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Na podstawie art. 64 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98,
poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106,
poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483
i Nr 53, poz. 649, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106,
poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130,
poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676,
Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 183, poz. 1524) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) „pojeêdzie nienormatywnym” — rozumie si´ przez
to pojazd lub zespó∏ pojazdów (z ∏adunkiem lub bez
∏adunku), którego masa, naciski osi lub wymiary sà
wi´ksze od dopuszczalnych, przewidzianych
w art. 61 ust. 6 i 10 oraz w art. 62 ust. 4 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogo-
wym i w przepisach okreÊlajàcych warunki tech-
niczne pojazdów dla danej drogi oraz kolumny po-
jazdów nienormatywnych;

2) „pilotowaniu” — rozumie si´ przez to zespó∏ czyn-
noÊci wykonywanych na drodze przez pilotów ko-
rzystajàcych z pojazdów pilotujàcych, które majà
na celu zapewnienie bezpieczeƒstwa ruchu pod-
czas przejazdu pojazdu nienormatywnego, pojaz-
du przewo˝àcego materia∏y niebezpieczne lub ko-
lumny pojazdów;

3) „Si∏ach Zbrojnych” — rozumie si´ przez to Si∏y
Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. 1. Organizator przejazdu zg∏asza ten przejazd
w∏aÊciwej do spraw transportu:

1) komórce organizacyjnej Si∏ Zbrojnych:
a) Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w przy-

padku przejazdów mi´dzynarodowych,
b) Dowództwa Wojsk Làdowych, w przypadku

przejazdów mi´dzy okr´gami wojskowymi,

c) dowództwa okr´gu wojskowego, w przypadku
przejazdów na obszarze okr´gu wojskowego;

2) komórce organizacyjnej Policji, Stra˝y Granicznej
lub Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

2. Kierownik komórki organizacyjnej, o której mo-
wa w ust. 1, okreÊla termin, tras´ i warunki przejazdu,
a tak˝e wstrzymuje wykonanie przejazdu w przypadku,
kiedy spowodowa∏by on istotne utrudnienie w ruchu
drogowym lub zagro˝enie jego bezpieczeƒstwa.

§ 3. W czasie stanu wyjàtkowego i stanu kl´ski ˝y-
wio∏owej, a tak˝e w razie przeprowadzania akcji ratow-
niczej oraz akcji zwiàzanej z przywracaniem porzàdku
publicznego przepisów § 2 nie stosuje si´.

Rozdzia∏ 2

Pilotowanie pojazdów

§ 4. 1. Przejazd po drodze publicznej pojazdów:

1) nienormatywnych, z wyjàtkiem pojazdów stra˝y
po˝arnej bioràcych udzia∏ w akcjach ratowniczych,

2) gàsienicowych, z wyjàtkiem pojazdów na gàsieni-
cach gumowych,

3) wyposa˝onych tylko w jedno Êwiat∏o drogowe lub
mijania, w Êwiat∏o obrysowe lub odblaskowe, nie-
b´dàcych pojazdami jednoÊladowymi, poruszajà-
cych si´ w warunkach niedostatecznej widocznoÊci

— podlega pilotowaniu.

2. Pilotowaniu podlega tak˝e przejazd kolumny li-
czàcej szeÊç i wi´cej pojazdów specjalnych lub zespo-
∏ów pojazdów specjalnych, pojazdów u˝ywanych do
celów specjalnych lub pojazdów u˝ywanych w zwiàzku
z przewozem pojazdów specjalnych Si∏ Zbrojnych.

3. Pilotowaniu podlega równie˝ przejazd pojazdu
przewo˝àcego materia∏y niebezpieczne, których prze-
wóz podlega zg∏oszeniu komendantowi wojewódzkie-
mu Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i komendantowi wo-
jewódzkiemu Policji, na podstawie odr´bnych przepi-
sów.

§ 5. Przewóz niewybuchów lub niewypa∏ów odby-
wa si´ pojazdem uprzywilejowanym.

§ 6. 1. Pilotowanie, o którym mowa w § 4, wykonu-
jà:

1) wojskowe organy porzàdkowe i pododdzia∏y regu-
lacji ruchu jednostek wojskowych;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRÓW OBRONY NARODOWEJ, SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

ORAZ SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 25 paêdziernika 2002 r.

w sprawie warunków poruszania si´ po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów u˝ywanych do celów spe-
cjalnych oraz pojazdów u˝ywanych w zwiàzku z przewozem pojazdów specjalnych Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-

spolitej Polskiej, Policji, Stra˝y Granicznej oraz pojazdów stra˝y po˝arnej bioràcych udzia∏ w akcjach ratowni-
czych, a tak˝e warunków przewozu osób pojazdami Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Stra˝y

Granicznej, S∏u˝by Wi´ziennej oraz stra˝y po˝arnej.

