkość 89 00

50. Urządzenia sprzęgające 55 01

51. Palność 118 00

52. Wytrzymałość konstrukcji (autobusy) 66 00

53. Zderzenie czołowe 94 01

54. Uderzenie z boku 95 02

57. Przednie urządzenie zabezpieczające przed 
wjechaniem pod pojazd

93 00

(1) W przypadku gdy oddzielne dyrektywy lub rozporządzenia zawierają wymagania dotyczące instalacji, stosuje się 
je również do części i odrębnych zespołów technicznych zatwierdzonych zgodnie z regulaminami EKG ONZ.

(++) Odnośnie do późniejszych zmian patrz najnowsza wersja dokumentu EKG ONZ TRANS/WP.29/343.
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ZAŁĄCZNIK V

PROCEDURY POSTĘPOWANIA 

PODCZAS HOMOLOGACJI TYPU WE POJAZDÓW

1. W przypadku wniosku o udzielenie homologacji typu całego pojazdu organ udzielający 

homologacji typu WE powinien:

a) sprawdzić, czy wszystkie homologacje typu WE wydane na podstawie aktu 

prawnego, który ma zastosowanie do homologacji typu pojazdu, obejmują typ 

pojazdu i spełniają zalecone wymagania;

b) odwołując się do dokumentacji, upewnić się, że specyfikacja(-e) pojazdu i dane 

zawarte w części I dokumentu informacyjnego pojazdu znajdują się w pakiecie 

informacyjnym i świadectwach homologacji typu WE w odniesieniu do stosownych 

aktów prawnych; a jeżeli jakiejś pozycji części I dokumentu informacyjnego nie ma 

w pakiecie informacyjnym żadnego z aktów prawnych, potwierdzić, że odpowiednia 

część lub charakterystyka jest zgodna z danymi szczegółowymi w folderze 

informacyjnym;

c) na wybranej próbce pojazdów, których typ ma być homologowany, przeprowadzić 

lub nakazać przeprowadzenie kontroli części i układów pojazdu w celu 

zweryfikowania, że pojazd(-y) jest wykonany zgodnie z odpowiednimi danymi 

zawartymi w poświadczonym pakiecie informacyjnym w odniesieniu do stosownych 

świadectw homologacji typu WE;
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d) w stosownych przypadkach przeprowadzić lub nakazać przeprowadzenie stosownych 

kontroli dotyczących montażu oddzielnych zespołów technicznych;

e) w stosownych przypadkach przeprowadzić lub nakazać przeprowadzenie 

niezbędnych kontroli w zakresie obecności urządzeń przewidzianych w załączniku 

IV część I przypisy (1) i (2).

2. Liczba pojazdów, które należy poddać kontroli do celów pkt 1c) musi być wystarczająca, 

tak aby umożliwić odpowiednią kontrolę różnych kombinacji, którym ma zostać udzielona 

homologacja typu, według następujących kryteriów:

Kategoria pojazdu M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Kryteria

Silnik X X X X X X - - - -

Skrzynia biegów X X X X X X - - - -

Liczba osi - X X X X X X X X X

Osie napędzane (liczba, 
położenie, współpraca)

X X X X X X - - - -

Osie kierowane (liczba 
i położenie)

X X X X X X X X X X

Rodzaje nadwozia X X X X X X X X X X

Liczba drzwi X X X X X X X X X X

Stanowisko kierowcy X X X X X X - - - -

Liczba siedzeń X X X X X X - - - -

Poziom wyposażenia X X X X X X - - - -
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3. W przypadku braku świadectw homologacji dla każdego ze stosownych aktów prawnych 

organ udzielający homologacji typu WE powinien:

a) nakazać przeprowadzenie niezbędnych badań i kontroli zgodnie z wymaganiami

każdego ze stosownych aktów prawnych;

b) sprawdzić, czy pojazd jest zgodny z danymi zamieszczonymi w folderze 

informacyjnym pojazdu oraz czy spełnia wymagania techniczne każdego ze 

stosownych aktów prawnych;

c) w stosownych przypadkach przeprowadzić lub nakazać przeprowadzenie 

odpowiednich kontroli dotyczących montażu oddzielnych zespołów technicznych;

d) w stosownych przypadkach przeprowadzić lub nakazać przeprowadzenie 

niezbędnych kontroli w zakresie obecności urządzeń przewidzianych w załączniku 

IV część I przypisy (1) i (2).
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Dodatek 1

Normy, które muszą spełniać podmioty, o których mowa w art. 41

1. Działalności związane z badaniami do celów homologacji typu przeprowadzanymi zgodnie 

z aktami prawnymi wymienionymi w załączniku IV do niniejszej dyrektywy:

1.1. Kategoria A (badania przeprowadzane we własnych obiektach):

EN ISO/IEC 17025: 2005 w sprawie ogólnych wymagań odnośnie do kompetencji 

laboratoriów badawczych i kalibracyjnych.

