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                           Techniczna Szkoda Całkowita  
 
 
 
 

 
 

Aktualnie tego typu pojazdy nie uznaje się z mocy prawa za odpad. Takie pojazdy są 
sprzedawane każdemu kto zaoferuje najwyższą cenę. Przy wycenie pozostałości nie bierze się 

faktu, że pojazd w legalny sposób nie może być naprawiony. 
 Za pojazd na zdjęciu zaoferowano 15 tys. zł. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stowarzyszenie FORS przedstawia dwa warianty definicja Technicznej Szkody Całkowitej.  
 
W pierwszym wariancie definicja obejmie pojazdy kat. M1, N1 i L2 natomiast w drugim wszystkie. 
 



 

 

I wariant: 
 
Przez techniczną szkodę całkowitą rozumie się pojazdy o których mowa w Art. xxx ustawy z 20 
stycznia 2005r  o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 
 
 
Art. Xxx ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 
 

1. Pojazdy, które nie spełniają ̨wymagań́ technicznych, zapewniających ochronę ̨środowiska 
lub zdrowia lub życia ludzi, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, są ̨
pojazdami wycofanymi z eksploatacji. 

2. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
transportu oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze 
rozporządzenia, wymagania, o których mowa w ust. 1. 

3. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw klimatu 
uwzględnia, w szczególności: 

1) wymagania ochrony środowiska, 
2) bezpieczeństwo użytkowania pojazdów, 
3) możliwe zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi, 
4)wymagania ochrony dóbr kultury lub 
5) wymagania wynikające z przepisów Unii Europejskiej.” 
 
 

 
II wariant: 
Przez techniczną szkodę całkowitą rozumie się pojazdy o których mowa w Art. xxx ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r o odpadach.  
 
Art. Xxx ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  

1. Pojazdy, które nie spełniają ̨wymagań́ technicznych, zapewniających ochronę ̨środowiska 
lub zdrowia lub życia ludzi, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, 
odpadami. 

2. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
transportu oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze 
rozporządzenia, wymagania, o których mowa w ust. 1. 

3. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw Klimatu 
uwzględnia, w szczególności: 

1) wymagania ochrony środowiska, 
2) bezpieczeństwo użytkowania pojazdów, 
3) możliwe zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi, 
4) wymagania ochrony dóbr kultury lub 
5) wymagania wynikające z przepisów Unii Europejskiej.”  
 
 
Rozporządzenie o którym mowa w ust. 2  ( w obu propozycjach ) powinno  zostać 
opracowane na podstawie projektu (zał.1), który już był przygotowany przez  Ministerstwo 
Infrastruktury z uwzględnieniem Wytycznych Korespondentów Nr 9. ( Zał. 2). 
 
W przypadku przyjęcia wariantu 2 należy wyłączyć pojazdy historyczne. 
 
Adam Małyszko – Prezes FORS 
 
 
 



 

 

Zał.1 
 
Projekt z 2010 r 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia .............................................  

w	sprawie	wymagań	technicznych	dla	pojazdów,	których	niespełnienie	powoduje	uznanie	
pojazdów	za	pojazdy	wycofane	z	eksploatacji	 

Na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z 
eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:  

§ 1. Rozporządzenie określa wymagania techniczne dla pojazdów, których niespełnienie powoduje, 
że pojazd uznaje się za pojazd wycofany z eksploatacji . 
§ 2. 1. Wykaz wymagań technicznych, których wystąpienie lub przekroczenie co najmniej jednego 
powoduje, że pojazd jest uznany za wycofany z eksploatacji, stanowi załącznik nr 1 do 
rozporządzenia.  

2. Wykaz wymagań technicznych mających wpływ na działanie zespołów i podzespołów oraz 
dopuszczalne parametry techniczne elementów pojazdu, których wystąpienie lub odpowiednio 
przekroczenie łącznie w ilości co najmniej trzech jest podstawą do uznania pojazdu za 
niespełniający wymagań technicznych i powoduje zaliczenie pojazdu do pojazdu wycofanego z 
eksploatacji, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.  

