
     

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 27 października 2020 r. 

Poz. 1886 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA INFRASTRUKTURY
1)

 

z dnia 21 października 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów 

oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
2)

 

Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 

284, 568, 695, 1087 i 1517) 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 2016 r. poz. 2022, z 2017 r. poz. 2338, z 2018 r. poz. 855 oraz 

z 2019 r. poz. 2560) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 31: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pojazd Policji, z wyjątkiem motocykla, powinien mieć: 

1) niebiesko-granatową barwę nadwozia oraz powinien być oznakowany pasem wyróżniającym barwy białej 

i umieszczonym po obu stronach pojazdu napisem „POLICJA” barwy białej albo 

2) srebrną barwę nadwozia oraz powinien być oznakowany: 

a) pasem wyróżniającym odblaskowym barwy niebieskiej z dodatkowymi prostokątnymi elementami od-

blaskowymi barwy białej, umieszczonymi na jego górnej i dolnej krawędzi, 

b) odblaskowym napisem „POLICJA” barwy białej umieszczonym po obu stronach pojazdu na pasie wy-

różniającym.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a. Na pojeździe Policji o niebiesko-granatowej barwie nadwozia, z wyjątkiem motocykla, dodatkowo 

można umieścić: 

1) świetlny napis „POLICJA” barwy niebieskiej na białym tle na dachu pojazdu; 

2) oznaczenie rodzaju służby policyjnej; 

3) numer taktyczny; 

4) napis „POLICJA” barwy białej z przodu i z tyłu pojazdu, przy czym napis z przodu może być odwrócony 

(lustrzany). 

                                                           
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257 

oraz z 2020 r. poz. 1722 i 1745).  
2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2020/612 Komisji (UE) z dnia 4 maja 2020 r. zmieniającą 

dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 141 z 05.05.2020, str. 9). 
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1b. Na pojeździe Policji o srebrnej barwie nadwozia, z wyjątkiem motocykla, dodatkowo można umieścić: 

1) świetlny napis „POLICJA” barwy niebieskiej na białym tle na dachu pojazdu; 

2) oznaczenie rodzaju służby policyjnej; 

3) numer taktyczny; 

4) odblaskowy napis „POLICJA” barwy białej z przodu i z tyłu pojazdu, z tym że napis z przodu umieszcza się 

na nieodblaskowej powierzchni o barwie niebieskiej, a z tyłu na pasie wyróżniającym; 

5) znak gwiazdy policyjnej po obu stronach pojazdu na pasie wyróżniającym lub z przodu pojazdu nad napi-

sem „POLICJA”; 

6) napis „POMAGAMY I CHRONIMY” umieszczony półkolem nad znakiem gwiazdy policyjnej.”; 

2) w § 43 w ust. 4 w pkt 3 w lit. a wyrazy „395 cm
3
” zastępuje się wyrazami „245 cm

3
”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi 

w życie z dniem 1 listopada 2020 r. 

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk 
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