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Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się obywatel informując, iż jego prawa są 

naruszane w czasie transportowania przez pojazdy specjalne Służby Więziennej. Badając 

zasadność tego zarzutu stwierdzono, iż brak jest szczegółowej regulacji prawnej dotyczącej 

używania takich pojazdów. 

Pismem z dnia 7 października 2008 r. Rzecznik wystąpił do Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji o wydanie właściwego rozporządzenia, będącego 

wypełnieniem delegacji ustawowej z art. 66 ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.). W odpowiedzi Pan Adam Rapacki, Podsekretarz Stanu 

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, poinformował o trwających pracach 

nad nowym projektem rozporządzenia (pismo z dnia 30 października 2008 r., l.dz. BMP-

079-10644/08/AK). 

Z uwagi na długotrwałą zwłokę w wydaniu rozporządzenia, Rzecznik skierował 

w dniu 14 maja 2009 r. ponownie pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji w tej sprawie. W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Pan Adam Rapacki, 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, poinformował, 

iż w dniu 26 maja 2009 r. przesłano nową wersję projektu rozporządzenia do akceptacji 

podmiotów zgłaszających uwagi (pismo z dnia 5 czerwca 2009 r., l.dz. BMP-079-

4225/09/AK). 
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Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji wynika, iż obecnie są prowadzone prace nad kolejną wersją 

przedmiotowego rozporządzenia. Należy jednak zauważyć, iż od momentu utraty mocy 

obowiązującej poprzednio wydanego rozporządzenia w tej sprawie, tj. od 2 października 

2007 r., upłynęły ponad trzy lata. 

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.), 

zwracam się do Pana Ministra o pilne wydanie rozporządzenia będącego wypełnieniem 

delegacji z art. 66 ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym. 