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 
Minister Infrastruktury  

w porozumieniu:  

Minister Środowiska  

 
 
 
 
 
 
Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia ................. 
(poz. ........) 
Załącznik nr 1 
Wykaz wymagań technicznych, których wystąpienie lub przekroczenie odpowiednio co najmniej 
jednej jest podstawą do uznania pojazdu za niespełniający wymagań technicznych i powoduje 
zaliczenie pojazdu do pojazdu wycofanego z eksploatacji, 
    Lp. 
Zespoły, podzespoły lub elementy pojazdu 
   Przesłanki mające wpływ na działanie zespołów i podzespołów pojazdu oraz dopuszczalne 
parametry techniczne elementów pojazdu 
  1 
Płyta podłogowa– dotyczy pojazdu wyposażonego w nadwozia samonośne 
  Wygięcia łukowe podłogi nadwozia 



 

 

w stosunku do jego osi podłużnej powodujące zmianę wymiarów punktów charakterystycznych 
płyty podłogowej, w następstwie których występuje różnica wymiarów przekątnych o maksimum 
50 mm 
  2 
Rama pojazdu– dotyczy pojazdów wyposażonych w ramę nośną 
  Załamania, pęknięcia, rozerwania bez deformacji kształtu ramy uniemożliwiające jej naprawę 
  3 
Szkielety boków nadwozia samonośnego 
  Uszkodzenie jednocześnie dwóch szkieletów boków nadwozia samonośnego: lewego i prawego 
uniemożliwiające ich naprawę lub uszkodzenie maksymalnie 30 % powierzchni każdego z 
elementów 
  4 
Elementy nośne kabiny pasażerskiej nadwozia, w szczególności: płyta podłogowa, szkielety 
boków, ściany grodziowe, dach, 
  Zniszczenie w wyniku oddziaływania termicznego (przegrzania z deformacjami termicznymi) 
maksymalnie 
30 % powierzchni trzech lub więcej elementów nośnych kabiny pasażerskiej nadwozia, w 
szczególności: płyty podłogowej, szkieletów boków, ścian grodziowych, dachu, a w przypadku 
pojazdów wyposażonych w ramę maksymalnie 15 % powierzchni ramy 
  5 
Główne zespoły pojazdu, a w szczególności silnik, skrzynia biegów, zawieszenie 
   Zjawiska korozyjne co najwyżej 5 punktów nadwozia o powierzchni maksymalnie 0,5 dm2 
każdego z tych punktów lub zjawiska korozyjne 
uniemożliwiające naprawę zespołów pojazdu 
 
    6 
Rama, nadwozie, podwozie 
    Zniszczenie, zatarcie lub sfałszowanie, skorodowanie pola numerowego lub numeru 
identyfikacyjnego VIN (podwozia/nadwozia/ramy) w stopniu umożliwiającym jednak identyfikację 
pojazdu, w przypadku braku możliwości nadania w pojeździe cech identyfikacyjnych zgodnie z 
art. 66a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 
58, poz. 515 i Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1451 i 1452, 
Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 oraz Nr 210, poz. 2036) 
  
 
Wykaz wymagań technicznych mających wpływ na działanie zespołów i podzespołów oraz 
dopuszczalne parametry techniczne elementów pojazdu, których wystąpienie lub odpowiednio 
przekroczenie łącznie w ilości co najmniej trzech jest podstawą do uznania pojazdu za 
niespełniający wymagań technicznych i powoduje zaliczenie pojazd do pojazdu wycofanego z 
eksploatacji. 
 