Służby techniczne wyznaczone dla czynności kategorii A mogą przeprowadzać lub 

nadzorować badania przewidziane w aktach prawnych, do których zostały wyznaczone, 

w obiektach producenta lub strony trzeciej.

1.2. Kategoria B (nadzorowanie badań przeprowadzanych w obiektach producenta lub strony 

trzeciej):

EN ISO/IEC 17020: 2004 w sprawie ogólnych kryteriów działania różnych typów 

organów przeprowadzających kontrole.

Przed przeprowadzeniem lub nadzorowaniem jakiegokolwiek badania w obiektach 

producenta lub strony trzeciej, służby techniczne sprawdzają, czy obiekty badawcze 

i urządzenia pomiarowe spełniają stosowne wymagania normy, o której mowa w pkt. 1.1.
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2. Działalności związane ze zgodnością produkcji

2.1. Kategoria C (procedura oceny wstępnej i monitorowania systemu zarządzania jakością 

stosowanego przez producenta):

EN 45012: 1998 w sprawie ogólnych wymagań stawianych organom przeprowadzającym 

ocenę i certyfikację/rejestrację systemów jakości.

2.2. Kategoria D (kontrola lub badanie próbek produkcyjnych lub nadzór nad nimi):

EN ISO/IEC 17020: 2004 w sprawie ogólnych kryteriów działania różnych typów 

organów przeprowadzających kontrole.
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Dodatek 2

Procedura oceny służb technicznych

1. CEL NINIEJSZEGO DODATKU

1.1. Niniejszy dodatek ustanawia warunki, zgodnie z którymi właściwe organy, o których 

mowa w art. 42 niniejszej dyrektywy, powinny przeprowadzać procedurę oceny służb 

technicznych.

1.2. Wymagania te stosuje się odpowiednio do wszystkich służb technicznych, niezależnie od 

ich statusu prawnego (niezależna organizacja, producent lub organ udzielający 

homologacji występujący jako służba techniczna).

2. ZASADY OCENY

Ocena opiera się na kilku zasadach:

– niezależność stanowiąca podstawę dla bezstronności i obiektywności wniosków,

– podejście opierające się na faktach, gwarantujące wiarygodne i powtarzalne wnioski.

Audytorzy powinni być godni zaufania i uczciwi, a także muszą przestrzegać zasad 

poufności i dyskrecji. Wnioski powinni przedstawiać w sposób prawdziwy i dokładny.
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3. UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANE OD AUDYTORÓW

3.1. Oceny mogą być dokonywane wyłącznie przez audytorów, którzy mają niezbędną do tych 

celów wiedzę techniczną i administracyjną.

3.2. Audytorzy powinni przejść specjalistyczne szkolenie w zakresie działań oceniających.

Ponadto powinni mieć specjalistyczną wiedzę techniczną w dziedzinie, w jakiej dana 

służba techniczna wykonuje swoje działania.

3.3. Bez uszczerbku dla przepisów pkt. 3.1 i 3.2, ocenę, o której mowa w art. 42 ust. 4, powinni 

przeprowadzać audytorzy niezwiązani z działaniami, które oceniają.

4. WNIOSEK O WYZNACZENIE

4.1. Odpowiednio upoważniony przedstawiciel wnioskującej służby technicznej powinien 

złożyć właściwemu organowi formalny wniosek, zawierający następujące informacje:

a) ogólna charakterystyka służby technicznej, w tym podmiot prawny, nazwa, adresy, 

status prawny oraz zasoby ludzkie i techniczne;

b) ogólne informacje na temat służby technicznej, takie jak jej działania, stosunki 

w ramach większego podmiotu, jeżeli istnieje, i adresy wszystkich lokalizacji, które 

mają być objęte zakresem wyznaczenia;
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c) umowa dotycząca wypełnienia wymagań związanych z wyznaczeniem i inne 

obowiązki służby technicznej wynikające z odpowiednich dyrektyw;

d) opis usług oceny zgodności, jakie służba techniczna podejmuje w ramach 

stosownych dyrektyw oraz wykaz dyrektyw, których dotyczy wyznaczenie 

wnioskowane przez te służby techniczne, włącznie z, w stosownych przypadkach, 

zakresem uprawnień;

e) kopia podręcznika jakości danej służby technicznej.

