
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 

z dnia ……………… 2016 r. 

w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych 

(Dz. U. z dnia ……………2016 r.) 

Na podstawie art. 64i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) zarządza się, co 

następuje: 

 

§ 1.1. Rozporządzenie określa: 

1) szczegółowe warunki i sposób pilotowania pojazdów nienormatywnych; 

2) podmioty uprawnione do prowadzenia szkolenia kandydatów na pilotów i 

pilotów z zakresu pilotowania pojazdów nienormatywnych oraz program i tryb 

prowadzenia szkolenia w tym zakresie; 

3) wzór protokołu pomiarów pojazdu nienormatywnego; 

4) wzór świadectwa kwalifikacji zawodowej pilota pojazdów nienormatywnych, 

mając na uwadze potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w trakcie 

przejazdu pojazdu nienormatywnego lub kolumny pojazdów nienormatywnych oraz 

sprawnego wykonywania czynności pilotowania. 

 
2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 

1) pilotowanie – zespół czynności wykonywanych przez pilota korzystającego z 

pojazdu wykonującego pilotowanie, które mają na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas przejazdu pojazdu 

nienormatywnego lub kolumny pojazdów nienormatywnych; 

2) pojazd wykonujący pilotowanie – odpowiednio wyposażony i oznakowany 

pojazd samochodowy, przy którego użyciu pilot zabezpiecza przejazd pojazdu 

nienormatywnego lub kolumny pojazdów nienormatywnych, spełniający 

odpowiednie warunki techniczne  i posiadający adnotację „PILOT” w dowodzie 

rejestracyjnym, pozwoleniu czasowym lub innym odpowiadającym dokumencie; 

wymóg posiadania adnotacji "PILOT" nie dotyczy pojazdu zarejestrowanego za 



granicą, który powinien posiadać aktualne zaświadczenie o przeprowadzonym 

dodatkowym badaniu technicznym, potwierdzające spełnienie dodatkowych 

wymagań dla pojazdu wykonującego pilotowanie, zgodnie z przepisami o 

warunkach technicznych pojazdów; 

3) pilot – osobę uprawnioną do dawania poleceń lub sygnałów uczestnikowi ruchu 

lub innej osobie znajdującej się na drodze, bezpośrednio odpowiedzialną za 

zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz minimalizację utrudnień w 

ruchu drogowym w czasie przejazdu pojazdu nienormatywnego lub kolumny 

pojazdów nienormatywnych; pojęcie to obejmuje pilota nie certyfikowanego 

oraz pilota certyfikowanego; 

4) pilot nie certyfikowany – pilot posiadający uprawnienie do dawania poleceń lub 

sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze 

zgodnie z przepisami o kierowaniu ruchem drogowym i nie posiadający 

świadectwa kwalifikacji zawodowej pilota pojazdów nienormatywnych; 

5) pilot certyfikowany –  pilot posiadający uprawnienie do dawania poleceń lub 

sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze 

zgodnie z przepisami o kierowaniu ruchem drogowym oraz posiadający 

ukończony kurs pilotowania pojazdów nienormatywnych, zgodnie z przepisami 

niniejszego rozporządzenia, potwierdzony świadectwem kwalifikacji zawodowej 

pilota pojazdów nienormatywnych; 

6) świadectwo kwalifikacji zawodowej pilota pojazdów nienormatywnych – 

dokument wydawany przez podmiot odpowiedzialny za przeprowadzanie 

szkolenia z zakresu pilotowania pojazdów nienormatywnych, zgodnie z 

przepisami niniejszego rozporządzenia. 

 

§ 2.1.  Pojazd nienormatywny, który przekracza co najmniej jedną z 

następujących wielkości: 

1) długość pojazdu – 23,00 m, 

2) szerokość – 3,20 m, 

3) wysokość – 4,50 m, 

4) masa całkowita – 60 t 

– powinien być pilotowany przez jeden pojazd wykonujący pilotowanie prowadzony 

przez pilota certyfikowanego. 

 



2. Pojazd nienormatywny, który przekracza co najmniej jedną z następujących 

wielkości: 

1) długość pojazdu – 30,00 m, 

2) szerokość – 3,60 m, 

3) wysokość – 4,70 m, 

4) masa całkowita – 80 t 

– powinien być pilotowany przy użyciu dwóch pojazdów wykonujących pilotowanie, 

poruszających się z przodu i z tyłu pojazdu.  Pojazd wykonujący pilotowanie i 

poruszający się z przodu powinien być prowadzony przez pilota certyfikowanego. 

 

3. Pojazd nienormatywny, który przekracza co najmniej jedną z następujących 

wielkości: 

1) długość pojazdu – 40,00 m, 

2) szerokość – 4,80 m, 

3) wysokość – 5,00 m, 

4) masa całkowita – 150 t 

– powinien być pilotowany przy użyciu trzech pojazdów wykonujących pilotowanie. 

Co najmniej jeden pojazd wykonujący pilotowanie powinien być prowadzony przez 

pilota certyfikowanego. 

 

4. Pojazd nienormatywny, który przekracza co najmniej jedną z następujących 

wielkości: 

1) długość pojazdu – 50,00 m, 

2) szerokość – 5,50 m, 

3) wysokość – 5,50 m, 

4) masa całkowita – 200 t 

– powinien być pilotowany przy użyciu czterech pojazdów wykonujących pilotowanie. 

Co najmniej dwa pojazdy wykonujące pilotowanie powinny być prowadzone  przez 

pilotów certyfikowanych. 

 

5. Pojazdy nienormatywne poruszające się w kolumnie, powinny być pilotowane 

przy użyciu dwóch pojazdów wykonujących pilotowanie: jednego poruszającego się 

na początku kolumny i prowadzonego przez pilota certyfikowanego oraz jednego 

poruszającego się na końcu kolumny, z zastrzeżeniem ust. 6. 



