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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 
ORAZ MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 15 paêdziernika 2002 r.

w sprawie uprawnieƒ do kierowania przez ˝o∏nierzy zasadniczej s∏u˝by wojskowej pojazdami specjalnymi 
Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 88 ust. 6 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
i Nr 130, poz. 1452 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. 1. ˚o∏nierz zasadniczej s∏u˝by wojskowej mo˝e
kierowaç pojazdem specjalnym Si∏ Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej na podwoziu ko∏owym, gàsienico-
wym, zespo∏em pojazdów specjalnych sk∏adajàcym si´
z pojazdu gàsienicowego lub ko∏owego i przyczepy
specjalnej, je˝eli posiada prawo jazdy lub pozwolenie
do kierowania pojazdem odpowiedniej kategorii, z za-
strze˝eniem § 2, oraz ukoƒczy∏ z wynikiem pozytyw-
nym kurs z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem
specjalnym w wojskowym oÊrodku szkolenia kierow-
ców.



2. ˚o∏nierzowi zasadniczej s∏u˝by wojskowej, który
ukoƒczy∏ z wynikiem pozytywnym kurs, o którym mo-
wa w ust. 1, komendant wojskowego oÊrodka szkole-
nia kierowców  wydaje Êwiadectwo wojskowe, którego
wzór okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

3. Do kierowania pojazdem specjalnym na podwo-
ziu ko∏owym uprawnia:

1) prawo jazdy:

a) kategorii B — pojazdem o dopuszczalnej masie
ca∏kowitej nieprzekraczajàcej 3,5 t oraz zespo∏em
pojazdów sk∏adajàcym si´ z pojazdu specjalnego
i przyczepy specjalnej o dopuszczalnej masie ca∏-
kowitej nieprzekraczajàcej masy w∏asnej pojaz-
du, o ile ∏àczna dopuszczalna masa ca∏kowita ze-
spo∏u tych pojazdów nie przekracza 3,5 t, oraz
pojazdem specjalnym wolnobie˝nym,

b) kategorii C — pojazdem o dopuszczalnej masie
ca∏kowitej przekraczajàcej 3,5 t, ∏àcznie z przy-
czepà specjalnà o dopuszczalnej masie ca∏kowi-
tej nieprzekraczajàcej 2,5 t,

c) kategorii C+E — zespo∏em pojazdów specjalnych
okreÊlonych odpowiednio w kategorii B lub C,
∏àcznie z przyczepà specjalnà;

2) pozwolenie do kierowania pojazdem:

a) kategorii B — pojazdem o dopuszczalnej masie
ca∏kowitej nieprzekraczajàcej 3,5 t oraz zespo∏em
pojazdów sk∏adajàcym si´ z pojazdu specjalnego
i przyczepy specjalnej o dopuszczalnej masie ca∏-
kowitej nieprzekraczajàcej masy w∏asnej pojaz-
du, o ile ∏àczna dopuszczalna masa ca∏kowita ze-
spo∏u tych pojazdów nie przekracza 3,5 t, oraz
pojazdem specjalnym wolnobie˝nym,

b) kategorii C — pojazdem o dopuszczalnej masie
ca∏kowitej przekraczajàcej 3,5 t, ∏àcznie  z przy-
czepà specjalnà o dopuszczalnej masie ca∏kowi-
tej nieprzekraczajàcej 2,5 t,

c) kategorii C+E — zespo∏em pojazdów specjalnych
okreÊlonych w kategorii C, ∏àcznie z przyczepà
specjalnà,

d) kategorii D — autobusem specjalnym lub pojaz-
dem  specjalnym wolnobie˝nym ∏àcznie z przy-
czepà specjalnà o dopuszczalnej masie ca∏kowi-
tej nieprzekraczajàcej 2,5 t.

4. Do kierowania pojazdem  specjalnym na podwo-
ziu gàsienicowym, zespo∏em pojazdów specjalnych
sk∏adajàcym si´ z pojazdu gàsienicowego i przyczepy
specjalnej uprawnia prawo jazdy kategorii B, C, C1,
T lub pozwolenia do kierowania pojazdem kategorii B,
C, C+E, D.

§ 2. W razie koniecznoÊci ewakuacji zagro˝onego
mienia jednostki wojskowej, pojazdem specjalnym  lub
zespo∏em pojazdów specjalnych, na rozkaz dowódcy
jednostki wojskowej, mo˝e kierowaç ka˝dy ̋ o∏nierz po-
siadajàcy prawo jazdy  lub pozwolenie do kierowania
pojazdem co najmniej kategorii B i umiej´tnoÊç kiero-
wania danym pojazdem.

§ 3. Traci moc rozporzàdzenie Ministrów Obrony
Narodowej oraz Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 11 czerwca 1999 r. w sprawie uprawnieƒ do kie-
rowania przez ˝o∏nierzy zasadniczej s∏u˝by wojskowej
pojazdami specjalnymi Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 1999 r. Nr 56, poz. 592).

§ 4. 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
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1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na podsta-

wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia-
∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).



Dziennik Ustaw Nr 180 — 11480 — Poz. 1505

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Obrony Narodowej
oraz Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
15 paêdziernika 2002 r. (poz. 1505)

WZÓR ÂWIADECTWA WOJSKOWEGO


