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ROZPORZÑDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
ORAZ OBRONY NARODOWEJ
z dnia 2 paêdziernika 2002 r.
w sprawie sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów jednostek podporzàdkowanych Ministrowi
Obrony Narodowej.
Na podstawie art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98,
poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106,
poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483
i Nr 53, poz. 649, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106,
poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130,
poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676,
Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 183, poz. 1524) zarzàdza si´, co nast´puje:

3. Odleg∏oÊç mi´dzy jadàcymi kolumnami pojazdów nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 500 m, a mi´dzy kolumnami w czasie postoju — 200 m.

§ 1. 1. Liczba pojazdów w kolumnie nie mo˝e przekraczaç 20, a je˝eli kolumna sk∏ada si´ wy∏àcznie z samochodów osobowych — 30 pojazdów.

a) tras´ przejazdu oraz planowany czas jego rozpocz´cia i zakoƒczenia,

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ w razie przejazdu
kolumny pojazdów w zwiàzku z dzia∏aniami majàcymi
na celu zapewnienie bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego oraz realizacji zadaƒ zwiàzanych z obronnoÊcià paƒstwa.
———————
1)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

4. Postanowienia dotyczàce pojazdów stosuje si´
równie˝ do zespo∏ów pojazdów.
§ 2. 1. Kierownik jednostki zarzàdzajàcej przejazd
kolumny lub upowa˝niona przez niego osoba:
1) okreÊla:

b) liczb´ pojazdów w kolumnie,
c) pr´dkoÊç przejazdu kolumny,
d) odleg∏oÊci pomi´dzy jadàcymi pojazdami,
e) miejsce i czas planowanego postoju,
f) sposób porozumiewania si´ pomi´dzy osobami
znajdujàcymi si´ w poszczególnych pojazdach;
2) wyznacza dowódc´ (kierownika) kolumny, a je˝eli
kolumna sk∏ada si´ co najmniej z 10 pojazdów, wyznacza równie˝:
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a) kierunkowego — poruszajàcego si´ w pierwszym pojeêdzie kolumny, odpowiedzialnego za
utrzymywanie wyznaczonej trasy oraz pr´dkoÊci
przejazdu,
b) zamykajàcego — poruszajàcego si´ w ostatnim
pojeêdzie kolumny, odpowiedzialnego za utrzymywanie dyscypliny w kolumnie, organizacj´
Êrodków bezpieczeƒstwa wymaganych w czasie
postoju, sk∏adanie meldunków o dyscyplinie
w kolumnie oraz o rodzaju uszkodzeƒ pojazdów
i miejscu ich postoju,
c) osob´ (osoby) wykonujàcà (wykonujàce) zadania niezb´dne dla zapewnienia bezpiecznego
przejazdu kolumny.
2. Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zapewnia si´ odpowiednie Êrodki ∏àcznoÊci.
3. W ka˝dym pojeêdzie wyznacza si´ dowódc´ pojazdu, którym mo˝e byç jego kierowca.
§ 3. 1. Na przedzie po lewej stronie pierwszego pojazdu i z ty∏u po lewej stronie ostatniego pojazdu w kolumnie umieszcza si´ tablic´, której wzór okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
2. Pojazd dowódcy kolumny po lewej stronie
z przodu oznacza si´ bia∏o-czarnà flagà, której wzór
okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
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3. W razie przejazdu kolumny po drodze ekspresowej lub autostradzie, na pojazdach, o których mowa
w ust. 1, dodatkowo umieszcza si´ ostrzegawczy sygna∏ Êwietlny b∏yskowy barwy ˝ó∏tej, widoczny z odleg∏oÊci co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystoÊci powietrza. Sygna∏ umieszczony na pierwszym pojeêdzie
powinien byç widoczny co najmniej z przodu i z boków
pojazdu, a sygna∏ umieszczony na ostatnim pojeêdzie
powinien byç widoczny co najmniej z ty∏u i z boków pojazdu.
4. Przepis ust. 3 mo˝e byç stosowany równie˝ w razie przejazdu kolumny po drodze innej ni˝ droga ekspresowa lub autostrada.
§ 4. Traci moc rozporzàdzenie Ministrów Spraw
Wewn´trznych i Administracji oraz Obrony Narodowej
z dnia 10 lutego 2000 r. w sprawie sposobu organizacji
i oznakowania kolumn pojazdów jednostek podporzàdkowanych Ministrom Spraw Wewn´trznych i Administracji oraz Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 34,
poz. 399).
§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
Minister Obrony Narodowej:
J. Szmajdziƒski

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministrów Spraw Wewn´trznych
i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 2 paêdziernika
2002 r. (poz. 1585)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR TABLICY DO OZNACZANIA KOLUMN POJAZDÓW JEDNOSTEK PODPORZÑDKOWANYCH
MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ

Opis tablicy:
Prostokàt o wymiarach: 400 mm x 300 mm, barwy pomaraƒczowej odblaskowej, otoczony czarnym paskiem
o szerokoÊci nieprzekraczajàcej 15 mm. Symbole pojazdów barwy czarnej.
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR FLAGI DO OZNACZANIA POJAZDU DOWÓDCY KOLUMNY POJAZDÓW JEDNOSTEK
PODPORZÑDKOWANYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ

Opis flagi:
Prostokàt o wymiarach: 300 mm x 450 mm, barwy czarno-bia∏ej.