4.2. Właściwy organ powinien sprawdzić, czy informacje dostarczone przez służby techniczne 

są odpowiednie.

5. PRZEGLĄD ZASOBÓW

Właściwy organ powinien dokonać przeglądu swoich możliwości w zakresie 

przeprowadzania oceny służb technicznych pod względem polityki wewnętrznej, 

kompetencji oraz dostępności odpowiednich audytorów i ekspertów.

6. ZLECANIE USŁUG OCENY

6.1. Właściwy organ może zlecić część oceny innemu wyznaczonemu organowi lub zwrócić 

się o wsparcie do ekspertów technicznych zapewnianych przez inne właściwe organy.

Zleceniobiorcy i eksperci powinni zostać zatwierdzeni przez wnioskującą służbę 

techniczną.

6.2. W celu zakończenia pełnej oceny danej służby technicznej właściwy organ powinien wziąć 

pod uwagę świadectwa akredytacyjne o odpowiednim zakresie.
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7. PRZYGOTOWANIE DO OCENY

7.1. Właściwy organ powinien oficjalnie wyznaczyć zespół oceniający. Powinien zapewnić 

zespół dysponujący odpowiednią dla danego zadania wiedzą. W szczególności cały zespół:

a) powinien mieć odpowiedni zakres wiedzy zgodny z celem, dla którego wnioskuje się 

o wyznaczenie, oraz

b) powinien mieć wystarczającą orientację, by dokonać wiarygodnej oceny, czy 

kwalifikacje danej służby technicznej są wystarczające do przeprowadzania działań 

zgodnych z zakresem wyznaczenia.

7.2. Właściwy organ powinien wyraźnie określić zadanie przydzielone zespołowi 

oceniającemu. Zadaniem zespołu oceniającego jest przegląd dokumentów otrzymanych od 

wnioskującej służby technicznej oraz przeprowadzenie oceny na miejscu.

7.3. Właściwy organ powinien uzgodnić ze służbą techniczną i zespołem oceniającym datę 

oraz harmonogram oceny. Jednak to właściwy organ jest odpowiedzialny za wyznaczenie 

daty zgodnej z planem nadzoru i ponownej oceny.

7.4. Właściwy organ powinien zapewnić, by zespół oceniający miał do dyspozycji 

odpowiednie dokumenty określające kryteria, protokoły z poprzednich ocen oraz 

odpowiednie dokumenty i protokoły służby technicznej.
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8. OCENA NA MIEJSCU

Zespół oceniający powinien ocenić daną służbę techniczną w jej obiektach, w których 

prowadzi się jedną lub więcej kluczowych działalności, a w stosownych przypadkach 

obejrzeć inne wybrane lokalizacje, z których ta służba techniczna korzysta.

9. ANALIZA WNIOSKÓW I SPRAWOZDANIE Z OCENY

9.1. Zespół oceniający powinien przeanalizować wszystkie istotne informacje i dokumentację 

dowodową zebrane podczas przeglądu dokumentacji i protokołów oraz ocen na miejscu.

Analizę tę należy przygotować w taki sposób, by umożliwić zespołowi określenie zakresu 

kompetencji i zgodności danej służby technicznej z wymaganiami wyznaczenia.

9.2. Procedury sprawozdawcze właściwego organu powinny zapewnić spełnienie 

następujących wymagań.

9.2.1. Przed opuszczeniem przez zespół oceniający obiektów ocenianej służby technicznej należy 

zorganizować jego spotkanie z ocenianą służbą techniczną. Podczas tego spotkania zespół 

oceniający powinien przedstawić pisemne lub ustne sprawozdanie z wyników 

przeprowadzonej analizy. Służby techniczne powinny mieć możliwość zadania pytań 

dotyczących tych wyników, w tym także niezgodności, jeżeli takie mają miejsce, i ich 

podstaw.

9.2.2. Sprawozdanie pisemne na temat wyników oceny należy natychmiast podać do wiadomości 

ocenianej służby technicznej. Takie sprawozdanie z oceny powinno zawierać uwagi 

dotyczące kompetencji i zgodności, oraz określać wszelkie niezgodności, jeżeli takie mają 

miejsce, które należy usunąć w celu osiągnięcia zgodności z wszystkimi wymaganiami

wyznaczenia.
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9.2.3. Służba techniczna powinna mieć możliwość podjęcia działań w odpowiedzi na 

sprawozdanie z oceny i przygotowania opisu konkretnych działań, już podjętych lub 

planowanych, w określonym terminie, w celu usunięcia wszelkich niezgodności.