 

6. Pojazdy nienormatywne poruszające się w kolumnie, jeżeli parametr 

którykolwiek z nich przekracza jedną z wielkości określoną w ust. 3, powinny być 

pilotowane przy użyciu czterech pojazdów wykonujących pilotowanie, poruszających 

się w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo przejazdu. Co najmniej 

dwa pojazdy wykonujące pilotowanie powinny być prowadzone  przez pilotów 

certyfikowanych. 

 

7. Jeżeli przejazdy pojazdów nienormatywnych lub kolumn pojazdów 

nienormatywnych wymagają pilotowania przez pojazdy wykonujące pilotowanie w 

liczbach większych niż określone odpowiednio w ust. 1-6, co najmniej połowa 

pojazdów wykonujących pilotowanie powinna być prowadzona przez pilotów 

certyfikowanych. 

 
§ 3. Pojazd wykonujący pilotowanie powinien być skonstruowany, oznakowany i 

wyposażony zgodnie z przepisami rozporządzenia wydanego na podstawie art. 66 

ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 1137, z późn. zm.). 

 

§ 4.1. Pilotowanie powinno odbywać się w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo oraz minimalizowanie utrudnień w ruchu drogowym, które mogą 

pojawić się podczas przejazdu pojazdu nienormatywnego lub kolumny pojazdów 

nienormatywnych. 
 

2. Przed rozpoczęciem przejazdu pilot: 

1) w obecności kierującego pojazdem nienormatywnym dokonuje, za pomocą 

urządzeń pomiarowych stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu 

wykonującego pilotowanie, pomiarów długości, szerokości i wysokości pojazdu 

nienormatywnego; 

2) wpisuje uzyskane wyniki pomiarów, o których mowa w pkt 1, do protokołu 

pomiarów pojazdu nienormatywnego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do 

rozporządzenia, a następnie zapoznaje z nim kierującego pojazdem 



pilotowanym; protokół pomiarów podpisują kierowca pojazdu nienormatywnego 

oraz wszystkie osoby wykonujące pilotowanie tego pojazdu; 

3) sprawdza posiadanie przez kierującego pojazdem nienormatywnym 

odpowiedniego zezwolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy; 

4) sprawdza zgodność wymiarów pojazdu nienormatywnego z: 

a) wymiarami wskazanymi w posiadanym przez kierującego pojazdem 

pilotowanym zezwoleniu kategorii VII na przejazd pojazdu 

nienormatywnego, lub 

b) dopuszczalnymi wymiarami wskazanymi w tabeli „Kategorie zezwoleń na 

przejazd pojazdu nienormatywnego”, stanowiącej załącznik do ustawy, dla 

posiadanego przez pojazdem pilotowanym zezwolenia kategorii I-VI na 

przejazd pojazdu nienormatywnego.  

 

3. Protokół pomiarów pojazdu nienormatywnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, 

zawiera co najmniej: 

1) numery rejestracyjne pojazdu nienormatywnego; 

2) kategorię, numer i datę ważności zezwolenia na przejazd pojazdu 

nienormatywnego posiadanego przez kierującego pojazdem pilotowanym; 

3) trasę planowanego przejazdu; 

4) wyniki pomiarów długości, szerokości i wysokości pojazdu nienormatywnego 

podane z dokładnością do 0,01 m; 

5) czytelne podpisy kierowcy pojazdu pilotowanego oraz wszystkich osób 

wykonujących jego pilotowanie.  

 

4. Przed rozpoczęciem przejazdu kierowca pojazdu nienormatywnego: 

1) uczestniczy w pomiarach, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 

2) zapoznaje się z protokołem pomiarów pojazdu nienormatywnego, o którym 

mowa w ust. 2 pkt 2 i który następnie podpisuje,  

3) na wezwanie pilota okazuje posiadane zezwolenie na przejazd pojazdu 

nienormatywnego, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy.  

 

5. Pilot nie rozpoczyna pilotowania, jeżeli: 

1) którykolwiek z wymiarów pojazdu nienormatywnego przekracza wartość 

wskazaną w posiadanym przez kierującego tym pojazdem zezwoleniu kategorii 



VII na przejazd pojazdu nienormatywnego lub w tabeli „Kategorie zezwoleń na 

przejazd pojazdu nienormatywnego”, stanowiącej załącznik do ustawy – w 

przypadku okazania przez kierującego pojazdem pilotowanym zezwolenia 

kategorii I-VI na przejazd pojazdu nienormatywnego; lub 

2) kierujący pojazdem pilotowanym nie okazał osobom wykonującym pilotowanie 

odpowiedniego zezwolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy. 

 

6. W trakcie pilotowania pojazdu nienormatywnego pilot posiadający wypełniony 

protokół, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest obowiązany okazywać ten dokument 

uprawnionym osobom. Protokół powinien być dostępny dla uprawnionych osób na 

całej trasie przejazdu pojazdu nienormatywnego. 

