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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 12 listopada 2002 r.

w sprawie okreÊlenia dokumentów potwierdzajàcych wykonywanie przez przedsi´biorc´ przewozów 
w ramach pomocy humanitarnej, medycznej lub w przypadku kl´ski ˝ywio∏owej.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125,
poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804
i Nr 199, poz. 1671) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Dokumentem potwierdzajàcym wykonywa-
nie przez przedsi´biorc´ przewozów w ramach pomo-
cy humanitarnej, medycznej lub w przypadku kl´ski ̋ y-
wio∏owej jest oÊwiadczenie wystawione przez organi-
zatora danego przewozu.

2. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, powin-
no zawieraç w szczególnoÊci:

1) oznaczenie jednostki b´dàcej organizatorem prze-
wozu,  jej siedziby i adresu;

2) oznaczenie przedsi´biorcy wykonujàcego organi-
zowany transport drogowy, jego siedziby i adresu;

3) numery rejestracyjne pojazdów samochodowych
wykonujàcych organizowany przewóz;

4) termin organizowanego przewozu;

5) okreÊlenie rodzaju i zakresu organizowanego prze-
wozu;

6) okreÊlenie trasy przejazdu po terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, a w przypadku mi´dzynarodowe-

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruk-
tury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

go transportu drogowego równie˝ wskazanie
przejÊç granicznych, przez które nastàpi przekro-
czenie granicy paƒstwowej.

3. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, powin-
no byç wystawione nie póêniej ni˝ 7 dni przed dniem
rozpocz´cia organizowanego przewozu.

§ 2. Do oÊwiadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 1,
nale˝y do∏àczyç przynajmniej jeden z nast´pujàcych
dokumentów:

1) kopi´ statutu jednostki b´dàcej organizatorem
przewozu, potwierdzajàcego cele, zasady, formy
i zakres prowadzonej przez nià dzia∏alnoÊci;

2) zaÊwiadczenie wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta w∏aÊciwego dla siedziby jednostki, o której

mowa w pkt 1, potwierdzajàce fakt organizowania
przewozu w ramach pomocy humanitarnej, me-
dycznej lub w zwiàzku z kl´skà ˝ywio∏owà;

3) dokument stwierdzajàcy, ˝e dany przewóz wykony-
wany jest w ramach pomocy humanitarnej, me-
dycznej lub w zwiàzku z kl´skà ˝ywio∏owà, wysta-
wiony albo poÊwiadczony przez zagraniczne przed-
stawicielstwo dyplomatyczne lub zagraniczny
urzàd konsularny albo przez konsula Rzeczypospo-
litej Polskiej.

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

Minister Infrastruktury: M. Pol
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