
DEFINICJE TYPÓW NADWOZIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 678/2011  z dnia 14 lipca 2011 r. 

1. Pojazdy należące do kategorii M1 (osobowe)

Kod Nazwa Definicja

AA Kareta(sedan) pojazd zdefiniowany w normie ISO nr 3833-1977 pkt 3.1.1.1, 
wyposażony przynajmniej w cztery szyby boczne. 

AB Hatchback kareta (sedan) według definicji określonej dla "AA" 
z podnoszonymi drzwiami z tyłu nadwozia. 

AC Kombi pojazd zdefiniowany w normie ISO nr 3833-1977 pkt 3.1.1.4. 

AD Coupe' pojazd zdefiniowany w normie ISO nr 3833-1977 pkt 3.1.1.5. 

AE Kabriolet pojazd zdefiniowany w normie ISO nr 3833-1977 pkt 3.1.1.6. 
Kabriolet może jednak nie posiadać drzwi. 

AF Pojazd wielozadaniowy
pojazd inny niż o kodzie AG i inny niż pojazdy wymienione w AA–
AE, przeznaczony do przewozu osób i ich bagaży lub ewentualnie 
ładunków w tym samym przedziale nadwozia. 

AG Pick-up
pojazd zdefiniowany w normie ISO nr 3833-1977 pkt 3.1.1.4.1. 
Przedział bagażowy musi być jednak zupełnie oddzielony od 
przedziału pasażerskiego. 

2.  Pojazdy należące do kategorii M2 lub M3 (autobusy)

Kod Nazwa Definicja

CA Pojazd jednopokładowy
pojazd, w którym miejsca przeznaczone dla pasażerów umieszczone
są na jednym poziomie lub w taki sposób, aby jeden poziom nie 
znajdował się nad drugim; 

CB Pojazd dwupokładowy pojazd zdefiniowany w pkt 2.1.6 załącznika I do dyrektywy 
2001/85/WE; 

CC
Pojazd przegubowy-
jednopokładowy

pojazd zdefiniowany w pkt 2.1.3 załącznika I do dyrektywy 
2001/85/WE z jednym pokładem; 

CD
Pojazd przegubowy-
dwupokładowy

pojazd zdefiniowany w pkt 2.1.3.1 załącznika I do dyrektywy 
2001/85/WE;

CE
Pojazd niskopodłogowy-
jednopokładowy

pojazd zdefiniowany w pkt 2.1.4 załącznika I do dyrektywy 
2001/85/WE z jednym pokładem; 

CF
Pojazd niskopodłogowy-
dwupokładowy

pojazd zdefiniowany w pkt 2.1.4 załącznika I do dyrektywy 
2001/85/WE z dwoma pokładami; 

CG
Pojazd przegubowy 
niskopodłogowy- 
jednopokładowy 

pojazd, który łączy cechy techniczne „CC“ i „CE“

CH
Pojazd przegubowy 
niskopodłogowy- 
dwupokładowy

pojazd, który łączy cechy techniczne „CD“ i „CF“



CI
Pojazd jednopokładowy z 
otwartym dachem

pojazd bez dachu lub z częściowym dachem; 

CJ
Pojazd dwupokładowy z 
otwartym dachem

pojazd bez dachu nad całym górnym pokładem lub jego częścią; 

CX Podwozie autobusu
pojazd niekompletny, tylko z profilem podwozia, zespołem 
napędowym i osiami, który ma zostać uzupełniony nadwoziem 
przystosowanym do potrzeb przewoźnika. 

     3. Pojazdy silnikowe kategorii  N1 , N2 lub N3  (ciężarowe)

Kod Nazwa Definicja

BA Samochód ciężarowy
pojazd, który został zaprojektowany i zbudowany wyłącznie lub 
głównie do przewozu towarów. Może on również ciągnąć 
przyczepę; 

BB Van samochód ciężarowy z przedziałem, w którym kierowca oraz 
powierzchnia załadunkowa znajdują się w obrębie jednej jednostki; 

BC Ciągnik siodłowy pojazd ciągnący, który został zaprojektowany i zbudowany 
wyłącznie lub głównie do ciągnięcia naczep; 

BD Ciągnik drogowy pojazd ciągnący, który został zaprojektowany i zbudowany 
wyłącznie lub głównie do ciągnięcia przyczep innych niż naczepy. 

BE Pick-up
pojazd o masie maksymalnej nieprzekraczającej 3 500 kg, w którym 
miejsca siedzące i powierzchnia załadunkowa nie znajdują się w 
obrębie jednej jednostki; 

BX
Podwozie z kabiną 
(podwozie do adaptacji) 

pojazd niekompletny, tylko z kabiną (kompletną lub częściową), 
profilem podwozia, zespołem napędowym i osiami, który ma zostać 
uzupełniony nadwoziem przystosowanym do potrzeb przewoźnika. 