 

7. Pilot podejmuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz 

minimalizowanie utrudnień w ruchu drogowym podczas przejazdu i postoju pojazdu 

nienormatywnego lub kolumny pojazdów nienormatywnych – w szczególności: 

1) zapewnia właściwą organizację przejazdu pojazdu nienormatywnego lub 

kolumny pojazdów nienormatywnych, zgodnie z warunkami zawartymi w 

zezwoleniu, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ust. 1 ustawy, albo warunkami 

określonymi przez zarządcę dla przejazdu pojazdu nienormatywnego przez 

most lub wiadukt, o których mowa w art. 64c ust. 11 ustawy; 

2) sprawuje bezpośredni nadzór nad pojazdem nienormatywnym lub kolumną 

pojazdów nienormatywnych w czasie przejazdu, a także w czasie postoju, jeżeli 

postój pojazdu nienormatywnego lub kolumny pojazdów nienormatywnych 

może stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 

3) wydaje polecenia i sygnały innym uczestnikom ruchu drogowego oraz kieruje 

ruchem drogowym w niezbędnym zakresie określonym przepisami o ruchu 

drogowym; 

4) podejmuje decyzję o wstrzymaniu pilotowania, bądź przejazdu pojazdu 

nienormatywnego lub kolumny pojazdów nienormatywnych, w razie powstania 

istotnego utrudnienia w ruchu drogowym lub zagrożenia jego bezpieczeństwa; 

w takim przypadku pilot zawiadamia najbliższą jednostkę Policji. 

 

 

 



8. Kierujący pojazdem nienormatywnym: 

1) podporządkowuje się poleceniom pilotów, chyba, że wydawane polecenia, w 

jego ocenie, mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 

2) nie podejmuje działań mogących stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym wskutek przejazdu prowadzonego przez niego pojazdu 

nienormatywnego; 

3) sprawuje bezpośredni nadzór nad pojazdem nienormatywnym w czasie 

przejazdu i postoju.  

 
§ 5.1. Do szkolenia z zakresu pilotowania pojazdów nienormatywnych może 

przystąpić osoba, która: 

1) ukończyła 21 lat,  

2) posiada uprawnienie do kierowania pojazdami określonymi dla prawa jazdy 

kategorii B przez okres co najmniej 3 lat, 

3) posiada uprawnienie do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub 

innej osobie znajdującej się na drodze przez osobę, o której mowa w art. 6 ust. 

1 pkt 12 ustawy, zgodnie z przepisami o kierowaniu ruchem drogowym; 

4) posiada udokumentowane co najmniej 3-miesięczne nieprzerwane 

doświadczenie w zakresie pilotowania pojazdów nienormatywnych pod 

nadzorem osoby posiadającej świadectwo kwalifikacji zawodowej pilota 

pojazdów nienormatywnych, 

5) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie co najmniej w stopniu 

umożliwiającym podstawową komunikację z kierowcą pojazdu pilotowanego 

oraz organami uprawnionymi do kontroli na drodze. 

 

2. Osoba, przystępując do szkolenia, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązana 

przedstawić kierownikowi ośrodka szkolenia dokumenty potwierdzające spełnienie 

wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4. 

 

3. Szkolenie prowadzone jest w ośrodku szkolenia w formie cyklu zajęć 

obejmującego program szkolenia, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia. 

 

4. Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest pozytywne zaliczenie testu 

składającego się z dwóch części: 



1) 20 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru, oraz 

2) 5 zadań otwartych obejmujących sytuacje drogowe związane z pilotowaniem 

pojazdu nienormatywnego lub kolumny pojazdów nienormatywnych 

zgodnie z zakresem programu szkolenia. Test uznaje się za zaliczony w przypadku 

udzielenia co najmniej 80% prawidłowych odpowiedzi z części, o której mowa w pkt 1 

oraz prawidłowego rozwiązania co najmniej 80% zadań, o których mowa w pkt 2. 

 

5. Dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do pilotowania 

pojazdów nienormatywnych jest świadectwo kwalifikacji zawodowej pilota pojazdów 

nienormatywnych wystawione przez kierownika ośrodka szkolenia. 

 

6. Świadectwo kwalifikacji zawodowej pilota pojazdów nienormatywnych, o 

którym mowa w ust. 5 zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia zakończenia 

szkolenia. 

 

7. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 6, świadectwo kwalifikacji 

zawodowej pilota pojazdów nienormatywnych wydaje się po odbyciu ponownego 

szkolenia. 

 

8. Ośrodek szkolenia prowadzi ewidencję wydanych świadectw kwalifikacji 

zawodowej pilota pojazdów nienormatywnych. 

 

9. Wzór świadectwa kwalifikacji zawodowej pilota pojazdów nienormatywnych 

określa Załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

 

10. Kierownik ośrodka szkolenia jest obowiązany:  

1) przedstawić wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia 

ośrodka szkolenia, najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia, informację o 

terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą 

uczestników szkolenia;  

2) prowadzić dokumentację szkolenia;  

3) przekazywać wojewodzie, o którym mowa w pkt 1, w terminie 14 dni od dnia 

zakończenia szkolenia i wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej 



potwierdzającego jego ukończenie, następujące dane osób, które ukończyły 

kurs: 

a) imię i nazwisko,  

b) datę i miejsce urodzenia, 

c) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – 

serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę 

państwa, które wydało ten dokument,  

d) adres zamieszkania, 

e) datę rozpoczęcia i zakończenia szkolenia,  

f) numer wydanego świadectwa kwalifikacji zawodowej pilota pojazdów 
nienormatywnych. 

11. Zaświadczenie, o którym mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania 

ruchem drogowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 840), wydane przed dniem wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia, uznaje się jako świadectwo kwalifikacji 

zawodowej pilota pojazdów nienormatywnych, do czasu upływu terminu na jaki 

zostało ono wydane. 

 
§ 6.1.	 Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia 

stanowi działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 

r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru 

przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia. 

