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Szanowny Panie Premierze 

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się obywatel wskazujący, iż jego prawa 
są naruszane w związku z transportowaniem przez pojazdy specjalne Służby Więziennej. 
Badając wskazany zarzut stwierdziłem, iż w chwili obecnej brak jest szczegółowej regulacji 
prawnej dotyczącej używania tych pojazdów. 

Na mocy art. 66 ust 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) w brzmieniu obecnie obowiązującym: 
„Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej, minister 

właściwy do spraw finansów publicznych oraz Minister Sprawiedliwości w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw transportu określą, w drodze rozporządzenia, warunki 

techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej ". 

Wskazana delegacja ustawowa była przedmiotem kolejnych nowelizacji 
wynikających z okoliczności powoływania do życia nowych formacji, czy też 
przekształcania już istniejących albo też włączania do grona wskazanych podmiotów 
używających pojazdów specjalnych jednostek, które wcześniej z tego typu pojazdów nie 
korzystały. 

Na tej podstawie wydano Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 
2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do 
celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
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Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 262, poz. 2615). 

Artykuł 66 ust 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który stanowi delegację do 

wydania tego rozporządzenia, po raz ostatni został zmieniony przez art. 29 pkt 4 lit. c) 

ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu 

Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2006. Nr 

104, poz. 711 ze zm.) z dniem 1 października 2006 r. 

Wskazana wyżej ustawa w art. 75 stanowi, iż „do czasu wydania przepisów 

wykonawczych przewidzianych w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o SKW oraz SWW 

i w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy SKW oraz SWW, a także 

w przepisach ustaw nowelizowanych niniejszą ustawą stosuje się odpowiednio dotychczas 

obowiązujące przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych 

Służbach Informacyjnych oraz ustaw nowelizowanych niniejszą ustawą, nie dłużej jednak 

niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, o ile nie są sprzeczne z tymi 

ustawami". 

Tym samym wymienione wyżej rozporządzenie obowiązywało jeszcze przez rok od 

wejścia w życie ustawy, tj. od 1 października 2006 r. Z dniem 2 października 2007 r. ex lege 

nastąpiła utrata mocy obowiązującej powyższego rozporządzenia. W chwil obecnej 

niemożliwa staje się zatem ocena warunków technicznych (a co się z tym wiąże 

bezpieczeństwa osób nimi podróżujących), jakie musi spełniać pojazd specjalny i używany 

do celów specjalnych formacji wskazanych w art. 66 ust 7 ustawy Prawo o ruchu 

drogowym. 

Biorąc pod uwagę stan prawny na dzień 18 sierpnia 2008 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 

148) należy wskazać, iż rozporządzenie, do którego wydania delegację ustawową stanowi 

art. 66 ust 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym, nie zostało wydane. 

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 16 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze 
zm.), zwracam się do Pana Premiera o wydanie rozporządzenia będącego wypełnieniem 
delegacji ustawowej z art. 66 ust 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

Z poważaniem 

Z upoważnienia 
Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-/ Stanisław Trociuk 
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 


