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Białystok, 30-11-2016

Pan Andrzej Adamczyk
Minister Infrastruktury i Budownictwa

Interpelacja
w sprawie możliwości zmiany przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, w zakresie
uprawnień osoby niepełnosprawnej do otrzymania karty parkingowej
Do mojego biura poselskiego zwrócił się mieszkaniec województwa podlaskiego z prośbą o
pomoc.

Jest

to

osoba

niepełnosprawna,

z

orzeczeniem

umiarkowanego

stopnia

niepełnosprawności na stałe, ze względu na brak dłoni prawej ręki oraz trzech palców dłoni
lewej. Miejski Zespół do Spraw Orzekania o niepełnosprawności zakwalifikował tego Pana
do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności na stałe, jednocześnie jednak stwierdził, że
nie spełnia on przesłanek określonych w art.8 ust.3a pkt.1 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym i w związku z tym nie ma prawa do karty parkingowej
należnej osobie niepełnosprawnej. Podobnie orzekł też Sąd Rejonowy, a następnie Okręgowy
w Białymstoku, Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych uzasadniając, że
niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym o charakterze stałym, nie spełnia przesłanki
”znacznego ograniczenia możliwości samodzielnego poruszania się”, porusza się bowiem
„samodzielnie i bez niczyjej pomocy”.
Prawo osób niepełnosprawnych do otrzymania kart parkingowych uległo znacznemu
zawężeniu od 1 lipca 2014 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o
zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2013 r.,
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poz.1446 ze zm.). Do 30 czerwca 2014 r., karta parkingowa przysługiwała osobie
niepełnosprawnej w stopniu, co najmniej umiarkowanym, o obniżonej sprawności ruchowej.
Pragnę podkreślić, że osoba niepełnosprawna, o której mowa, jest czynna zawodowo,
prowadzi własną działalność gospodarczą i bardzo dużo jeździ. Defekt obu dłoni bardzo
utrudnia mu prowadzenie i parkowanie pojazdu w miejscach nieprzystosowanych dla osób
niepełnosprawnych.
Mając powyższe na uwadze, uprzejmie proszę o wyjaśnienie:
Czy Ministerstwo przewiduje możliwość zmiany art. 8 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, na korzyść osób niepełnosprawnych, tak
aby karta parkingowa przysługiwała osobie niepełnosprawnej w stopniu, co najmniej
umiarkowanym, o obniżonej sprawności ruchowej?

Z poważaniem

Dariusz Piontkowski
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