
Oświadczenie złożone 
przez senator Jadwigę Rotnicką 

na 26. posiedzeniu Senatu 
w dniu 30 stycznia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 
Do mojego biura senatorskiego zwrócił się jeden z mieszkańców Poznania z prośbą o interwencję i wyja-

śnienia w związku z rozporządzeniem ministra zdrowia z 15 kwietnia 2011 r. w sprawie badań kierowców –
załącznik nr 4 oraz załącznik nr 4b, dotyczący sposobu oceny stanu zdrowia osoby chorej na padaczkę w celu 
stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. 

Z dokumentacji przedstawionej przez owego mieszkańca wynika, że od dwudziestu siedmiu lat nie ma on 
żadnych objawów chorobowych związanych z wcześniejszymi kłopotami neurologicznymi. Jest osobą ak-
tywną zawodowo, ale zmiana pracy, na której szczególnie mu zależy, wiąże się z koniecznością prowadzenia 
pojazdu służbowego, samochodu osobowego. Jego zdaniem taką możliwość daje mu pkt 3 tego rozporządze-
nia, który brzmi następująco: „Zdolność do kierowania pojazdem osoby ubiegającej się o prawo jazdy lub 
posiadającej prawo jazdy, u której stwierdzono strukturalną zmianę śródmózgową lub śródczaszkową, podle-
ga ocenie indywidualnej przez lekarza neurologa. Lekarz neurolog może określić wymagania dotyczące dal-
szej obserwacji lekarskiej oraz wskazać okres, w którym osoba posiadająca prawo jazdy nie może kierować 
pojazdami”. 

Dodatkowym argumentem może być zapis w pkcie 5 rozporządzenia mówiący, że „osobie, u której rozpo-
znano padaczkę, przyjmującej leki przeciwpadaczkowe, posiadającej prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, 
B+E, T, można wydawać prawo jazdy albo przedłużać okres jego ważności po przedstawieniu opinii neuro-
loga potwierdzającej brak napadów padaczkowych w ciągu ostatnich dwóch lat leczenia. Po tym okresie oso-
ba podlega badaniom kontrolnym przez lekarza neurologa co pół roku przez okres dwóch lat, następnie co 
rok przez kolejne trzy lata, a następnie w zależności od wskazań lekarskich”. 

Tymczasem pkt 10 wspomnianego rozporządzenia mówi, że „osoba posiadająca prawo jazdy kategorii A, 
A1, B, B1, B+E, T, u której kiedykolwiek rozpoznano padaczkę lub kiedykolwiek wystąpił napad symptoma-
tologii padaczkowej, nie może być uznana za zdolną do kierowania pojazdami w ramach obowiązków służ-
bowych”. 

Mieszkaniec Poznania, o którym mowa, jest gotowy stawić się na wszelkie badania, także, a może przede 
wszystkim neurologiczne, i powiedział: „chcę pracować i płacić podatki, chcę mieć prawo utrzymywać swoją 
rodzinę, ponieważ będę mógł pracować”. Jak na razie tej szansy nie ma. W związku z tym zwracam się do 
Pana Ministra o wyjaśnienie tej sytuacji. 

Z poważaniem 
Jadwiga Rotnicka 
 

 