9.3. Właściwy organ powinien zapewnić, że działania służby technicznej mające na celu 

usunięcie niezgodności są poddane przeglądowi celem sprawdzenia, czy są wystarczające 

i skuteczne. Jeżeli te działania służby technicznej okażą się niewystarczające, należy 

wystąpić z wnioskiem o dalsze informacje. Ponadto można wymagać przedłożenia 

dowodów rzeczywistego wprowadzenia w życie podjętych działań lub można 

przeprowadzić kolejną ocenę w celu sprawdzenia skutecznego wprowadzenia w życie 

działań naprawczych.

9.4. Sprawozdanie z oceny powinno zawierać co najmniej następujące elementy:

a) niepowtarzalne oznaczenie służby technicznej;

b) data(-y) oceny na miejscu;

c) nazwisko(-a) audytora(-ów) lub ekspertów dokonujących oceny;

d) niepowtarzalne oznaczenie wszystkich ocenianych obiektów;

e) wnioskowany zakres wyznaczenia poddany ocenie;

f) oświadczenie na temat stosowności wewnętrznej organizacji i procedur przyjętych 

przez służbę techniczną w celu zapewnienia o jej kompetencjach, jak zostało to 

ustalone na podstawie spełnienia przez nią wymagań dotyczących wyznaczenia;
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g) informacje na temat usunięcia wszelkich niezgodności;

h) zalecenie stwierdzające, czy wnioskodawca powinien zostać wyznaczony lub 

zatwierdzony jako służba techniczna, a jeśli tak, określające zakres wyznaczenia.

10. PRZYZNANIE/ZATWIERDZENIE WYZNACZENIA

10.1. Właściwy organ powinien bez zbędnej zwłoki podjąć decyzję o przyznaniu, zatwierdzeniu 

lub rozszerzeniu wyznaczenia na podstawie sprawozdania(-ń) i wszelkich innych 

stosownych informacji.

10.2. Właściwy organ powinien wydać służbie technicznej świadectwo. Świadectwo to powinno 

zawierać następujące elementy:

a) nazwa i logo właściwego organu;

b) niepowtarzalne oznaczenie wyznaczonej służby technicznej;

c) rzeczywista data przyznania wyznaczenia i data jego wygaśnięcia;

d) krótki opis lub odniesienie do zakresu wyznaczenia (stosowne dyrektywy, 

rozporządzenia lub ich części);

e) oświadczenie zgodności i odniesienie do niniejszej dyrektywy.
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11. PONOWNA OCENA I NADZÓR

11.1. Ponowna ocena jest przeprowadzana w podobny sposób jak ocena wstępna, przy czym 

przy ponownej ocenie należy uwzględnić doświadczenie nabyte przy poprzednich ocenach.

Nadzór nad oceną na miejscu jest mniej rozległy niż ponowna ocena.

11.2. Właściwy organ powinien opracować plan ponownej oceny i nadzoru dla każdej 

wyznaczonej służby technicznej, tak by przeprowadzano regularne wyrywkowe oceny 

zakresu wyznaczenia.

Odstępy czasu między ocenami na miejscu, bez względu na to, czy chodzi o ponowną ocenę czy 

nadzór, są uzależnione od potwierdzonej powtarzalności wyników osiąganych przez daną służbę 

techniczną.

11.3. Jeżeli podczas przeprowadzania nadzoru lub ponownej oceny odkryto niezgodności, 

właściwy organ powinien określić ścisłe terminy dla działań naprawczych, które należy 

wprowadzić w życie.

11.4. Jeżeli działania naprawcze lub ulepszające nie zostały wprowadzone w uzgodnionym 

terminie lub zostały uznane za niewystarczające, właściwe organy powinny przyjąć 

odpowiednie środki, takie jak kolejna ocena, zawieszenie/wycofanie wyznaczenia dla 

jednej lub więcej działalności, w odniesieniu do których dana służba została wyznaczona.

11.5. Jeżeli właściwy organ podejmie decyzję o zawieszeniu lub wycofaniu wyznaczenia służby 

technicznej, powinien poinformować o tym daną służbę listem poleconym. W każdym 

przypadku właściwy organ powinien przyjąć wszystkie środki niezbędne do zapewnienia 

kontynuacji działań już rozpoczętych przez tę służbę techniczną.



9911/3/06 REV 3 PAW/abs 14
ZAŁĄCZNIK V DG C I 1A PL

12. PROTOKOŁY DOTYCZĄCE WYZNACZONYCH SŁUŻB TECHNICZNYCH

12.1. Właściwy organ powinien zachowywać protokoły na temat służb technicznych, aby 

pokazać, że rzeczywiście spełniono wymagania wyznaczenia, w tym w zakresie 

kompetencji.

