
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 

z dnia …………………… 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 
zakresu ich niezbędnego wyposażenia  

(Dz. U. z dnia ……………2016 r.) 

 

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.) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 305) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) po § 38 dodaje się § 38a, który otrzymuje brzmienie: 
 
 

„1. Pojazdem wykonującym pilotowanie może być wyłącznie pojazd samochodowy o 

dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, wysokości co najmniej 1700 

mm i długości co najmniej 2500 mm, z wyjątkiem motocykla. 

2. Pojazd wykonujący pilotowanie powinien posiadać nadwozie w kolorze białym lub 

srebrnym, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się do pojazdu przystosowanego jako pojazd wykonujący 

pilotowanie po dniu 1 stycznia 2017 r.  

4. Pojazd wykonujący pilotowanie powinien być wyposażony w: 

1) dwa światła błyskowe barwy żółtej umieszczone na dachu, w przedniej jego 

części, w sposób zapewniający stałe pozostawanie ich na pojeździe i 

uniemożliwiający samoistne odczepienie od pojazdu, także w przypadku 

niekorzystnych warunków atmosferycznych; 



2) środki bezpośredniej łączności radiowej z pojazdem pilotowanym, w tym co 

najmniej jedno urządzenie przenośne umożliwiające bezpośrednią łączność 

radiową z poza pojazdu wykonującego pilotowanie; 

3) co najmniej 4 pachołki drogowe w kształcie stożka o minimalnej wysokości 540 

mm posiadające odblaskowe pasy poziome barwy biało-czerwonej, przy czym  

nie może być mniej niż po dwa pasy każdej barwy; 

4) co najmniej 2 lampy drogowe posiadające możliwość wysyłania przerywanego 

strumienia światła barwy pomarańczowej; 

5) tarczę do zatrzymywania pojazdów; 

6) latarkę wyposażoną w światło barwy czerwonej do dawania sygnałów innym 

uczestnikom ruchu drogowego podczas ograniczonej widoczności lub 

zmniejszonej przejrzystości powietrza; 

7) wysokościomierz o możliwości pomiaru wysokości co najmniej 5 m; 

8) taśmę mierniczą, drogomierz lub dalmierz laserowy o zakresie pomiarowym co 

najmniej 30 m, 

9) apteczkę pierwszej pomocy odpowiadającą normie DIN 13164; 

10) gaśnicę o pojemności całkowitej 2 kg proszku gaśniczego przeznaczoną do 

gaszenia pożarów grup A, B i C; 

11) umieszczone na masce przedniej oraz drzwiach przednich bocznych napisy 

"PILOT"; dopuszcza się wykonanie napisu na masce przedniej w formie 

lustrzanego odbicia; 

12) pasy barwy biało-czerwonej mieszczone na masce przedniej lub innych 

elementach nadwozia zapewniających ich widoczność z przodu, w sposób 

zapewniający stałe pozostawanie ich na pojeździe oraz uniemożliwiający 

samoistne odczepienie od pojazdu, także w przypadku niekorzystnych 

warunków atmosferycznych; jeżeli umożliwia to konstrukcja pojazdu, pasy 

mogą być umieszczone na masce przedniej oraz na innych elementach 

nadwozia zapewniających ich widoczność z przodu; 

13) pasy barwy biało-czerwonej umieszczone na klapie tylnej lub drzwiach tylnych 

w sposób zapewniający stałe pozostawanie ich na pojeździe oraz 

uniemożliwiający samoistne odczepienie od pojazdu, także w przypadku 

niekorzystnych warunków atmosferycznych; 

14) pasy barwy biało-czerwonej umieszczone na bokach pojazdu w sposób 

zapewniający stałe pozostawanie ich na pojeździe oraz uniemożliwiający 



samoistne odczepienie od pojazdu, także w przypadku niekorzystnych 

warunków atmosferycznych; 

15) napis „PILOT” w formie tablicy wymiennej lub folii odblaskowej umieszczone na 

klapie tylnej lub drzwiach tylnych w sposób zapewniający stałe pozostawanie na 

pojeździe i uniemożliwiający samoistne odczepienie od pojazdu, także w 

przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

5. Pojazd wykonujący pilotowanie może być wyposażony w: 

1) dwa światła błyskowe barwy żółtej umieszczone na dachu, w tylnej jego części, 

w sposób zapewniający stałe pozostawanie ich na pojeździe i uniemożliwiający 

samoistne odczepienie od pojazdu, także w przypadku niekorzystnych 

warunków atmosferycznych; 

