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Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowiska wobec:

-

-

senackiego projektu ustawy o
zmianie ustawy - Prawo o ruchu
drogowym (druk nr 1303),
komisyjnego projektu ustawy o zmianie
ustawy - Prawo o ruchu drogowym
(druk nr 916).

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra
Infrastruktury do reprezentowania Rządu w tych sprawach w toku prac
parlamentarnych.

(-) Donald Tusk

Stanowisko Rządu do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 1303)
Obecne brzmienie przepisów art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym, które umożliwia wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych
budzi kontrowersje i wątpliwości interpretacyjne, podnoszone przede wszystkim przez organy
wydające karty parkingowe. Występujące problemy wynikają ze złożonej konstrukcji art. 8
ww. ustawy, w którym łączy się stopień niepełnosprawności i symbol przyczyny
niepełnosprawności, jak również z braku spójności pomiędzy ustawą - Prawo o ruchu
drogowym a aktami prawnymi, które regulują wydawanie orzeczeń stanowiących podstawę
do
wydania
karty
parkingowej
(ustawa
z
dnia
27
sierpnia
1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Dz. U
z 2008 Nr 14 poz. 92 oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności – Dz. U. Nr 139 poz. 1328). Ze względu na powyższe osobom
niepełnosprawnym o obniżonej sprawności ruchowej w wieku poniżej 16 roku życia, jak
również nie posiadającym w uzyskanym orzeczeniu symbolu przyczyny niepełnosprawności
(kodu R lub N) odmawia się wydania karty parkingowej.
Przedstawiony projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr
1303) nowelizuje tylko przepisy art. 8 ust. 5 i proponuje wprowadzenie wydawania karty
parkingowej na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania
o niepełnosprawności orzeczenia o niepełnosprawności, co zapewni wydawanie kart
parkingowych dla osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej poniżej oraz
powyżej 16 roku życia.
Opiniowany projekt nie likwiduje wątpliwości wynikających z połączenia
niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawności z symbolami przyczyny niepełnosprawności
(kod R lub N), które zostały określone w § 32 ust. 2 przywołanego wyżej rozporządzenia.
Symbol R oznacza upośledzenie narządu ruchu a symbol N oznacza choroby neurologiczne.
Powiązanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności z tym
symbolem (R lub N) jest krzywdzące dla osób niepełnosprawnych, których
niepełnosprawność została opisana innym symbolem np. L, a które to osoby posiadają
obniżoną sprawność ruchową. Mając na względzie przepisy art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, należy uznać, że kartę parkingową powinna
otrzymać każda osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej. Wątpliwości takie
eliminuje wskazanie, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92) umieszczane w orzeczeniu wydawanym przez zespoły do
spraw orzekania o niepełnosprawności.
Wobec różnych i rozbieżnych interpretacji przepisów obowiązującego art. 8 ust. 5
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zawierających wymóg
posiadania w orzeczeniu kodów R lub N, które uwzględnia opiniowany projekt ustawy, Rząd

popiera nowelizację przepisów przedmiotowej ustawy, jednakże nowelizacja powinna być
przeprowadzona w szerszym zakresie likwidującym podnoszone zastrzeżenia. Zmiany
przepisów art. 8 ustawy w szerszym zakresie mogą zapewnić możliwość wydawania kart
parkingowych przez starostów bez potrzeby rozstrzygania wątpliwości, które zostały powyżej
przytoczone.
Rząd proponuje następujące zmiany w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo
o ruchu drogowym:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Kartę parkingową, za opłatą, wydaje starosta.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Kartę parkingową osobie, o której mowa w ust. 1, wydaje się na podstawie,
wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności:
1) orzeczenia o niepełnosprawności,
2) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
3) orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,
- wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92.).”,
c) uchyla się ust. 5a i 5b.
W konsekwencji wprowadzenie proponowanych zmian umożliwi wszystkim osobom
niepełnosprawnym – niezależnie od wieku – uzyskanie karty parkingowej na podstawie
orzeczenia zespołu orzekającego o niepełnosprawności, zawierającego informację
o obniżonej sprawności ruchowej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Ponadto Rząd proponuje aby art. 122 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –
Prawo o ruchu drogowym otrzymał następujące brzmienie:
„5) osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie do kierowania tramwajem, skierowana
decyzją starosty na podstawie zawiadomienia właściwych organów orzekających o
niepełnosprawności lub niezdolności do pracy.”
Powyższy przepis pozwoli na objęcie badaniami lekarskimi wszystkich osób
podlegających orzekaniu, niezależnie od tego przez jaki organ orzeczniczy uprawniony do
wydawania orzeczeń zostałoby wydane te orzeczenia.
Ze względu na proponowane powyżej zmiany w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. –
Prawo o ruchu drogowym istnieje również potrzeba wprowadzenia zmian do ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, późn. zm.), która stanowi podstawę dla
organów orzekających do wydania orzeczeń. Rząd proponuje, aby w tym akcie prawnym art.
6b ust. 3 pkt 9 otrzymał następujące brzmienie:

„9) spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr
108, poz. 908, z poźn. zm.), przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może
zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności
oznaczonej symbolem 05-R lub 10-N.
Ograniczenie w stosunku do osób legitymujących się orzeczeniem o lekkim stopniu
niepełnosprawności możliwości umieszczenia wskazania wyłącznie w powiązaniu
z przyczyną niepełnosprawności oznaczoną symbolem 05-R lub 10-N, podyktowane jest
potrzebą skierowania tego uprawnienia do osób, u których z istoty schorzenia występuje
prawdopodobieństwo obniżenia sprawności ruchowej. Wskazana wyżej zmiana ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych doprecyzuje krąg osób niepełnosprawnych legitymujących się
orzeczeniem o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności w stosunku, do których
możliwe będzie zawarcie w posiadanym orzeczeniu wskazania dotyczącego obniżonej
sprawności ruchowej.