—————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).
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2) jednostki organizacyjne Policji, Stra˝y Granicznej
i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, do których nale˝à pi-
lotowane pojazdy.

2. Pilotowanie przez ̊ andarmeri´ Wojskowà pojaz-
dów Si∏ Zbrojnych, o których mowa w § 4 ust. 1 i 3, od-
bywa si´ w przypadkach, gdy:

1) szerokoÊç jezdni, wraz z poboczem posiadajàcym
ten sam rodzaj konstrukcji nawierzchni co jezdnia,
pozostawiona dla przeciwnego kierunku ruchu na
jezdniach dwukierunkowych lub dla tego samego
kierunku ruchu na jezdniach  jednokierunkowych,
jest mniejsza ni˝ 3 m;

2) d∏ugoÊç pojedynczego pojazdu lub zespo∏u pojaz-
dów przekracza 30 m lub

3) ∏àczna d∏ugoÊç pojazdów pilotowanych przekracza
120 m.

3. Pilotowania, o którym mowa w ust. 2, nie stosu-
je si´ w przypadkach okreÊlonych w § 3.

§ 7. 1. O potrzebie pilotowania przez ˚andarmeri´
Wojskowà komórka organizacyjna, o której mowa
w § 2 ust. 1 pkt 1, zawiadamia:

1) komendanta oddzia∏u ˚andarmerii Wojskowej,
w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce rozpocz´cia pi-
lotowania, gdy trasa przejazdu przebiega tylko
przez obszar jego w∏aÊciwoÊci,

2) Komendanta G∏ównego ˚andarmerii Wojskowej,
gdy trasa przejazdu przebiega przez obszary w∏a-
ÊciwoÊci co najmniej dwóch oddzia∏ów ˚andarme-
rii Wojskowej

— w terminie nie krótszym ni˝ siedem dni przed pla-
nowanym rozpocz´ciem przejazdu.

2. Zawiadomienie,  o którym mowa w ust. 1, powin-
no mieç form´ pisemnà i zawieraç w szczególnoÊci:

1) nazw´, adres, numer telefonu i faksu jednostki or-
ganizacyjnej, do której nale˝à pojazdy, które b´dà
pilotowane;

2) liczb´ pojazdów;

3) numery rejestracyjne pojazdów;

4) rodzaj przewo˝onych ∏adunków;

5) gabaryty pojazdów nienormatywnych;

6) zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego;

7) harmonogram przejazdu, zawierajàcy w szczegól-
noÊci:
a) miejsca, adresy, daty i godziny rozpocz´cia i za-

koƒczenia pilotowania,
b) numery dróg oraz nazwy ulic w miastach, po któ-

rych b´dzie odbywa∏ si´ przejazd,
c) godziny przejazdu przez miasta wi´ksze ni˝ ma-

jàce pi´çdziesiàt tysi´cy mieszkaƒców i przez
granice województw,

d) miejsca i czas planowanych postojów.

§ 8. 1. Pojazdem pilotujàcym mo˝e byç pojazd sa-
mochodowy o dopuszczalnej masie ca∏kowitej do 2,5 t.

2. Pojazd pilotujàcy nale˝àcy do Si∏ Zbrojnych po-
winien byç wyposa˝ony w:

1) tablic´ z napisem „PILOT”;

2) dwa Êwiat∏a b∏yskowe barwy ˝ó∏tej, widoczne ze
wszystkich stron pojazdu z odleg∏oÊci co najmniej
150 m przy dobrej przejrzystoÊci powietrza i niepo-
wodujàce oÊlepiania innych uczestników ruchu;

3) Êrodki ∏àcznoÊci radiowej z pojazdami pilotowany-
mi.

3. Âwiat∏a, o których mowa w ust. 2 pkt 2, powinny
byç umieszczone na dachu pojazdu pilotujàcego, sy-
metrycznie wzgl´dem pod∏u˝nej osi symetrii pojazdu,
w jednej linii z tablicà z napisem „PILOT”.

4. Wzór tablicy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, okre-
Êla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

5. Pilotowanie przez ˚andarmeri´ Wojskowà, Poli-
cj´ i Stra˝ Granicznà odbywa si´ ich oznakowanymi po-
jazdami s∏u˝bowymi.