2) dwa światła ostrzegawcze, migające, barwy żółtej umieszczone z przodu 

pojazdu w sposób zapewniający stałe pozostawanie ich na pojeździe i 

uniemożliwiający samoistne odczepienie od pojazdu, także w przypadku 

niekorzystnych warunków atmosferycznych; 

3) dodatkowe światło barwy białej z widocznym z przodu napisem „PILOT” barwy 

czarnej; 

4) umieszczone na zewnątrz jedno lub dwa dodatkowe światła robocze barwy 

białej lub żółtej selektywnej, umocowane w sposób umożliwiający zmianę 

kierunku świetlnego; światło lub światła te powinny być włączane i wyłączane 

niezależnie od innych świateł i nie mogą być używane w sposób powodujący 

oślepianie innych uczestników ruchu drogowego; 

5) urządzenie nagłaśniające; 

6) umieszczone na bokach nadwozia, w tylnej górnej części, napisy, które mogą 

zawierać: 

a) oznaczenie przedsiębiorcy (nazwę, logo), 

b) jego adres, w tym także adres poczty elektronicznej i strony internetowej, 

c) numer telefonu, 

przy czym powierzchnia całego napisu powinna zawierać się w wymiarach 1000 

mm x 500 mm; nie dopuszcza się wykonania napisów z materiału 

odblaskowego oraz umieszczenia ich na innych elementach nadwozia pojazdu;  

6. Światła, o których mowa w ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5 pkt 1, powinny być umieszczone 

symetrycznie względem podłużnej osi symetrii pojazdu. Wysyłane sygnały świetlne 

powinny być widoczne ze wszystkich stron pojazdu z odległości co najmniej 150 m 



przy dobrej przejrzystości powietrza i nie powinny powodować oślepiania innych 

uczestników ruchu. 

7. Napis, o którym mowa w ust. 4 pkt 11 powinien być umieszczony symetrycznie 

względem podłużnej osi symetrii, w sposób możliwie najbardziej widoczny z przodu 

pojazdu, nad pasami, o których mowa w ust. 4 pkt 12. Napisy na drzwiach przednich 

bocznych pojazdu powinny być umieszczone w ich centralnej części, możliwie na tej 

samej wysokości co pasy, o których mowa w ust. 4 pkt 14 (w ich poziomej osi 

symetrii). 

8. Pasy, o których mowa w ust. 4 pkt 12 powinny być wykonane z materiału 

odblaskowego. Wyskość pasów powinna wynosić od 200 mm do 400 mm i powinny 

one pokrywać całą szerokosć maski przedniej lub całą powierzchnię innego elementu 

nadwozia, na którym zostały umieszczone. Jeżeli pasy zostały umieszczone na 

masce przedniej, dolna krawędź pasów powinna pokrywać się z jej dolną krawędzią. 

Pasy powinny być ułożone pod kątem 45°±5°  symetrycznie względem osi symetrii i 

skierowane wierzchołkami ku górze. Szerokość każdej barwy pasów powinna być 

jednakowa i wynosić od 120 mm do 180 mm. 

9. Pasy, o których mowa w ust. 4 pkt 13 powinny być wykonane z materiału 

odblaskowego. Powinny one być ułożone pod kątem 45°±5°  symetrycznie względem 

osi symetrii i skierowane wierzchołkami ku górze. Szerokość każdej barwy pasów 

powinna być jednakowa wynosić od 120 mm do 180 mm. Boczne zewnętrzne 

krawędzie pasów powinny pokrywać się z bocznymi krawędziami klapy tylnej lub 

drzwi tylnych. Dolna krawędź pasów powinna pokrywać się z dolną krawędzią klapy 

tylnej lub drzwi tylnych, a wysokość pasów przebiegających w dolnej części powinna 

wynosić od 250 mm do 400 mm. Górne krawędzie pasów umieszczonych po lewej i 

prawej stronie powinny pokrywać się z górną krawędzią klapy lub drzwi tylnych. 