Załącznik nr 2 
    Lp. 
Zespoły, podzespoły oraz elementy pojazdu 
   Przesłanki mające wpływ na działanie zespołów i podzespołów pojazdu oraz dopuszczalne 
parametry techniczne elementów pojazdu 
  1 
Płyta podłogowa nadwozia samonośnego 
  Załamanie wzmocnień podłużnych i poprzecznych podłogi, którego następstwem jest 
odkształcenie co najwyżej 3 otworów (drzwiowych, okiennych) 
  2 
Przednia ściana grodziowa nadwozia samonośnego 
  Zmiana położenia słupków przednich maksymalnie o 30 mm, 
  3 
Rama 



 

 

  Brak ostrych załamań jednego 
z elementów ramy lub pęknięcia ramy istotnie obniżających jej sztywność 
  4 
Dach 
  Brak załamań dachu wraz z jego szkieletem w wyniku działania siły osiowej 
  5 
Elementy nadwozia pojazdu, elementy nośne pojazdu, a w szczególności : progi, płyta podłogowa 
i jej wzmocnienia, szkielety obu boków 
  Powstałe w wyniku zużycia korozyjnego ubytki perforacyjne obejmujące maksimum 30 % 
powierzchni elementów nadwozia pojazdu lub ubytki perforacyjne obejmujące maksimum 15 % 
powierzchni elementów nośnych pojazdu, a w szczególności: progów, płyty podłogowej i jej 
wzmocnień, szkieletów obu boków pojazdu nie obniżające w sposób istotny sztywności nadwozia 
  6 
Główne zespoły pojazdu a w szczególności silnik, skrzynia biegów, zawieszenie 
   ︎ Zużycie eksploatacyjne lub awaryjne umożliwiające dalsze użytkowanie co najwyżej dwóch 
głównych zespołów pojazdu a w szczególności silnika, skrzyni biegów, zawieszenia 
︎ Zniszczenie w wyniku oddziaływania termicznego co najwyżej jednego z głównych zespołów 
pojazdu 
a w szczególności silnika, skrzyni biegów, przekładni głównej, zawieszenia, lub zniszczenie 
maksymalnie 50 % elementów wyposażenia wnętrza pojazdu i co najwyżej jednego elementu 
nośnego nadwozia. 
    7 
Silnik oraz zespoły przeniesienia napędu, elementy elektryczne i elektroniczne, elementy 
wyposażenia wnętrza nadwozia. 
    Przedostanie się wody wraz z osadami mineralnymi i organicznymi do wnętrza silnika, 
zespołów przeniesienia napędu nieskutkujące ich zniszczeniem lub trwałym uszkodzeniem 
elementów elektrycznych i elektronicznych z jednoczesnym trwałym uszkodzeniem maksymalnie 
50 % elementów wyposażenia wnętrza nadwozia. 
  
 
Uzasadnienie 
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 
20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 z 
późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o 
zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr , poz. ). W związku z nowelizacją ustawy o odpadach 
zaproponowano wydanie rozporządzenia dotyczącego wymagań dla pojazdów zapewniających 
ochronę środowiska lub zdrowia ludzi w celu zwiększenia skuteczności kontroli prowadzonych 
przez Inspekcję Ochrony Środowiska. 
Przedmiotowy projekt rozporządzenia określa wymagania techniczne dla pojazdów, których 
niespełnienie powoduje, że pojazd uznaje się za pojazd wycofany z eksploatacji. 
W załączniku nr 1 określony został wykaz wymagań technicznych, których wystąpienie lub 
przekroczenie co najmniej jednego powoduje, że pojazd jest uznany za wycofany z eksploatacji. 
W załączniku nr 2 określony został wykaz wymagań technicznych mających wpływ na działanie 
zespołów i podzespołów oraz dopuszczalne parametry techniczne elementów pojazdu, których 
wystąpienie lub odpowiednio przekroczenie łącznie w ilości co najmniej trzech jest podstawą do 
uznania pojazdu za niespełniający wymagań technicznych i powoduje zaliczenie pojazdu do 
pojazdu wycofanego z eksploatacji. 
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Zał. 2  

– link do Wytycznych Korespondentów Nr 9 



 

 

http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/gospodarka_odpadami/mpo/wytyczne_korensponden
tow.pdf 