§ 9. Do zadaƒ pilota nale˝y zapewnienie bezpie-
czeƒstwa oraz ograniczenie utrudnieƒ w ruchu drogo-
wym w czasie pilotowania pojazdów. Zadanie to pilot
realizuje w szczególnoÊci przez:

1) w∏aÊciwà organizacj´ przejazdu;

2) bezpoÊredni nadzór nad pojazdami w czasie ich
przejazdu i postoju;

3) kierowanie ruchem drogowym wed∏ug zasad okre-
Êlonych w odr´bnych przepisach.

§ 10. W sytuacji kiedy zaistnieje nieprzewidziane,
istotne utrudnienie w ruchu drogowym lub zagro˝enie
jego bezpieczeƒstwa, pilotowanie pojazdów nale˝y
przerwaç. Decyzj´ o przerwaniu i wznowieniu piloto-
wania pojazdów podejmuje pilot.

§ 11. Postój pojazdów nienormatywnych oraz po-
jazdów przewo˝àcych  materia∏y niebezpieczne, niewy-
buchy lub niewypa∏y odbywa si´ poza jezdnià i pobo-
czem drogi.

Rozdzia∏ 3

Przewóz osób

§ 12. Przewóz osób pojazdami Si∏ Zbrojnych, Poli-
cji, Stra˝y Granicznej, S∏u˝by Wi´ziennej oraz stra˝y
po˝arnej odbywa si´ przeznaczonymi lub przystoso-
wanymi do tego celu pojazdami.

§ 13. Liczba osób przewo˝onych w pojazdach,
o których mowa w § 12, powinna odpowiadaç liczbie
miejsc lub stanowisk w tych pojazdach i nie mo˝e prze-
kraczaç dopuszczalnej ∏adownoÊci pojazdu.

§ 14. 1. Przewóz osób mo˝e odbywaç si´ tak˝e sa-
mochodami ci´˝arowymi zgodnie z warunkami okre-
Êlonymi w ust. 2.

2. Samochodem ci´˝arowym mo˝na przewoziç
osoby siedzàce na skrzyni ∏adunkowej, której burty sà



Dziennik Ustaw Nr 193 — 12162 — Poz. 1619

zamkni´te i zabezpieczone przed samoczynnym otwar-
ciem, pod warunkiem, ˝e:

1) osoby nie zajmujà miejsca mi´dzy ∏adunkiem a ka-
binà kierowcy;

2) pojazd nie przekracza pr´dkoÊci 50 km/h.

3. Przewóz do pi´ciu osób dopuszcza si´ tylko w
pierwszej przyczepie, pod warunkiem ˝e:

1) osoby nie zajmujà miejsca mi´dzy ∏adunkiem
a przednià Êcianà przyczepy;

2) osoby siedzà na pod∏odze przyczepy, której burty
sà zamkni´te i zabezpieczone przed samoczynnym
otwarciem;

3) zespó∏ pojazdów nie przekracza pr´dkoÊci 20 km/h.

§ 15. Zabrania si´ przewo˝enia osób ∏àcznie z ma-
teria∏ami niebezpiecznymi lub innym ∏adunkiem, który
z uwagi na w∏aÊciwoÊci lub budow´ mo˝e zagroziç bez-
pieczeƒstwu tych osób.

§ 16. 1. W pojeêdzie specjalnym lub u˝ywanym do
celów specjalnych na miejscach przewidzianych kon-
strukcjà pojazdu mo˝e byç przewo˝ona za∏oga, obs∏u-
ga lub inne osoby.

2. Przy przewozie osób pojazdem, o którym mowa
w ust. 1, bez wzgl´du na jego przeznaczenie lub rodzaj
wykonywanego zadania nie mo˝na przekraczaç do-
puszczalnej ∏adownoÊci pojazdu.

Rozdzia∏ 4

Przepisy koƒcowe

§ 17. Tracà moc:

1) rozporzàdzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz
Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
15 czerwca 1999 r. w sprawie warunków porusza-
nia si´ po drogach pojazdów specjalnych Si∏ Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Stra˝y Gra-
nicznej oraz stra˝y po˝arnej bioràcych udzia∏ w ak-
cjach ratowniczych (Dz. U. Nr 56, poz. 593 i Nr 96,
poz. 1133);

2) rozporzàdzenie Ministrów Obrony Narodowej,
Spraw Wewn´trznych i Administracji oraz Spra-
wiedliwoÊci z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie wa-
runków przewozu osób pojazdami Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Stra˝y Granicz-
nej, S∏u˝by Wi´ziennej oraz stra˝y po˝arnej (Dz. U.
Nr 64, poz. 734).

§ 18. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Obrony Narodowej: 
J. Szmajdziƒski

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik

Minister SprawiedliwoÊci: 
G. Kurczuk
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