12.2. Właściwy organ powinien przechowywać protokoły na temat służb technicznych w sposób 

gwarantujący poufność.

12.3. Protokoły dotyczące służb technicznych powinny zawierać co najmniej następujące 

elementy:

a) odpowiednia korespondencja;

b) sprawozdania i protokoły z oceny;

c) kopie świadectw wyznaczenia.



9911/3/06 REV 3 PAW/abs 1
ZAŁĄCZNIK VI DG C I 1A PL

ZAŁĄCZNIK VI

WZÓR A

Maksymalny format: A4 (210 x 297 mm)

ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI TYPU WE

Pieczęć organu 
udzielającego homologacji

typu WE

Zawiadomienie dotyczące: typu:

- homologacji typu WE (1), - pojazdu kompletnego (1),

- rozszerzenia homologacji typu (1), - pojazdu skompletowanego (1),

- odmowy homologacji typu (1), - pojazdu niekompletnego (1),

- cofnięcia homologacji typu (1), - pojazdu z wariantami kompletnymi 
i niekompletnymi (1),

- pojazdu z wariantami skompletowanymi 
i niekompletnymi (1),

wydane na podstawie dyrektywy …/…/WE*, ostatnio zmienionej dyrektywą …/…/WE(1)

Numer homologacji typu WE:

Powód rozszerzenia:

  

(1) Niepotrzebne skreślić.
* Dz.U.: proszę wstawić numer niniejszej dyrektywy.
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SEKCJA I

0.1. Marka (nazwa handlowa producenta): ........................................................................

0.2. Typ: ...........................................................................................................................

0.2.1. Oznaczenie(-nia) handlowe (2):...................................................................................

0.3. Sposób wyróżnienia typu, jeśli zaznaczono na pojeździe: ...........................................

0.3.1. Położenie tego oznaczenia: .........................................................................................

0.4. Kategoria pojazdu (3):.................................................................................................

0.5. Nazwa i adres producenta pojazdu kompletnego (1):...................................................

Nazwa i adres producenta pojazdu podstawowego (1) (4): ...........................................

Nazwa i adres producenta ostatniego etapu budowy pojazdu niekompletnego (1) (4):..........

Nazwa i adres producenta pojazdu skompletowanego (1) (4): ......................................

  

(2) Jeżeli informacja ta nie jest dostępna w momencie udzielania homologacji typu, punkt ten 
należy uzupełnić najpóźniej z chwilą wprowadzenia pojazdu do obrotu.

(3) Jak określono w załączniku IIA.
(4) Patrz str. 2.
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0.8. Nazwy i adres(-y) fabryki montującej:........................................................................

0.9. Nazwa i adres przedstawiciela producenta (jeśli istnieje): ..........................................

SEKCJA II

Niżej podpisany poświadcza rzetelność załączonego opisu technicznego wyżej 

wymienionego pojazdu, którego wzorzec został wybrany przez władzę 

homologacyjną WE i dostarczony przez producenta jako prototyp oraz, że załączone 

wyniki badań dotyczą pojazdu tego typu.

1. W przypadku pojazdów/wariantów kompletnych i skompletowanych (1):

Typ pojazdu spełnia/nie spełnia (1) wymagania(-ń) techniczne(-ych) odpowiednich 

aktów prawnych przewidzianych w załączniku IV i załączniku XI (1) (4) do 

dyrektywy …/…/WE*.

2. W przypadku pojazdów/wariantów niekompletnych (1):

Typ pojazdu spełnia/nie spełnia (1) wymagania(-ń) techniczne(-ych) odpowiednich 

aktów prawnych wymienionych w tabeli na str. 2.

3. Homologacja została udzielona / odmówiona / cofnięta (1).

  

* Dz.U.: proszę wstawić numer niniejszej dyrektywy.



9911/3/06 REV 3 PAW/abs 4
ZAŁĄCZNIK VI DG C I 1A PL

4. Homologacji udziela się zgodnie z art. 20 i jest w związku z tym ograniczona 

czasowo do dnia: (dd/mm/rrrr).

.........................................................................................................................................................

(Miejscowość) (Podpis) (Data)

Pakiet informacyjny.

Wyniki badań (patrz załącznik VIII).

Załączniki:

Nazwisko(-a) i wzór(wzory) podpisu(-ów) osoby(osób) upoważnionej(-ych) 
do podpisywania świadectw zgodności oraz zaświadczenie o zajmowanym 
stanowisku.

