
Dziennik Ustaw Nr 167 — 10654 — Poz. 1377

Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r.
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,
Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1798 oraz z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 113,
poz. 984) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Pojazdy uprzywilejowane w kolumnach sà u˝y-
wane:

1) je˝eli zachodzi koniecznoÊç zapewnienia bezpie-
czeƒstwa osób zajmujàcych kierownicze stanowi-
ska paƒstwowe, osób wchodzàcych w sk∏ad dele-
gacji paƒstw obcych lub organizacji mi´dzynaro-
dowych przebywajàcych na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej lub osób, które ze wzgl´du na do-
bro paƒstwa nale˝y objàç ochronà;

2) w czasie przemieszczania pojazdów Policji, si∏
zbrojnych, w tym paƒstw obcych, Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, stra˝y
po˝arnej, Stra˝y Granicznej, S∏u˝by Wi´ziennej lub
Biura Ochrony Rzàdu — je˝eli jest to niezb´dne
w zwiàzku z wykonywaniem zadaƒ majàcych na ce-
lu zapewnienie bezpieczeƒstwa i porzàdku publicz-
nego albo zadaƒ na rzecz obronnoÊci kraju;

3) w czasie przejazdu zwiàzanego ze z∏o˝eniem listów
uwierzytelniajàcych nowo mianowanego ambasa-
dora paƒstwa obcego w Polsce;

4) w czasie transportu wartoÊci pieni´˝nych lub trans-
portu specjalnego, je˝eli ochrona transportu jest

wzmocniona przez funkcjonariuszy Policji na pod-
stawie odr´bnych przepisów;

5) w czasie transportu dóbr kultury, wykonywanego
na zlecenie ministra w∏aÊciwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego lub posiadajà-
cego gwarancje rzàdowe, którego ochrona jest
wzmocniona przez funkcjonariuszy Policji.

§ 2. Pojazdy uprzywilejowane w kolumnach mogà
byç równie˝ u˝ywane w trakcie realizacji programów
szkolenia specjalistycznego lub doskonalenia zawodo-
wego podmiotów wskazanych w § 1 pkt 2, je˝eli jest to
niezb´dne do osiàgni´cia celów okreÊlonych w tych
programach.

§ 3. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 14 maja 1998 r.
w sprawie okolicznoÊci, w jakich u˝ywane sà pojazdy
uprzywilejowane w kolumnach (Dz. U. z 1998 r. Nr 62,
poz. 399).

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik

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

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

1377

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 2 wrzeÊnia 2002 r.

w sprawie okolicznoÊci, w jakich sà u˝ywane pojazdy uprzywilejowane w kolumnach.