 

2. Warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia 

ośrodka szkolenia spełnia przedsiębiorca, który: 

1) prowadzi działalność usługową w zakresie transportu lądowego jako 

organizacja o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszająca przewoźników drogowych 

ładunków nienormatywnych oraz przedsiębiorców wykonujących pilotowanie 

pojazdów nienormatywnych; 

2) zapewnia prowadzenie szkolenia zgodnie z programem, przez wykładowców 

posiadających wiedzę, umiejętności i wykształcenie niezbędne do zapewnienia 

prawidłowego przebiegu szkolenia; 

3) posiada: 



a) salę wykładową,: 

b) pomieszczenie biurowe, 

c) wyposażenie dydaktyczne, 

d) szczegółowy program szkolenia wraz z planem jego wykonania oraz 

metodami nauczania; 

4) zapewnia podczas szkolenia specjalistyczne środki transportu przeznaczone 

do przewozu ładunków nienormatywnych, w tym co najmniej: 

a) ciągnik siodłowy posiadający nie mniej niż trzy osie i przystosowany do 

łączenia z naczepami specjalistycznymi, 

b) naczepę posiadającą nie mniej niż cztery osie skrętne oraz zmienną 

odległość pomiędzy osią siodłowego urządzenia sprzęgającego i tylnym 

obrysem, przekraczającą 12,00 m, 

c) naczepę posiadającą możliwość niezależnego sterowania osiami 

skrętnymi, 

d) naczepę modułową składającą się co najmniej z dwóch wózków 

modułowych;  

5) zapewnia podczas szkolenia płaskie i utwardzone miejsce do prezentowania 

właściwości skrętnych środków transportu, o których mowa w pkt 4; 

6) nie był, jako osoba fizyczna lub członek organu osoby prawnej, prawomocnie 

skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych 

lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów. 

 

3. Sala wykładowa powinna: 

1) mieć powierzchnię nie mniejszą niż 25 m2; 

2) powinna być wyposażona w stoliki i miejsca siedzące dla każdej osoby biorącej 

udział w szkoleniu; 

3) być przystosowana do szkolenia minimum 10 osób; 

4) być oświetlona, ogrzewana i przewietrzana; 

5) być odizolowana od innych pomieszczeń; 

6) być oznaczona nazwą „Sala szkoleniowa”; 

7) być wyposażona w pomoce dydaktyczne obejmujące co najmniej: 

a) tablicę do pisania, 

b) makietę do symulowania sytuacji na drodze, 



c) tablice poglądowe z zakresu szkolenia lub filmy prezentujące zasady 

bezpiecznego pilotowania pojazdów nienormatywnych oraz prawidłowego 

dawania sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu drogowego lub innym 

osobom znajdującym się na drodze podczas pilotowania pojazdów 

nienormatywnych, 

d) przedmioty i urządzenia umożliwiające korzystanie z tych pomocy 

dydaktycznych. 

 

4. Pomieszczenie biurowe powinno: 

1) być oznaczone przez wskazanie nazwy, adresu i godzin pracy ośrodka 

szkolenia; 

2) umożliwiać obsługę osób oraz przechowywanie dokumentacji związanej z 

prowadzonymi szkoleniami w sposób uniemożliwiający dostęp osób 

postronnych. 

 

5. Organem prowadzącym rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek 

szkolenia jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności 

objętej wpisem. 

 

6. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 

dokonywany jest na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane: 

1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania; 

2) numer w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców 

w Krajowym Rejestrze Sądowym – o ile są wymagane; 

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy; 

4) wskazanie miejsca prowadzenia ośrodka szkolenia. 

 

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, przedsiębiorca dołącza:  

1) program szkolenia wraz z planem wykonania szkolenia oraz metodami 

nauczania; 

2) listę wykładowców wraz z kopiami dokumentów potwierdzających ich wiedzę i 

kwalifikację; 

3) kopie dokumentów zawierających informacje o: warunkach lokalowych i 

wyposażeniu dydaktycznym; 



4) kopie dokumentów zawierających informacje o środkach transportu dostępnych 

podczas szkolenia oraz miejscu prezentowania ich właściwości skrętnych. 

 

8. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6, przedsiębiorca składa 
oświadczenie o następującej treści:  

„Oświadczam, że:  

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących 

ośrodek szkolenia są kompletne i zgodne z prawdą; 

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w 

zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia, określone w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia … w sprawie pilotowania pojazdów 

nienormatywnych.” 

 

9. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 8, powinno również zawierać:  

1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania; 

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;  

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem jej 

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

 

10. W rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 

umieszcza się dane przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 6, z wyjątkiem adresu 

zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres siedziby, oraz jego numer w tym rejestrze. 

 

11. Dokonując wpisu wojewoda pobiera opłatę za wpis, w wysokości … zł, 

stanowiącą dochód budżetu państwa. 

 

12. Nadzór nad ośrodkami szkolenia sprawuje wojewoda. 

 

13. W ramach sprawowanego nadzoru wojewoda: 

1) przeprowadza kontrolę w zakresie:  

a) spełniania przez ośrodek szkolenia wymagań, o których mowa w § 6 ust. 

2,  



b) zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującym programem 

szkolenia, 

c) dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia; 

2) w przypadku ustalenia naruszeń warunków wykonywania działalności wyznacza 

termin ich usunięcia; 

3) wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia 

oraz wykreśla z urzędu przedsiębiorcę z rejestru przedsiębiorców 

prowadzących ośrodek szkolenia, jeżeli przedsiębiorca: 

a) złożył oświadczenie oraz inne dokumenty stanowiące załączniki do 

wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 6, niezgodne ze stanem faktycznym, 

b) nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w 

zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia w wyznaczonym przez wojewodę 

terminie, 

c) rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w 

zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia. 