Odległość między wewnętrzną boczną krawędzią pasów przebiegających ku górze w 

lewej części pojazdu i wewnętrzną boczną krawędzią pasów przebiegających ku 

górze w prawej części pojazdu powinna wynosić od 750 mm do 1000 mm.  

10. Pasy, o których mowa w ust. 4 pkt 14 powinny być wykonane z materiału 

odblaskowego, ułożone pod kątem 45°±5° symetrycznie względem osi symetrii 

swojej powierzchni i skierowane wierzchołkami w kierunku przodu pojazdu. 

Szerokość każdej barwy pasów powinna być jednakowa i wynosić od 120 mm do 180 

mm. Wyskość pasów powinna wynosić od 250 mm do 450 mm i powinny one 

pokrywać co najmniej 80% długość każdego boku, przy czym do długości każdego 



boku nie jest wliczona długość drzwi przednich bocznych, na których pasy nie 

powinny być umieszczone, a także długośc błotnika przedniego, na którym pasy 

mogą być umieszczone (jeżeli konstrukcja pojazdu na to pozwala). Pasy powinny być 

umieszczone na wysokości od 400 mm do 1200 mm. 

11.    Tablica lub napis, o których mowa w ust. 4 pkt 15 powinien być umieszczony na 

wysokości co najmniej 600 mm symetrycznie względem podłużnej osi symetrii 

pojazdu.  

12. Światła, o których mowa w ust. 5 pkt 2 powinny być umieszczone symetrycznie 

względem podłużnej osi symetrii pojazdu na wysokości od 250 mm do 1200 mm, a 

wzajemna odległość świateł nie może być mniejsza niż 600 mm. Wysyłane sygnały 

świetlne powinny być widoczne z przodu pojazdu z odległości co najmniej 150 m przy 

dobrej przejrzystości powietrza i nie powinny powodować oślepiania innych 

uczestników ruchu. Powinny one działać tylko wówczas, gdy włączone są światła, o 

których mowa w ust. 4 pkt 1 oraz powinna istnieć możliwość ich wyłączenia w sposób 

niezależny od działania świateł, o których mowa w ust. 4 pkt 1. 

13. Światło, o którym mowa w ust. 5 pkt 3 powinno być umieszczone na dachu w 

jednej linii ze światłami, o których mowa w ust. 4 pkt 1, przy czym dopuszcza się 

umieszczenie tych świateł w jednej lampie zespolonej. Napis „PILOT” powinien być 

widoczny z przodu pojazdu z odległości co najmniej 50 m przy dobrej przejrzystości 

powietrza. 

14. Elementy oznakowania pojazdu wykonującego pilotowanie, o których mowa w 

ust. 4 i 5, powinny być umieszczone na pojeździe w taki sposób, aby nie ograniczały 

widoczności drogi lub nie zasłaniały świateł, urządzeń sygnalizacyjnych, tablic 

rejestracyjnych lub innych tablic albo znaków, w które pojazd jest wyposażony. 

15. Wzory elementów oznakowania pojazdu wykonującego pilotowanie, o których 

mowa w ust. 4 pkt 11-15 oraz sposób ich umieszczania na pojazdach określa 

załącznik nr 14 do rozporządzenia”. 
 
 
2) po załączniku nr 13 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 14 do 

rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego 

rozporządzenia. 

 

 



§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 
Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

z dnia ……… 2016 r. (poz. ……) 

 

 

WZORY ELEMENTÓW OZNAKOWANIA POJAZDU WYKONUJĄCEGO 
PILOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ICH UMIESZCZANIA NA POJAZDACH 

 
 
§ 1. Wymiary oraz sposób rozmieszczania elementów oznakowania na pojazdach 
wykonujących pilotowanie określają rysunki 1-7. 
§ 2. Napis „PILOT” umieszczany na masce przedniej (rys. 1) i drzwiach przednich 
bocznych pojazdu (rys. 2) powinien odpowiadać następującym wymaganiom: 

a) napis „PILOT” barwy czerwonej wykonany z materiału odblaskowego, 
b) barwa czerwona powinna spełniać warunki techniczne określone przepisami o 

szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 
na drogach. 

§ 3. Pasy biało-czerwone umieszczane na masce przedniej (rys. 3) powinny 
odpowiadać następującym wymaganiom: 

a) pasy barwy białej i czerwonej wykonane z materiału odblaskowego, 
b) barwa biała i czerwona powinny spełniać warunki techniczne określone 

przepisami o szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach. 

