
Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Knosalę 

na 28. posiedzeniu Senatu 
w dniu 7 marca 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka 

Jak wynika z art. 8 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, osoby o obniżonej sprawności ruchowej, posiada-
jące stosowną kartę parkingową, mogą nie stosować się do niektórych znaków dotyczących zakazu ruchu lub 
postoju. Przedmiotowe udogodnienie dotyczy nie tylko uprawnionych osób niepełnosprawnych o obniżonej 
sprawności ruchowej kierujących pojazdem samochodowym, ale również kierujących pojazdem przewożą-
cym taką osobę niepełnosprawną (wliczając w to także pojazdy placówek zajmujących się opieką nad oso-
bami niepełnosprawnymi pozostającymi pod opieką tych placówek, rehabilitacją lub edukacją tych osób). 

Z opisanym uprawnieniem ustawowym koresponduje rozporządzenie ministrów infrastruktury oraz spraw 
wewnętrznych i administracji z 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. W §33 ust. 2 roz-
porządzenia uściślono bowiem, do których konkretnie znaków zakazu mogą nie stosować się wskazane osoby 
(są to na przykład B-1 – zakaz ruchu w obu kierunkach, B-3 – zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, B-3a – 
zakaz wjazdu autobusów, B-35 – zakaz postoju, a także znaki B-4, B-10, B-37, B-38, B,-39). 

Jednocześnie w załączniku nr 1 do rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach postanowiono, że możliwe jest wyłączenie sto-
sowania przedmiotowego zwolnienia ustawowego względem osób niepełnosprawnych o ograniczonej spraw-
ności ruchowej. Przesłanką do takiego działania mogą być „warunki lokalne”, które „uzasadniają ujęcie za-
kazami wynikającymi z tych znaków również osoby niepełnosprawne o ograniczonej sprawności ruchowej”. 
Przedmiotowe ograniczenie winno zostać zasygnalizowane poprzez umieszczenie pod znakiem zakazu ta-
bliczki z napisem „Dotyczy także niepełnosprawnych”. 

Otrzymuję sygnały, że coraz częściej podmioty zarządzające drogami ograniczają stosowanie wyjątku 
przewidzianego w art. 8 cytowanej na wstępie ustawy poprzez dookreślanie, że dany znak nakazu dotyczy 
także osób niepełnosprawnych. Działanie takie budzi wątpliwości przede wszystkim ze względu na niebez-
pieczeństwo naruszenia słusznego interesu osób niepełnosprawnych, które mają problemy z poruszaniem się. 
Do opisanego naruszenia może dojść w szczególności wówczas, gdy zarządca drogi będzie zbyt szeroko in-
terpretował wyrażoną w rozporządzeniu przesłankę „warunków lokalnych”. 

Wątpliwości budzi także inna kwestia. W ustawie zagwarantowano bowiem niepełnosprawnym prawo do 
niestosowania się do określonych znaków zakazu, polecając, aby na gruncie rozporządzenia wykonawczego 
dookreślić jedynie, o które konkretnie znaki chodzi. Można zatem przypuszczać, że wyrażona w rozporzą-
dzeniu z 2003 r. norma zezwalająca na fakultatywne stosowanie w tym zakresie tabliczki „Dotyczy także 
niepełnosprawnych” przyjęta została poza delegacją wyrażoną w art. 7 ust. 2 i 3 przywołanej ustawy. Norma 
ta powinna zostać uchylona nie tylko ze względu na to, że stanowi – w mojej ocenie niedopuszczalny – „wy-
jątek od wyjątku”, ale również z uwagi na to, że w istocie pozwala zarządcom dróg w sposób arbitralny inge-
rować w określone przywileje osób niepełnosprawnych zagwarantowane im na poziomie ustawy. 

Dlatego też zwracam się do Pana Ministra z prośbą o podjęcie stosownych działań w celu rozwiązania 
opisanego problemu. 

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala 

 