 

14. Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności 

gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia jest:  

1) wielokrotne prowadzenie szkolenia w sposób niezgodny z programem 

szkolenia, stanowiącym Załącznik nr 2 do rozporządzenia, 

2) nieprzedstawienie informacji, o której mowa w § 5 ust. 10 pkt 1; 

3) wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej niezgodnego ze stanem 

faktycznym; 

4) odmowa poddania się kontroli, o której mowa w ust. 13 pkt 1. 
 

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 629). 
 
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem … 2016 r. 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 
 

PROTOKÓŁ POMIARÓW POJAZDU NIENORMATYWNEGO 
 

I N F O R M A C J E   O   P O J E Ź D Z I E   P I L O T O W A N Y M 
NUMERY REJESTRACYJNE 
POJAZDU PILOTOWANEGO 

KATEGORIA 
OKAZANEGO 
ZEZWOLENIA 

NUMER OKAZANEGO 
ZEZWOLENIA 

TERMIN 
WAŻNOŚCI 

OKAZANEGO 
ZEZWOLENIA 

UWAGI 
(np. adnotacja o nieokazaniu przez 

kierującego wymaganego zezwolenia) 

     

P L A N O W A N A   T R A S A   P R Z E J A Z D U* 
 

P O M I A R Y    P O J A Z D U    N I E N O R M A T Y W N E G O** 
DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ 

                            m                             m                             m 
P O T W I E R D Z E N I E   Z N A J O M O Ś C I   P R O T O K O Ł U 

CZYTELNY PODPIS-KIERUJĄCY POJAZDEM 
PILOTOWANYM: 

CZYTELNY PODPIS – PILOT PROWADZĄCY: CZYTELNY PODPIS – PILOT 2: 



CZYTELNY PODPIS – PILOT 3: CZYTELNY PODPIS – PILOT 4: CZYTELNY PODPIS – PILOT 5: 

 
 * Dotyczy pojazdów nienormatywnych pilotowanych na podstawie zezwolenia kategorii innej niż VII; 

należy podać miejscowość rozpoczęcia i zakończenia przejazdu pojazdu nienormatywnego oraz 
najważniejsze miejscowości oraz numery dróg na trasie przejazdu 

** Wymiary pojazdu pilotowanego należy podać z dokładnością do 0,01 m 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 
	

PROGRAM	SZKOLENIA	W	ZAKRESIE	PILOTOWANIA	POJAZDÓW	NIENORMATYWNYCH	
 

Zagadnienia Liczba 
godzin 

1 2 

I Przepisy ruchu drogowego dotyczące poruszania się po drogach 
publicznych pojazdów nienormatywnych 

4 
 

Omówienie przepisów dotyczących: 
− dopuszczalnych wymiarów, mas i nacisków osi pojazdów, 
− przewozu ładunków podzielnych i niepodzielnych, 
− podziału oraz oznakowania dróg publicznych ze względu na ich kategorie, 

klasy oraz dopuszczalne naciski osi, 
− rodzajów skrzyżowań i węzłów drogowych, 
− poruszania się po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych oraz 

kolumn pojazdów nienormatywnych. 
 

II Zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych 

4 
 

Omówienie przepisów dotyczących: 
− kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego 
− kwalifikowania pojazdów nienormatywnych do poszczególnych kategorii 

zezwoleń, 
− warunków przejazdu pojazdów nienormatywnych określanych w 

zezwoleniach,  
− uprawnień organów do kontroli zezwoleń na przejazd pojazdów 

nienormatywnych, 
− odpowiedzialności przewoźnika drogowego oraz podmiotów wykonujących 

inne czynności związane z przejazdami pojazdów nienormatywnych. 
 

III Uprawnienia i obowiązki pilota pojazdów nienormatywnych  

 

Omówienie: 
− uprawnień pilota pojazdów nienormatywnych wynikających z ustawy – 

Prawo o ruchu drogowym i rozporządzenia w sprawie kierowania ruchem 
drogowym, 

− obowiązków pilota oraz kierującego pojazdem pilotowanym przed 
rozpoczęciem przejazdu 

1 



− obowiązków pilota oraz kierującego pojazdem pilotowanym w trakcie 
przejazdu i postoju pojazdu nienormatywnego 

 

IV Pilotowanie pojazdów nienormatywnych 

7 
  

Omówienie: 
− zasad pilotowania pojazdów nienormatywnych i kolumn pojazdów 

nienormatywnych na różnych rodzajach dróg publicznych, 
− różnych reakcji kierujących pojazdami wobec pojazdu nienormatywnego, 
− możliwości wystąpienia różnych warunków atmosferycznych, w 

szczególności: niedostatecznej widoczności, zmniejszonej przejrzystości 
powietrza, opadów atmosferycznych, oblodzenia nawierzchni, 

− awarii pojazdu nienormatywnego w trakcie przejazdu po drogach 
publicznych, 

− konieczności prowadzenia ruchu wahadłowego, 
− konieczności wstrzymania ruchu pojazdów, w szczególności przez 

skrzyżowania, mosty i wiadukty, w celu umożliwienia przejazdu pojazdu 
nienormatywnego, 

− konieczności przejazdu w niewłaściwym kierunku ruchu. 
 

V Pojazdy wykonujące pilotowanie 

1 
 

Omówienie: 
− wymagań w zakresie konstrukcji, oznakowania i wyposażenia pojazdu 

wykonującego pilotowanie, 
− możliwości wykorzystania oznakowania i wyposażenia pojazdu 

wykonującego pilotowanie w różnych sytuacjach związanych z przejazdem 
i postojem pojazdu nienormatywnego  

 

VI Symulacja różnych sytuacji drogowych związanych z pilotowaniem 
pojazdu nienormatywnego i kolumny pojazdów nienormatywnych 

7 
 

Ćwiczenia obejmujące możliwe do wystąpienia sytuacje podczas przejazdu 
pojazdów nienormatywnych – w szczególności przez: skrzyżowania i obiekty 
inżynieryjne, jak również podczas przejazdu w niewłaściwym kierunku ruchu, 
awarii pojazdu nienormatywnego na drodze itp. 
 