§ 4. Pasy biało-czerwone umieszczane na klapie tylnej lub drzwiach tylnych pojazdu 
(rys. 4) powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

a) pasy barwy białej i czerwonej wykonane z materiału odblaskowego, 
b) barwa biała i czerwona powinny spełniać warunki techniczne określone 

przepisami o szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach. 

§ 5. Pasy biało-czerwone umieszczane na bokach pojazdu (rys. 5) powinny 
odpowiadać następującym wymaganiom: 

a) pasy barwy białej i czerwonej wykonane z materiału odblaskowego, 
b) barwa biała i czerwona powinny spełniać warunki techniczne określone 

przepisami o szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach. 

§ 6. Tablica lub napis „PILOT” umieszczane na drzwiach tylnych lub klapie tylnej 
pojazdu (rys. 6) powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

a) tło barwy białej wykonane z materiału odblaskowego, 
b) napis „PILOT” i obwódka barwy czerwonej wykonane z materiału 

odblaskowego, 
c) napis „PILOT” umieszczony centralnie – w osi symetrii pionowej i poziomej, 
d) barwa biała i czerwona powinny spełniać warunki techniczne określone 

przepisami o szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów 



drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach. 

§ 7. Wymiary podane we wzorach określone są w milimetrach (mm). 
 
 

Przykład 1 
 

 
 
 

Przykład 2 
 

 
 

Rys. 1. Napis „PILOT” umieszczany na masce przedniej (mm) 
 
 
 
 
 

 
 

Rys. 2. Napis „PILOT” umieszczany na drzwiach przednich bocznych pojazdu (mm) 



 
 

 
 

 
 

Rys.3. Pasy biało-czerwone umieszczane na masce przedniej (mm) 
 

 
 

Rys.4. Pasy biało-czerwone umieszczane na klapie tylnej lub drzwiach tylnych (mm) 
 
 
 
 

 
 

Rys.5. Pasy biało-czerwone umieszczane na bokach pojazdu (mm) 



 
 

Rys.6. Napis „PILOT” umieszczany na klapie tylnej lub drzwiach tylnych (mm) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przykład 1 

 
 

Przykład 2 

 
Rys.7. Oznakowanie pojazdów wykonujących pilotowanie 



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

 
W § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia …… 2016 

r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U z dnia …… 2016 r.) 

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 określonych w tym rozporządzeniu wymagań technicznych. 

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, pojazdy, 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. 

Zaproponowane w § 38 warunki dotyczące konstrukcji, oznakowania oraz 

wyposażenia pojazdów wykonujących pilotowanie wynikają z aktualnych potrzeb 

zapewnienia rozpoznawalności oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa 

przejazdów pojazdów nienormatywnych.  

Powyższa zmiana powoduje konieczność zmiany rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności 

organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów 

dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2003 r., Nr 192, poz. 1878, z późn zm.), 

gdzie w załączniku 1 stanowiącym instrukcję w sprawie rejestracji pojazdów, w § 11 

ust. 2 pkt 30, po lit. zf) należy dodać lit. zg), uprawniającą organ rejestracyjny do 

umieszczenia w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym pojazdu 

wykonującego pilotowanie adnotacji urzędowej o treści „PILOT”. 



Wprowadzenie do 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.) oraz do rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz 

wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2003 r., Nr 192, poz. 1878, z późn 

zm.) pojazdów przystosowanych jako „PILOT”, wymaga także zmiany przepisów 

rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 

czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych 

pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 

2012 r., poz. 996), w którym należy ująć zakres oraz sposób badań technicznych 

tych pojazdów oraz wzory dokumentów stosowanych przy tych badaniach. 

Konieczne będzie także określenie wysokości opłaty za tego rodzaju dodatkowe 

badanie techniczne, która powinna być analogiczna jak opłata za dodatkowe badanie 

techniczne pojazdu przeprowadzane w celu sprawdzenia przez ten pojazd spełnienia 

dodatkowych wymagań, np. jako taksówka osobowa, pojazd wykorzystywany do 

nauki jazdy itp.  

 

 
 


