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Odpowiadając na Pana pismo z dnia 30 sierpnia 2012 r., (znak: GMS-WP-173-

2271/12), w sprawie zaopiniowania, w trybie art. 34 ust. 6 pkt l ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 
U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy 
- Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy- Kodeks wykrocze1'1, uprzejmie wyjaśniam: 

Ograniczenia funkcjonalne, jakie niesie ze sobą niepełnosprawność, stanowią 

zasadniczą barierę, często niemożliwą do samodzielnego pokonania. Dlatego też wszelkie 
działania mające na celu zniesienie tych ograniczeń, w tym działania zmierzające do 
zapewnienia osobom niepełnosprawnym jak najszerszej możliwości pełnego i skutecznego 
uczestnictwa w życiu publicznym, stanowią klucz do rozwiązania wielu problemów, które 
osoby niepełnosprawne napotykają w codziennej egzystencji. 

Mając na uwadze powyższe pozytywnie oceniam działania zmierzające do 
zagwarantowania w jak najszerszy sposób możliwości korzystania z uprawnień związanych 
z posiadaniem karty parkingowej przez osoby, które uzyskały przedmiotowy dokument 
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i wykorzystują kartę parkingową wyłącznie 
w sposób wskazany w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. z 2005 r. Nr l 098, poz. 908 ze zm.) - czego istotę wyraża przedłożony komisyjny 
projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks 
wykroczeń. 

Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę na potrzebę dążenia do wprowadzenia w tym 
zakresie takich rozwiązań, które z jednej strony skutecznie wyeliminują możliwość 
nieuprawnionego korzystania lub posługiwania się karta parkingową, z drugiej strony nie będą 
wiązały się z nadmiemym obciążeniem administracyjno-prawnym dla osób, które posiadają 
lub będą ubiegać się o posiadanie karty parkingowej. Dlatego przedłożony projekt oceniam 
jako krok w dobrym kierunku. 

Kończąc informuję, iż przedmiotowa opinia, wyrażona w trybie art. 34 ust. 6 pkt l 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych nie zastępuje stanowiska Rządu, które ma on prawo wyrazić 

w związku z art. 35 ust. 2 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. 
Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. z 2012 r. poz. 32). 
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