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Warszawa, dnia 16 października 2014 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz 

niektórych innych ustaw 

(druk nr 736) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o 

ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw zmierza do wydłużenia okresu, przez jaki 

zachowują ważność karty parkingowe wydane osobom niepełnosprawnym na podstawie 

dotychczasowych przepisów. 

Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym 

oraz niektórych innych ustaw, miała przeciwdziałać praktykom polegającym na 

nieuprawnionym posługiwaniu się przez kierujących pojazdami kartami parkingowymi 

przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.  

Część spośród 650 tys. wydanych kart używana była przez kierowców w sposób 

niezgodny z prawem. Posługiwali się oni bowiem dokumentami przerobionymi, wydanymi 

dla niepełnosprawnych, nad którymi nie sprawują faktycznej opieki lub dla osób już 

nieżyjących. 

Wspomniana ustawa, ograniczając znacznie krąg osób uprawnionych do karty 

parkingowej, wprowadziła także nowe zasady ubiegania się o taki dokument przez osoby 

niepełnosprawne. Ze względu na tak daleko idące zmiany, w noweli przewidziano okres 

przejściowy - zgodnie z jej art. 6, dotychczasowe karty parkingowe zachowywały ważność do 

dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r. 
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Jak wynika z uzasadnienia do projektu niniejszej ustawy, ilość wniosków o wydanie 

nowych orzeczeń lekarskich uprawniających do kart parkingowych dla niepełnosprawnych, 

przekracza możliwości ich szybkiego rozpatrzenia przez powiatowe zespoły orzekające. 

W związku z tym zaproponowano wydłużenie do dnia 30 czerwca 2015 r. okresu 

ważności kart parkingowych wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 

1 lipca 2014 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 77. posiedzeniu w dniu 10 października b.r. 

pochodziła z przedłożenia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Projekt wpłynął do Sejmu 

w dniu 24 września 2014 r. (druk sejmowy nr 2774) i został skierowany do pierwszego 

czytania na posiedzeniu Sejmu.  

Projekt ustawy nie był przedmiotem kontrowersji.  

Za przyjęciem ustawy głosowało 447 posłów, przy 1 głosie przeciw i 1 głosie 

wstrzymującym się. 

 

III. Uwagi 

Ustawa nie budzi istotnych zastrzeżeń legislacyjnych. Rozumiejąc intencję 

ustawodawcy, należy jednak zwrócić uwagę, że nowelizowanie przepisów przejściowych jest 

złą praktyką legislacyjną i może być negatywnie oceniane z punktu widzenia spójności, 

stabilności i funkcjonalności systemu prawa. 
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