VII Praktyczne aspekty pilotowania pojazdów nienormatywnych 

6 
 

Zajęcia praktyczne obejmujące zapoznanie z konstrukcją specjalistycznych 
środków transportu przeznaczonych do przewozu ładunków 
ponadnormatywnych, w szczególności: 
− zapoznanie z konstrukcją i własnościami jezdnymi przyczepy posiadającej 

osie sztywne, 

− zapoznanie z konstrukcją i własnościami jezdnymi przyczepy posiadającej 
osie skrętne, 

− zapoznanie z konstrukcją przyczepy modułowej, 

− zapoznanie z konstrukcją tzw. „łabędziej szyi”, 

− zapoznanie z możliwościami niezależnego (zewnętrznego) sterowania 
naczep specjalistycznych, 

− zapoznanie z możliwościami pokonywania skrętów i skrzyżowań różnego 
rodzaju przyczepami specjalistycznymi 

Razem godzin 30 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Załącznik nr 3 

 
WZÓR ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ PILOTA POJAZDÓW 

NIENORMATYWNYCH 
 

 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I  E N I E 
 

Wydanie przez ministra właściwego ds. transportu nowego rozporządzenia 

traktującego o pilotowaniu pojazdów nienormatywnych konieczne jest z uwagi na 

rosnący udział przewozów drogowych ładunków nienormatywnych w ogólnej liczbie 

wszystkich przewozów drogowych towarów, co wprost jest wynikiem rozwoju 

gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Rosnące zapotrzebowanie na 

przemieszczanie środkami transportu drogowego różnego rodzaju ładunków 

nienormatywnych (np. elementów konstrukcji obiektów inżynieryjnych, elementów 

wież wiatrowych itp.) powoduje konieczność użycia do ich przewozów coraz to 

bardziej specjalistycznego sprzętu, parametry którego już same w sobie nie 

mieszczą się w przepisach o warunkach technicznych pojazdów. Z kolei parametry 

takich specjalistycznych środków transportu (wymiary, masa całkowita i naciski osi) z 

umieszczonymi na nich tego rodzaju ładunkami, znacznie odbiegają od 

normatywnych. Zatem przejazd drogami publicznymi tego rodzaju pojazdów 

nienormatywnych podlega szczególnym zasadom określonym w przepisach ustawy – 

Prawo o ruchu drogowym. Nietypowe zachowanie na drodze takich pojazdów, 

wynikające z jego parametrów, powoduje konieczność zabezpieczania tego rodzaju 

przejazdów. Dotychczasowe doświadczenia, zarówno przewoźników ładunków 

nienormatywnych, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą 

wspomagającą transport drogowy i polegającą na zabezpieczaniu przejazdów 



pojazdów nienormatywnych, wskazują na potrzebę zwiększenia rozpoznawalności 

takiego przejazdu, poprzez jednolite i czytelne oznakowanie pojazdów wykonujących 

pilotowanie, jak również poprzez zwiększenie poziomu bezpieczeństwa podczas 

przejazdu i postoju pojazdów nienormatywnych, zwiększenie wymaganego 

wyposażenia pojazdów wykonujących pilotowanie, ustalenie katalogu wymaganych 

obowiązków pilota oraz kierującego pilotowanym pojazdem oraz przede wszystkim 

podniesienie kwalifikacji osób wykonujących pilotowanie – z uwagi na szczególny 

charakter wykonywanych przez nich czynności związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym podczas przejazdu pojazdów nienormatywnych.   

Wydanie nowego rozporządzenia w sprawie pilotowania pojazdów 

nienormatywnych wymaga zmiany zakresu delegacji ustawowej zawartej w art. 64i 

ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Wspomniany 

art. 64i ust.2 ustawy powinien otrzymać następujące brzmienie: 

„Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:    

1) szczegółowe warunki i sposób pilotowania pojazdów nienormatywnych; 

2) podmioty uprawnione do prowadzenia szkolenia kandydatów na pilotów i 

pilotów z zakresu pilotowania pojazdów nienormatywnych oraz program i tryb 

prowadzenia szkolenia w tym zakresie; 

3) wzór protokołu pomiarów pojazdu nienormatywnego; 

4) wzór świadectwa kwalifikacji zawodowej pilota pojazdów nienormatywnych, 

mając na uwadze potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w trakcie 

przejazdu pojazdu nienormatywnego lub kolumny pojazdów nienormatywnych oraz 

sprawnego wykonywania czynności pilotowania”. 

W § 1 ust. 2 pkt 1 doprecyzowano, że pilotowanie stanowi zespół czynności 

wykonywanych przez pilota korzystającego z pojazdu wykonującego pilotowanie, 

które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas 

przejazdu pojazdu nienormatywnego lub kolumny pojazdów nienormatywnych. 

W § 3 wskazano, że pojazd wykonujący pilotowanie – jako odpowiednio 

wyposażony i oznakowany pojazd samochodowy, przy którego użyciu pilot 

zabezpiecza przejazd pojazdu nienormatywnego lub kolumny pojazdów 

nienormatywnych – powinien spełniać odpowiednie warunki techniczne potwierdzone 

przez organ rejestracyjny adnotacją urzędową „PILOT” w dowodzie rejestracyjnym, 

pozwoleniu czasowym lub innym odpowiadającym dokumencie. Uzyskanie adnotacji 



urzędowej o treści „PILOT” w dokumencie rejestracyjnym pojazdu będzie wymagało 

zweryfikowania spełnienia przez ten pojazd wymagań. Weryfikacji takiej powinni 

dokonywać zatrudnieni w stacjach kontroli pojazdów uprawnieni diagności 

samochodowi, w trybie dodatkowego badania technicznego polegającego na 

sprawdzeniu dodatkowych wymagań (analogicznie jak np. pojazdy wykorzystywane 

do nauki jazdy, czy taksówki osobowe), potwierdzonego wydaniem stosowanego 

zaświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań dla pojazdu 

wykonującego pilotowanie”, będącego następnie podstawą dokonania adnotacji 

urzędowej o treści „PILOT” w dokumencie rejestracyjnym. 

