
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 27 września 2012 r.

Poz. 1071

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 września 2012 r.

w sprawie uprawnień osób kierujących pojazdami specjalnymi i pojazdami przeznaczonymi do celów specjalnych 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. 
zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa uprawnienia osób do kierowania pojazdami specjalnymi i pojazdami przeznaczonymi do 
celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub pobranymi w ramach świadczeń na rzecz obrony, zwanymi 
dalej „pojazdami specjalnymi i pojazdami przeznaczonymi do celów specjalnych”, a także dodatkowe wymagania w sto-
sunku do tych osób.

§ 2. 1. Osoba może kierować pojazdem specjalnym lub pojazdem przeznaczonym do celów specjalnych na podwoziu 
kołowym oraz zespołem pojazdów specjalnych składającym się z pojazdu na podwoziu kołowym i przyczepy specjalnej, 
jeżeli:

1)  posiada uprawnienia do kierowania pojazdem specjalnym i pojazdem przeznaczonym do celów specjalnych odpowied-
niej kategorii w zakresie prawa jazdy lub pozwolenia wojskowego;

2)  ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem specjalnym i pojazdem przezna-
czonym do celów specjalnych, zwany dalej „kursem”, w jednostce wojskowej uprawnionej do prowadzenia szkolenia 
w odniesieniu do kołowych transporterów opancerzonych i samochodów opancerzonych o konstrukcji samonośnej.

2. Osoba może kierować pojazdem specjalnym lub pojazdem przeznaczonym do celów specjalnych na podwoziu gąsie-
nicowym oraz zespołem pojazdów specjalnych składającym się z pojazdu na podwoziu gąsienicowym i przyczepy specjal-
nej lub używanej do celów specjalnych, jeżeli:

1)  posiada uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy lub pozwolenia wojskowego jednej z następują-
cych kategorii: B, C1, C, D1, D lub T;

2)  ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs w jednostce wojskowej uprawnionej do prowadzenia szkolenia w odniesieniu 
do pojazdów na podwoziu gąsienicowym.

3. Do kierowania zespołem pojazdów specjalnych lub pojazdów przeznaczonych do celów specjalnych składającym się 
z pojazdu kołowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i przyczepy specjalnej nieprzekraczającej 3,5 t dopusz-
czalnej masy całkowitej uprawnia prawo jazdy kategorii C.

4. Kurs obejmuje następujące przedmioty szkoleniowe:

1)  budowa i eksploatacja pojazdu;

1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 205, poz. 1210, Nr 227, 
poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454 oraz z 2012 r. poz. 113.
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2)  nauka jazdy;

3)  obsługiwanie pojazdu;

4)  szkolenie medyczne;

5)  ochrona środowiska.

§ 3. 1. Osobie, która ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs w jednostce wojskowej uprawnionej do prowadzenia 
szkolenia, jest wydawane świadectwo ukończenia kursu z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem specjalnym i pojazdem 
przeznaczonym do celów specjalnych.

2. Wzór świadectwa wraz z opisem określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Osoba, która złoży wniosek do właściwego organu o zakwalifikowanie do służby poza granicami kraju w charakterze 
kierowcy, musi posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii oraz świadectwo ukończenia kursu.

§ 5. Świadectwa ukończenia kursu wydane do chwili wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 r.2)

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie wzoru 
i opisu świadectwa ukończenia kursu z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem specjalnym i używanym do celów specjalnych Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowym ośrodku szkolenia kierowców (Dz. U. Nr 20, poz. 183), które traci moc z dniem 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 137 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 
Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 106,  poz. 622, Nr 205, poz. 1210, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454 oraz z 2012 r. poz. 113).



Dziennik Ustaw – 3 –  Poz. 1071

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 6 września 2012 r. (poz. 1071)

WZÓR ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA KURSU Z ZASAD EKSPLOATACJI I KIEROWANIA POJAZDEM 
SPECJALNYM I POJAZDEM PRZEZNACZONYM DO CELÓW SPECJALNYCH

awers                                                                                          rewers

Opis wzoru świadectwa ukończenia  kursu z  zasad eksploatacj i  i  k ierowania pojazdem specjal-
nym i  pojazdem przeznaczonym do celów specjalnych:

1. Format A7 (układ pionowy).
2. Świadectwo jest dwustronne; każda strona w kolorze zielonym.
3. Tekst i znaki graficzne są czarne.
4. Zafoliowanie obustronne – po wypełnieniu.
5. Na pierwszej stronie umieszcza się:

5.1. Godło państwowe.
5.2. Następujący tekst:

1)  pod godłem państwowym, w jednym wierszu – „Ministerstwo Obrony Narodowej”;
2)  poniżej, w pięciu wierszach – „ŚWIADECTWO ukończenia kursu z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem 

specjalnym i pojazdem przeznaczonym do celów specjalnych Nr…”;
3)  pod oddzielającą linią ciągłą o długości 68 mm, w piętnastu wierszach – „1. Nazwisko, 2. Imię/imiona, 3. Imiona 

rodziców, 4. Adres zamieszkania: miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu, 5. Organ wydający (imienna pieczęć 
oraz podpis osoby upoważnionej), 6. Podpis posiadacza”.

5.3. Ramkę o wymiarze 45 x 35 mm, a w niej tekst: „miejsce na fotografię 45 × 35 mm”.
5.4. Skrót „mp.” wpisany w okrąg o średnicy 15 mm.

6. Na drugiej stronie zamieszcza się następujący tekst:
6.1.  W górnej połowie strony, w jedenastu wierszach – „7. Kwalifikacje: Ukończył z wynikiem pozytywnym kurs z za-

sad eksploatacji i kierowania pojazdem specjalnym i pojazdem przeznaczonym do celów specjalnych (nazwa ukoń-
czonego kursu)”.

6.2.  Na dole strony, w sześciu wierszach – „UWAGA Uprawnia (wraz z dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnie-
nia do kierowania pojazdem odpowiedniej kategorii) do kierowania pojazdem specjalnym i pojazdem przeznaczonym 
do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub pobranym w ramach świadczeń na rzecz obrony.”.

7  Kwalifikacje:

Ukończył z wynikiem pozytywnym kurs z zasad eksploatacji 
i kierowania pojazdem specjalnym i pojazdem przeznaczonym do 
celów specjalnych

(nazwa ukończonego kursu)

UWAGA

Uprawnia (wraz z dokumentem stwierdzającym posiadanie 
uprawnienia do kierowania pojazdem odpowiedniej kategorii) do 
kierowania pojazdem specjalnym i pojazdem przeznaczonym do 
celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub 
pobranym w ramach świadczeń na rzecz obrony

Ministerstwo Obrony Narodowej
ŚWIADECTWO

ukończenia kursu z zasad eksploatacji 
i kierowania pojazdem specjalnym 

i pojazdem przeznaczonym do celów specjalnych
Nr ....................

1  Nazwisko  
2  Imię / imiona  
3  Imiona rodziców  
4  Adres zamieszkania:

miejscowość  
ulica  
nr budynku  nr lokalu  

5  Organ wydający

(imienna pieczęć oraz podpis osoby 
upoważnionej)

6  Podpis posiadacza

mp

miejsce na fotografię 45 × 35 mm