     4. Pojazdy należące do kategorii  O  (przyczepy)

Kod Nazwa Definicja

DA Naczepa

przyczepa, która została zaprojektowana i zbudowana do 
sprzęgnięcia z ciągnikiem siodłowym lub z wózkiem jednoosiowym 
oraz przenosząca znaczne obciążenie pionowe na pojazd ciągnący 
lub wózek jednoosiowy. Urządzenie sprzęgające stosowane do 
połączenia tych pojazdów składa się ze sworznia i siodła; 

DB Przyczepa z dyszlem

przyczepa o przynajmniej dwóch osiach, z których przynajmniej 
jedna jest osią kierowaną: 
 a) wyposażona w zaczep holowniczy, który może poruszać się w 
pionie (w stosunku do przyczepy); oraz 
 b) która przenosi mniej niż 100 daN statycznego obciążenia 
pionowego na pojazd ciągnący;

DC Przyczepa z osią centralną

przyczepa, której osie są umiejscowione blisko środka ciężkości 
pojazdu (przy równomiernym rozłożeniu ładunku) w taki sposób, że 
tylko niewielkie statyczne obciążenie pionowe, nieprzekraczające 10
% masy maksymalnej przyczepy lub obciążenie 1000 daN (w 
zależności która z tych wielkości jest mniejsza) jest przenoszone na 
pojazd ciągnący; 



DE
Przyczepa ze sztywnym 
dyszlem

przyczepa z jedną osią lub jedną grupą osi, wyposażona w dyszel, 
która przenosi statyczne obciążenie nieprzekraczające 4 000 daN na 
pojazd ciągnący ze względu na jego budowę i która nie odpowiada 
definicji przyczepy z osią centralną. Urządzenie sprzęgające 
stosowane do połączenia tych pojazdów nie składa się ze sworznia i 
siodła.

     5.  Pojazdy specjalnego przeznaczenia 

Kod Nazwa Definicja

SA Samochód kempingowy

Pojazd kategorii M z przestrzenią mieszkalną, w której znajduje się 
przynajmniej następujące wyposażenie: 
a) siedzenia i stolik; 
b) miejsca do spania, które mogą powstawać z siedzeń; 
c) urządzenia kuchenne; 
d) szafki. 
Wyposażenie to jest zamocowane trwale w przedziale mieszkalnym. 
Stolik może być jednak zbudowany tak, aby łatwo można go było 
zdemontować. 

SB Pojazd opancerzony Pojazd z kuloodpornymi osłonami pancernymi przeznaczony do 
ochrony przewożonych osób lub ładunków. 

SC
Samochód 
sanitarny(ambulans)

Pojazd silnikowy kategorii M przeznaczony do transportu chorych 
lub rannych, posiadający do tego celu specjalne wyposażenie. 
Przedział dla pacjentów musi spełniać wymogi techniczne normy 
EN 1789: 2007 „Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – Ambulanse 
drogowe” z wyjątkiem pkt 6.5 „Wykaz wyposażenia”. 

SD
Samochód 
pogrzebowy(karawan)

Pojazd kategorii M przeznaczony do transportu zmarłych, 
posiadający do tego celu specjalne wyposażenie. 

SH
Pojazd przystosowany do 
przewozu wózków 
inwalidzkich

Pojazd kategorii M1 skonstruowany lub przerobiony specjalnie w 
ten sposób, aby pomieścić co najmniej jedną osobę siedzącą na 
wózku inwalidzkim w trakcie jazdy po drogach. 

SE Przyczepa kempingowa Pojazd kategorii O zdefiniowany w normie ISO 3833-1977 pkt 
3.2.1.3. 

SF Zuraw samojezdny
Pojazd kategorii N3 , nieposiadający wyposażenia do przewozu 
ładunków, wyposażony w żuraw, którego moment podnoszenia 
wynosi przynajmniej 400 kNm. 

SG
Grupa pojazdów 
specjalnych

Pojazdy specjalnego przeznaczenia, które nie wchodzą w zakres 
definicji określonych w niniejszej sekcji. 

SJ
Wózek jednoosiowy 
podpierający naczepę

Pojazd kategorii O wyposażony w sprzęg siodłowy do podpierania 
naczepy w celu jej zamiany w przyczepę. 

SK
Przyczepy do przewożenia
ładunków wyjątkowych

Pojazd kategorii O4 przeznaczony do transportu ładunków 
niepodzielnych, który podlega ograniczeniom prędkości i ruchu 
drogowego ze względu na swoje wymiary. Pojęcie to obejmuje także
przyczepy modułowe ze sterowaniem hydraulicznym, niezależnie od
liczby modułów. 