W § 1 ust. 2 pkt 3-5 ujęto doprecyzowane pojęcie „pilot” funkcjonujące w art. 2 

pkt 35c ustawy – Prawo o ruchu drogowym, które dodatkowo obejmuje pojęcie „pilota 

nie certyfikowanego” oraz „pilota certyfikowanego”. 

W § 1 ust. 2 pkt 6 określono pojęcie „,świadectwo kwalifikacji zawodowej pilota 

pojazdów nienormatywnych”, jako dokument wydawany przez podmiot 

odpowiedzialny za przeprowadzanie szkoleń zgodnie z przepisami dotyczącymi 

kierowania ruchem drogowym, osobie, która spełnia wymagania określone w 

niniejszym rozporządzeniu. 

W przepisach § 2 ust. 1-4 określono minimalne wielkości parametrów pojazdu 

nienormatywnego, po przekroczeniu którejkolwiek przejazd takiego pojazdu powinien 

być pilotowany przy użyciu jednego (ust. 1), dwóch (ust. 2), trzech (ust. 3) lub 

czterech (ust. 4) pojazdów wykonujących pilotowanie. Ponadto w § 2 ust. 5-6  

określono warunki, po zaistnieniu których kolumna pojazdów nienormatywnych 

powinna być pilotowana przy użyciu dwóch (ust. 5) lub czterech (ust. 6) pojazdów 

wykonujących pilotowanie. W przepisach § 2 ust. 1-6, jak również w ust. 7 wskazano, 

jaka minimalna liczba pojazdów wykonujących pilotowanie powinna być prowadzona 

przez pilotów certyfikowanych, posiadających znacznie większą wiedzę i 

umiejętności z zakresu pilotowania pojazdów nienormatywnych, w stosunku do 

pilotów nie certyfikowanych, posiadających jedynie szkolenie z zakresu dawania 

sygnałów i poleceń uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze, 

zgodnie z przepisami o kierowaniu ruchem drogowym. Obowiązujące obecnie 

przepisy stawiają wymóg pilotowania pojazdów nienormatywnych oraz kolumn 

pojazdów nienormatywnych przy użyciu jednego lub dwóch pojazdów wykonujących 

pilotowanie. Profesjonalnie działające na rynku transportowym przedsiębiorstwa 

transportu ładunków ponadnormatywnych oraz przedsiębiorstwa trudniące się 



pilotowaniem pojazdów nienormatywnych, zdając sobie sprawę z utrudnień w ruchu 

drogowym ze strony pojazdów nienormatywnych oraz nietypowych zachowań na 

drodze wynikających z wymiarów lub masy tych pojazdów, przy jednoczesnym braku 

zachowania szczególnej ostrożności wobec pojazdów nienormatywnych ze strony 

innych uczestników ruchu drogowego, kierując się względami bezpieczeństwa, 

zapewniają większą niż minimalna wymagana obecnymi przepisami prawa liczbę 

pojazdów wykonujących pilotowanie, stawiając jednocześnie wymagania dotyczące 

posiadania określonych umiejętności i doświadczenia osobom prowadzącym takie 

pojazdy. Zatem celowe, a wręcz konieczne, wydaje się zwiększenie wymaganej 

liczby pojazdów wykonujących pilotowanie (w zależności od wielkości parametrów 

pojazdu nienormatywnego), jak również podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 

osób prowadzących takie pojazdy i odpowiedzialnych za zapewnienie 

bezpieczeństwa podczas przejazdu pojazdu nienormatywnego lub kolumny 

pojazdów nienormatywnych. 

W § 3 wskazano, że pojazd wykonujący pilotowanie powinien być 

skonstruowany, wyposażony i oznakowany w sposób określony w § 38a 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r., 

Nr 32, poz. 262, z późn. zm.). Tylko i wyłącznie przeniesienie z rozporządzenia w 

sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych i ujęcie w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów 

oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, przepisów dotyczących konstrukcji, 

oznakowania oraz wyposażenia pojazdu wykonującego pilotowanie, daje możliwość 

weryfikowania spełnienia tych wymagań na etapie dopuszczenia pojazdu do ruchu 

drogowego, tj. w drodze badania technicznego przeprowadzanego przez 

uprawnionego diagnostę w stacji kontroli pojazdów. Obecnie istniejący stan prawny 

pozwala jedynie na zweryfikowanie prawidłowości wyposażenia i oznakowania 

pojazdów wykonujących pilotowanie przez uprawnione organy w toku kontroli 

drogowej pojazdu nienormatywnego, tj. dopiero na etapie wykonywania usługi 

pilotowania, gdzie nazbyt często okazuje się, że usługę tą wykonują podmioty do 

tego nieprzygotowane, a realizują osoby nie posiadające wymaganych uprawnień do 

kierowania ruchem drogowym oraz wiedzy i umiejętności związanych z pilotowaniem 

pojazdów nienormatywnych. Stanowi to nieuczciwą konkurencję wobec tych 

przedsiębiorców, którzy inwestując w wymagane wyposażenie i oznakowanie 



pojazdów, a także podnoszenie wiedzy i umiejętności zatrudnionego personelu, chcą 

wykonywać usługi pilotowania w sposób profesjonalny, co w tym obszarze 

działalności transportowej ma przede wszystkim bezpośredni wpływ na 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a którym trudno jest konkurować z podmiotami 

nie posiadającymi odpowiedniego sprzętu i personelu. Należy zatem w § 38a 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r., 

Nr 32, poz. 262, z późn. zm.) określić szczegółowe wymagania w zakresie 

konstrukcji oraz oznakowania i niezbędnego wyposażenia pojazdu wykonującego 

pilotowanie. 

