
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 18 października 2012 r.

Poz. 1139

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1) ORAZ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 10 października 2012 r. 

w sprawie warunków przewozu osób pojazdami Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej  
oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej 

Na podstawie art. 63 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa warunki przewozu osób pojazdami Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz 
jednostek ochrony przeciwpożarowej. 

§ 2. Przewóz osób odbywa się przeznaczonymi lub przystosowanymi do tego celu pojazdami Policji, Straży Granicznej, 
Służby Więziennej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej. 

§ 3. Liczba osób przewożonych w pojazdach, o których mowa w § 2, powinna odpowiadać liczbie miejsc lub stanowisk 
w tych pojazdach, a ich łączna waga nie może przekraczać dopuszczalnej ładowności pojazdu. 

§ 4. 1. Samochodem ciężarowym można przewozić osoby dorosłe siedzące na skrzyni ładunkowej, której burty są  
zamknięte i zabezpieczone przed samoczynnym otwarciem, pod warunkiem że: 

1) osoby nie zajmują miejsca między ładunkiem a kabiną kierowcy; 
2) osoby przewożone są na miejscach siedzących; 
3) pojazd nie przekracza prędkości 50 km/h. 

2. Dopuszcza się przewóz maksymalnie pięciu osób dorosłych tylko w pierwszej przyczepie ciągniętej przez ciągnik 
rolniczy, pod warunkiem że: 

1) osoby nie zajmują miejsca między ładunkiem a przednią ścianą przyczepy; 
2) osoby siedzą na podłodze, a burty przyczepy są zamknięte i zabezpieczone przed samoczynnym otwarciem; 
3) zespół pojazdów nie przekracza prędkości 20 km/h. 

§ 5. Zabrania się przewożenia osób łącznie z towarami niebezpiecznymi lub innym ładunkiem, który z uwagi na swoje 
właściwości lub budowę może zagrozić bezpieczeństwu tych osób. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2012 r.2) 

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

Minister Sprawiedliwości: J. Gowin

1)  Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. 
Nr 248, poz. 1491). 

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2007 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjal-
nych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, 
a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej 
oraz straży pożarnej (Dz. U. Nr 201, poz. 1454 oraz z 2011 r. Nr 243, poz. 1448), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 
18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 222, poz. 1321).




