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Bez homologacji nie kupuj haka! 
 

Sprawdź czy twój hak ma oznaczenie : EC / ECE (małe „e” lub 

duże „E”) 
 

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej obliguje do dostosowania i ujednolicenia prawa 

krajowego do prawa wspólnotowego. W związku z tym zmianie uległy przepisy dotyczące haków 

holowniczych. Według nowych norm każdy hak holowniczy musi zdobyd homologację, aby samochód 

z zamontowanym hakiem mógł zostad dopuszczony do ruchu.  

Należy przy tym rozróżnid homologacje wyrabiane na konkretny hak danego producenta od 

certyfikatów jakości dotyczących działania całego przedsiębiorstwa.  

Wystrzegad należy się również haków holowniczych nieznanych marek, które wprawdzie 

posiadają atesty, jednak nie mają one nic wspólnego z homologacją EC  / ECE. Takie atesty bowiem 

można zdobyd na każdy hak holowniczy w każdym warsztacie. 

Na terenie Polski homologacje wydawane są przez PIMOT Przemysłowy Instytut Motoryzacji 

na konkretny hak holowniczy danego producenta. Haki holownicze homologowane w Polsce 

posiadają znaki „e20” oraz „E20”. 

 Znak „e20” potwierdza homologację EC wydaną wg Dyrektywy 94/20/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. odnoszącej się do mechanicznych urządzeo 

sprzęgających pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz systemów ich mocowania do tych 

pojazdów. 

 Znak „E20” potwierdza homologację ECE wydaną wg Regulaminu nr 55 Europejskiej Komisji 

Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące 

homologacji mechanicznych elementów sprzęgających zespołów pojazdów. 

Hak holowniczy używany na terenie Unii Europejskiej, w tym również Polski, powinien 

posiadad jeden z powyższych znaków lub oba naraz. 

 

 

 

 

 

 



    Poradnik ExpertMobil   
 

 Strona 2 
 

 

 

Niestety producenci haków holowniczych nie zawsze posiadają homologacje na cały swój 

asortyment. Dlatego ważne jest, aby przed kupnem haka sprawdzid czy jest on markowany znakiem 

„e20” lub/i „E20”.  

Co prawda w Polsce zarejestrowanie i używanie niehomologowanego haka holowniczego nie 

spotyka się z restrykcyjnymi konsekwencjami jednak wyjazd poza granice naszego kraju może grozid 

kłopotami podczas rutynowej kontroli. 

W sklepie ExpertMobil selekcjonujemy towar najwyższej jakości i dbamy, aby sprzedawane 

przez nas haki holownicze posiadały homologacje. Należy jednak pamiętad, że haki dla nietypowych 

samochodów mogą nie posiadad homologacji u żadnego producenta. Dlatego oferujemy również haki 

bez homologacji uznanych producentów.  

Nasz sklep nie chce jednak wprowadzad w błąd swoich klientów i w ofertach wyraźnie 

informuje, które haki holownicze posiadają homologacje. Możliwośd wyboru zostawiamy naszym 

klientom.  

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty! 