W § 4 ujęto obowiązkowe czynności jakie pilot oraz kierowca pojazdu 

pilotowanego powinni wykonać, zarówno  przed rozpoczęciem przejazdu, jak i w 

trakcie przejazdu oraz postoju – mając na uwadze wymagane przepisy prawa w 

zakresie poruszanie się po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych, a także 

przede wszystkim bezpieczeństwo takich przejazdów. W Załączniku nr 1 do 

rozporządzenia określono wzór „Protokołu pomiarów pojazdu nienormatywnego”, 

który powinien zostać wypełniony przed rozpoczęciem pilotowania i być dostępny dla 

uprawnionych osób na całej trasie przejazdu.  

W § 5 oraz § 6 wskazano zasady szkolenia kandydatów na pilotów i pilotów 

pojazdów nienormatywnych oraz zasady prowadzenia działalności związanej z takimi 

szkoleniami, w tym nadzór nad tego rodzaju działalnością. Dotychczasowa praktyka 

pokazuje, że od pilota pojazdów nienormatywnych wymaga się nie tylko 

ponadprzeciętnych umiejętności w bezpiecznym prowadzeniu przejazdu, ale także 

specjalistycznej wiedzy z zakresu dopuszczalnych wymiarów, mas i nacisków osi 

pojazdów, charakterystyki dróg publicznych, skrzyżowań, węzłów, kategorii obiektów 

inżynieryjnych (mostów, wiaduktów), kategorii zezwoleń na przejazd pojazdów 

nienormatywnych, a także budowy, a niekiedy nawet obsługi specjalistycznego 

sprzętu do przewozu ładunków nienormatywnych, np. zdalnego kierowania osiami 

skrętnymi naczep podczas przejazdu przez skrzyżowania itp. Obecnie obowiązujące 

przepisy rozporządzenia MSWiA z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem 

drogowym przygotowują jedynie osobę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 12 ustawy, 

do statycznego dawania z poza pojazdu wykonującego pilotowanie poleceń i 

sygnałów uczestnikom ruchu drogowego lub innym osobom znajdującym się na 

drodze. Szkolenie to nie obejmuje żadnych innych czynności i obowiązków 



związanych ze specyfiką pracy pilota pojazdów nienormatywnych. Środowisko 

przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą wspomagającą transport 

lądowy w zakresie pilotowania pojazdów nienormatywnych zgłasza konieczność 

wprowadzenia specjalistycznych szkoleń z zakresu pilotowania pojazdów 

nienormatywnych, które faktycznie będzie wyłaniało osoby predysponowane do 

wykonywania tak odpowiedzialnych czynności, jak zabezpieczanie przejazdów 

pojazdów nienormatywnych i kolumn takich pojazdów, których zachowanie na drodze 

może stwarzać określone sytuacje nietypowe. Zadaniem pilota jest bowiem 

podejmowanie – zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem – szeregu działań, które 

zapewnią bezpieczeństwo przejazdu pojazdów nienormatywnych, a przede 

wszystkim bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego wobec takiego 

przejazdu. Rękojmię rzetelności takich szkoleń, w ocenie środowiska firm 

pilotujących, mogą zapewnić jedynie duże organizacje o zasięgu ogólnokrajowym 

zrzeszające przewoźników drogowych ładunków nienormatywnych oraz 

przedsiębiorców wykonujących pilotowanie pojazdów nienormatywnych. Tylko te 

podmioty dysponują bowiem, poza warunkami lokalowymi, wysoce specjalistycznym 

sprzętem służącym do przewozu ładunków ponadnormatywnych i pilotowania 

pojazdów przewożących takie ładunki, co pozwoli na zapoznanie uczestników 

szkolenia z możliwościami manewrowymi takiego sprzętu, np. zwrotnością podczas 

przejazdu w różnych warunkach drogowych itp. Organizacje zrzeszające 

przewoźników drogowych ładunków nienormatywnych oraz przedsiębiorców 

wykonujących pilotowanie pojazdów nienormatywnych posiadają także niezwykle 

przydatny w szkoleniu  kandydatów na pilotów i pilotów zasób materiałów 

dydaktycznych, w tym w pełni oznakowane i wyposażone pojazdy wykonujące 

pilotowanie, materiały filmowe z przejazdów pojazdów nienormatywnych, a także 

wybitnych fachowców i wykładowców, posiadających nie tylko wiedzę teoretyczną, 

ale przede wszystkim ogromne doświadczenie praktyczne, pozwalające wyposażyć 

słuchaczy w niezbędną wiedzę i umiejętności przyszłego pilota pojazdów 

nienormatywnych.  

Szczegółowy zakres szkolenia w zakresie pilotowania pojazdów 

nienormatywnych określono w Załączniku 2 do rozporządzenia. Z kolei w Załączniku 

nr 3 do rozporządzenia określono wzór „Świadectwa kwalifikacji zawodowej pilota 

pojazdów nienormatywnych”, będącego dokumentem potwierdzającym ukończenie 

specjalistycznego szkolenia z zakresu pilotowania pojazdów nienormatywnych.  



 