Uwaga: Jeśli wzór ten stosuje się do homologacji typu na mocy art. 20, 22 lub 23, nie może być 

opatrzony nagłówkiem „Świadectwo homologacji typu WE pojazdu”, z wyjątkiem:

– przypadku wymienionego w art. 20, gdy Komisja postanowiła zezwolić państwu 

członkowskiemu udzielać homologacji typu zgodnie z niniejszą dyrektywą,

– przypadku pojazdów kategorii M1, homologowanych zgodnie z procedurą przewidzianą 

w art. 22.
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ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI WE TYPU POJAZDU

Strona 2

W przypadku pojazdów i wariantów niekompletnych i skompletowanych niniejsza homologacja 

typu WE oparta jest na homologacji(-ach) pojazdów niekompletnych wymienionych poniżej:

Etap 1: Producent pojazdu podstawowego:........................................................................................

Numer homologacji typu WE:...........................................................................................................

Data: .................................................................................................................................................

Dotyczy wariantów: ..........................................................................................................................

Etap 2: Producent:.............................................................................................................................

Numer homologacji typu WE:...........................................................................................................

Data: .................................................................................................................................................

Dotyczy wariantów: ..........................................................................................................................

Etap 3: Producent:.............................................................................................................................

Numer homologacji typu WE:...........................................................................................................

Data: .................................................................................................................................................

Dotyczy wariantów: ..........................................................................................................................

W przypadku jeżeli świadectwo homologacji typu zawiera warianty niekompletne, poniżej podaje 

się wykaz kompletnych bądź skompletowanych wariantów.
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Warianty kompletne/skompletowane:

Wykaz wymagań mających zastosowanie do homologowanego pojazdu niekompletnego lub 

wariantu (odpowiednio, z uwzględnieniem zakresu zastosowania i ostatnich zmian w każdym

z aktów prawnych wymienionych poniżej).

Punkt Przedmiot Akt prawny Ostatnio 
zmieniona

Dotyczy 
wariantów

(Wymienić tylko te przedmioty, w przypadku których istnieje homologacja typu WE.)

W przypadku pojazdów specjalnych przyznane wyłączenia lub przepisy szczególne zastosowane na 

mocy załącznika na mocy załącznika XI oraz wyłączenia przyznane na mocy art. 20:

Akt prawny Punkt Rodzaj homologacji i 
charakter wyłączenia Dotyczy wariantów
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Dodatek

Wykaz aktów prawnych, z którymi zgodny jest typ pojazdu 

(wypełnia się wyłącznie w przypadku homologacji typu zgodnie z art. 6 ust. 3)

Przedmiot Odniesienie do aktu 
prawnego(1)

Akt zmieniony 
przez

Dotyczy 
wariantów

1. Poziomy hałasu 70/157/EWG

2. Emisje 70/220/EWG

3. Zbiorniki ciekłego paliwa/tylne zabezpieczenia 70/221/EWG

4. Miejsce na tylną tablicę rejestracyjną 70/222/EWG

5. Układy kierownicze 70/311/EWG

6. Zamki i zawiasy 70/387/EWG

7. Dźwiękowe sygnały ostrzegawcze 70/388/EWG

8. Pole widzenia do tyłu 71/127/EWG

8A. Urządzenia widzenia pośredniego 2003/97/WE

9. Układy hamulcowe 71/320/EWG

10. Tłumienie zakłóceń radioelektrycznych 72/245/EWG

11. Dymienie (diesel) 72/306/EWG

12. Wyposażenie wnętrza 74/60/EWG

13. Zabezpieczenie przed bezprawnym użyciem 
i urządzenia unieruchamiające (immobilisery)

74/61/EWG

14. Bezpieczne układy kierownicze 74/297/EWG

15. Wytrzymałość siedzeń 74/408/EWG

16. Wystające elementy zewnętrzne 74/483/EWG
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Przedmiot Odniesienie do aktu 
prawnego(1)

Akt zmieniony 
przez

Dotyczy 
wariantów

17. Prędkościomierz i bieg wsteczny 75/443/EWG

18. Tabliczki znamionowe 76/114/EWG

19. Punkty kotwiczenia pasów bezpieczeństwa 76/115/EWG

20. Instalacja urządzeń oświetleniowych i 
sygnalizacji świetlnej

76/756/EWG

21. Światła odblaskowe 76/757/EWG

22. Światła obrysowe, światła pozycyjne przednie 
(boczne), światła pozycyjne tylne (boczne), 
światła stopu, światła obrysowe boczne, światła 
dzienne

