
Na podstawie art. 64 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z póên. zm.2)) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki i sposób
pilotowania pojazdów, o których mowa w art. 64
ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo
o ruchu drogowym, zwanych dalej „pojazdami”, oraz
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

w sprawie pojazdów wykonujàcych pilota˝

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury
(Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190,
Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29,
poz. 257, Nr 54, poz. 535 i Nr 92, poz. 884.



wyposa˝enie i oznakowanie pojazdów wykonujàcych
pilota˝.

2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) zezwolenie — zezwolenie na przejazd pojazdu;

2) pilotowanie — zespó∏ czynnoÊci wykonywanych
na drodze przez pilotów korzystajàcych z pojaz-
dów wykonujàcych pilota˝, które majà na celu za-
pewnienie bezpieczeƒstwa ruchu drogowego pod-
czas przejazdu pojazdu;

3) pilot — osob´ upowa˝nionà do wydawania poleceƒ
i sygna∏ów innym uczestnikom ruchu drogowego,
bezpoÊrednio odpowiedzialnà za zapewnienie bez-
pieczeƒstwa ruchu drogowego oraz minimalizacj´
utrudnieƒ w ruchu drogowym w czasie przejazdu
pojazdu;

4) pojazd wykonujàcy pilota˝ — odpowiednio wypo-
sa˝ony i oznakowany pojazd samochodowy, przy
którego u˝yciu zabezpiecza si´ przejazd pojazdu
lub kolumny pojazdów.

§ 2. 1. Pojazd, który przekracza co najmniej jednà
z nast´pujàcych wielkoÊci:

1) d∏ugoÊç pojazdu — 23,00 m,

2) szerokoÊç — 3,20 m,

3) wysokoÊç — 4,50 m

— powinien byç pilotowany przez jeden pojazd wy-
konujàcy pilota˝.

2. Pojazd, który przekracza co najmniej jednà z na-
st´pujàcych wielkoÊci:

1) d∏ugoÊç pojazdu — 28,00 m,

2) szerokoÊç — 3,60 m,

3) wysokoÊç — 4,70 m,

4) masa ca∏kowita — 60 t

— powinien byç pilotowany przy u˝yciu dwóch po-
jazdów wykonujàcych pilota˝, poruszajàcych si´
z przodu i z ty∏u pojazdu.

3. Pojazdy poruszajàce si´ w kolumnie powinny
byç pilotowane przy u˝yciu dwóch pojazdów wykonu-
jàcych pilota˝, poruszajàcych si´ na poczàtku i koƒcu
kolumny.

§ 3. 1. Pojazdem wykonujàcym pilota˝ mo˝e byç
pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie ca∏kowi-
tej do 3,5 t, z wyjàtkiem motocykla.

2. Pojazd wykonujàcy pilota˝ powinien byç wypo-
sa˝ony w:

1) tablic´ oznakowania pojazdu wykonujàcego pilo-
ta˝ z napisem PILOT i napisem okreÊlajàcym naj-
wi´kszà szerokoÊç pojazdu pilotowanego, której
wzór jest okreÊlony w za∏àczniku do rozporzàdze-
nia;

2) dwa Êwiat∏a b∏yskowe barwy ˝ó∏tej, widoczne ze
wszystkich stron pojazdu z odleg∏oÊci co najmniej
150 m przy dobrej przejrzystoÊci powietrza i nie-
powodujàce oÊlepiania innych uczestników ruchu;

3) Êrodki bezpoÊredniej ∏àcznoÊci radiowej z pojazda-
mi pilotowanymi;

4) urzàdzenia nag∏aÊniajàce.

3. Pojazd wykonujàcy pilota˝ mo˝e byç wyposa˝o-
ny w:

1) dodatkowe Êwiat∏o barwy bia∏ej lub ˝ó∏tej samo-
chodowej z czarnym napisem PILOT, umieszczone
pod tablicà, o której mowa w ust. 2 pkt 1;

2) umieszczone na zewnàtrz dodatkowe Êwiat∏o bar-
wy bia∏ej lub ˝ó∏tej selektywnej, umocowane
w sposób umo˝liwiajàcy zmian´ kierunku Êwietl-
nego (szperacz); Êwiat∏o to powinno byç w∏àczane
i wy∏àczane niezale˝nie od innych Êwiate∏.

4. Âwiat∏a, o których mowa w ust. 2 pkt 2, powin-
ny byç umieszczone na dachu pojazdu wykonujàcego
pilota˝, symetrycznie wzgl´dem pod∏u˝nej osi syme-
trii pojazdu, w jednej linii z tablicà z napisem PILOT.

§ 4. 1. Pilotowanie powinno odbywaç si´ w spo-
sób zapewniajàcy bezpieczeƒstwo oraz zminimalizo-
wanie utrudnieƒ w ruchu drogowym, które mogà si´
pojawiç podczas pilotowania pojazdów.

2. Podczas pilotowania pilot:

1) zapewnia w∏aÊciwà organizacj´ przejazdu pojaz-
dów zgodnie z warunkami zawartymi w zezwole-
niu;

2) sprawuje bezpoÊredni nadzór nad przejazdem po-
jazdów w czasie przejazdu i postoju;

3) kieruje ruchem drogowym w niezb´dnym zakresie
okreÊlonym przepisami o kierowaniu ruchem dro-
gowym;

4) podejmuje decyzj´ o wstrzymaniu pilotowania
w razie powstania istotnego utrudnienia w ruchu
drogowym lub zagro˝enia jego bezpieczeƒstwa.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Infrastruktury: w z. A. Pi∏at

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
28 lipca 1998 r. w sprawie trybu oraz jednostek i warunków
ich wspó∏dzia∏ania w zakresie pilotowania pojazdów, któ-
rych wymiary, masa lub nacisk osi przekraczajà okreÊlone
wielkoÊci (Dz. U. Nr 107, poz. 677), które zgodnie z art. 5
ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie ustawy — Pra-
wo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 129, poz. 1444 i Nr 154,
poz. 1798, z 2002 r. Nr 216, poz. 1825 oraz z 2003 r. Nr 149,
poz. 1452) utraci∏o moc z dniem 2 stycznia 2004 r.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 r.
(poz. 1165)

WZÓR TABLICY OZNAKOWANIA POJAZDU WYKONUJÑCEGO PILOTA˚
Z NAPISEM „PILOT” I NAPISEM OKREÂLAJÑCYM NAJWI¢KSZÑ SZEROKOÂå POJAZDU PILOTOWANEGO

Dziennik Ustaw Nr 110 — 7747 — Poz. 1165

Opis tablicy: t∏o barwy bia∏ej wykonane z materia∏u odblaskowego, napisy, obwódka i symbole barwy czer-
wonej.