76/758/EWG

23. Kierunkowskazy 76/759/EWG

24. Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej 76/760/EWG

25. Reflektory (w tym żarówki) 76/761/EWG

26. Przednie reflektory przeciwmgielne 76/762/EWG

27. Haki holownicze 77/389/EWG

28. Tylne światła przeciwmgielne 77/538/EWG

29. Światła cofania 77/539/EWG

30. Światła postojowe 77/540/EWG

31. Pasy bezpieczeństwa 77/541/EWG

32. Pole widzenia z przodu 77/649/EWG

33. Oznaczanie urządzeń do sterowania i kontroli 78/316/EWG

34. Odszranianie/odmgławianie 78/317/EWG

35. Spryskiwacze/wycieraczki 78/318/EWG

36. Systemy grzewcze 2001/56/WE

37. Osłony kół 78/549/EWG

38. Zagłówki 78/932/EWG

39. Emisje CO2/zużycie paliwa 80/1268/EWG

40. Moc silnika 80/1269/EWG
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Przedmiot Odniesienie do aktu 
prawnego(1)

Akt zmieniony 
przez

Dotyczy 
wariantów

41. Emisje z silników Diesla 88/77/EWG

42. Zabezpieczenia boczne 89/297/EWG

43. Osłony przeciwrozbryzgowe 91/226/EWG

44. Masy i wymiary (samochody osobowe) 92/21/EWG

45. Szyby bezpieczne 92/22/EWG

46. Opony 92/23/EWG

47. Urządzenia ograniczające prędkość 92/24/EWG

48. Masy i wymiary (pojazdy inne niż określone w 
pkt 44)

97/27/WE

49. Wystające elementy zewnętrzne kabin 92/114/EWG

50. Urządzenia sprzęgające 94/20/WE

51. Palność 95/28/WE

52. Autobusy i autokary 2001/85/WE

53. Zderzenie czołowe 96/79/WE

54. Uderzenie z boku 96/27/WE

55.

56. Pojazdy przeznaczone do przewozu towarów 
niebezpiecznych

98/91/WE

57. Przednie urządzenie zabezpieczające przed 
wjechaniem pod pojazd

2000/40/WE

58. Ochrona pieszych 2003/102/WE

(1) lub regulaminy EKG ONZ uznawane za równoważne
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WZÓR B 

(stosowany do celów homologacji typu układu lub

homologacji typu pojazdu w odniesieniu do układu)

Maksymalny format: A4 (210 x 297 mm)

ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI TYPU WE

Pieczęć organu 
udzielającego homologacji 

typu WE

Komunikat dotyczący:

- świadectwa homologacji typu WE (1)

- rozszerzenia homologacji typu WE (1)

- odmowy homologacji typu WE (1)

typu układu/typu pojazdu w odniesieniu do 

układu (1)

- cofnięcia homologacji typu WE (1)

w odniesieniu do dyrektywy .../.../WE / rozporządzenia (WE) nr .../....(1), ostatnio zmienionej(-ego) 

dyrektywą.../.../WE /rozporządzeniem (WE) nr .../....(1)

  

(1) Niepotrzebne skreślić.



9911/3/06 REV 3 PAW/abs 11
ZAŁĄCZNIK VI DG C I 1A PL

Numer homologacji typu WE:...........................................................................................................

Powód rozszerzenia: .........................................................................................................................

SEKCJA I

0.1. Marka (nazwa producenta): ........................................................................................

0.2. Typ: ...........................................................................................................................

0.2.1. Oznaczenie(-a) handlowe (o ile występuje(-ą)):..........................................................

0.3. Środki identyfikacji typu, jeśli są zaznaczone na pojeździe (2): ...................................

0.3.1. Położenie tego oznakowania:......................................................................................

0.4. Kategoria pojazdu (3):.................................................................................................

0.5. Nazwa i adres producenta:..........................................................................................

0.8. Nazwa(-y) i adres(-y) montowni:................................................................................

0.9 Nazwa i adres przedstawiciela producenta (jeśli istnieje): ...........................................

  

(2) Jeżeli sposób identyfikacji typu zawiera znaki niezwiązane z opisem typów pojazdów, 
części lub oddzielnych zespołów technicznych objętych niniejszym dokumentem 
informacyjnym, takie znaki w dokumencie przedstawia się symbolem „?” (np.
ABC??123??).

(3) Jak określono w załączniku II sekcja A.
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SEKCJA II

1. Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy): patrz addendum

2. Służba techniczna odpowiedzialna za przeprowadzenie badań:...................................

3. Data sprawozdania z badań: .......................................................................................

4. Numer sprawozdania z badań: ....................................................................................

5. Uwagi (jeżeli występują): patrz addendum

6. Miejsce: .....................................................................................................................

7. Data: ..........................................................................................................................

8. Podpis: .......................................................................................................................

Załączniki: pakiet informacyjny;

sprawozdanie z badań.
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Addendum

do świadectwa homologacji typu WE nr …

1. Informacje dodatkowe

1.1. [...]: ............................................................................................................................

1.1.1. [...]: ............................................................................................................................

[...]

2. Numer homologacji typu każdej części lub oddzielnego zespołu technicznego 

zamontowanego w typie pojazdu, który ma być zgodny z niniejszą dyrektywą lub 

rozporządzeniem.

2.1. [...]: ............................................................................................................................

3. Uwagi

3.1. [...]: ............................................................................................................................
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WZÓR C

(stosowany do celów homologacji typu części/oddzielnego zespołu technicznego)

Maksymalny format: A4 (210 x 297 mm)

ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI TYPU WE

Pieczęć organu 
udzielającego homologacji 

typu WE

Komunikat dotyczący:

- świadectwa homologacji typu WE (1)

- rozszerzenia homologacji typu WE(1) typu części/oddzielnego zespołu technicznego(1)

- odmowy homologacji typu WE(1)

- cofnięcia homologacji typu WE(1)

w odniesieniu do dyrektywy .../.../WE/rozporządzenia (WE) nr .../....(1), ostatnio zmienionej

(-ego) dyrektywą.../.../WE/rozporządzeniem (WE) nr .../....(1)

  

(1) Niepotrzebne skreślić.
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Numer homologacji typu WE:...........................................................................................................

Powód rozszerzenia: .........................................................................................................................

SEKCJA I

0.1. Marka (nazwa producenta): ........................................................................................

0.2. Typ: ...........................................................................................................................

0.3. Sposoby identyfikacji typu, jeżeli oznaczono go na części/oddzielnym zespole 

technicznym (1) (2)......................................................................................................

0.3.1. Położenie tego oznakowania:......................................................................................

0.5. Nazwa i adres producenta:..........................................................................................

0.7. W przypadku części i oddzielnych zespołów technicznych, położenie oraz 

sposób montowania znaku homologacji WE:..............................................................

0.8. Nazwa(-y) i adres(-y) montowni:................................................................................

0.9 Nazwa i adres przedstawiciela producenta (jeżeli istnieje): ........................................

  

(2) Jeżeli sposób identyfikacji typu zawiera znaki niezwiązane z opisem typów pojazdów, 
części lub oddzielnych zespołów technicznych objętych niniejszym dokumentem 
informacyjnym, takie znaki w dokumencie przedstawia się symbolem „?” (np.
ABC??123??).
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SEKCJA II

1. Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy): patrz addendum

2. Służba techniczna odpowiedzialna za przeprowadzenie badań:...................................

3. Data sprawozdania z badań: .......................................................................................

4. Numer sprawozdania z badań: ....................................................................................

5. Uwagi (jeżeli występują): patrz addendum

6. Miejsce: .....................................................................................................................

7. Data: ..........................................................................................................................

8. Podpis: .......................................................................................................................

Załączniki: pakiet informacyjny;

sprawozdanie z badań.
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Addendum

do świadectwa homologacji typu WE nr …

1. Informacje dodatkowe

1.1. [...]: ............................................................................................................................

1.1.1. [...]: ............................................................................................................................

[...]

2. Ograniczenia użytkowania urządzenia (jeżeli istnieją)

2.1. [...]: ............................................................................................................................

3. Uwagi

3.1. [...]: ............................................................................................................................
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ZAŁĄCZNIK VII

SYSTEM PRZYDZIAŁU NUMERÓW ŚWIADECTWOM HOMOLOGACJI TYPU WE (1)

1. Numer homologacji typu WE składa się z czterech sekcji dla homologacji typu całego 

pojazdu oraz z pięciu sekcji dla homologacji układów, części i oddzielnych zespołów 

technicznych, zgodnie z informacjami wyszczególnionymi poniżej. We wszystkich 

przypadkach sekcje oddzielone są od siebie znakiem „*”.

Sekcja 1: Mała litera „e”, po której następuje numer określający państwo członkowskie 

wydające homologację typu WE:

1 - Niemcy;

2 - Francja;

3 - Włochy;

4 - Niderlandy;

5 - Szwecja;

6 - Belgia;

7 - Węgry;

8 - Republika Czeska;

9 - Hiszpania;

  

1 Części i oddzielne zespoły techniczne są oznaczane zgodnie z przepisami stosownych aktów 
prawnych.




