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Na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie 

wnosimy o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu 

ustawy 

o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. 

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem ustawy 

upoważniamy senatora Jana Rulewskiego. 

W załączeniu przekazujemy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem. 
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projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy o kierujących pojazdami 

Art. 1. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 978 i 2418 oraz z 2018 r. poz. 138 i 650) w art. 56 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Osoba niepełnosprawna jest uprawniona do uzyskania dofinansowania na 

nabycie lub przystosowanie pojazdu silnikowego stanowiącego jej własność do rodzaju 

jej schorzenia oraz dla celu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 pkt 1. Dofinansowanie 

następuje ze środków, o których mowa w ust. 6, w wysokości do 75% kosztów nabycia 

lub przystosowania pojazdu silnikowego.  

8. Minister Infrastruktury określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki 

oraz tryb i wymogi formalne przyznawania dofinansowania, o którym mowa w ust. 7, 

biorąc pod uwagę konieczność ujednolicenia składanych wniosków oraz okoliczność, 

aby opłata ta nie przekroczyła 75% kosztów nabycia lub przystosowania pojazdu 

silnikowego.”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 



U Z A S A D N I E N I E  

1. Cel projektowanej ustawy 

Celem ustawy jest pomoc w nabyciu pojazdu przystosowanego do kierowania przez 

osobę niepełnosprawną, jak również pomoc w przystosowaniu już posiadanego pojazdu 

(poprzez montaż odpowiedniego oprzyrządowania) do potrzeb osoby niepełnosprawnej, która 

podejmuje wysiłki na rzecz uzyskania prawa jazdy z zamiarem uczestniczenia w życiu 

społecznym i zawodowym. Omawiana sytuacja dotyczy przypadków, w których na 

wyposażeniu wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego przeprowadzających egzaminy na 

prawo jazdy dla osób niepełnosprawnych nie znajdują się odpowiednio przystosowane 

pojazdy.  

Intencje projektodawcy zostały częściowo ujęte w przyjętej i podpisanej przez 

Prezydenta RP ustawie z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, 

która ułatwia osobom niepełnosprawnym uzyskanie prawa jazdy poprzez zwolnienie tych 

osób z opłaty za część praktyczną egzaminu państwowego w sytuacji, gdy egzamin jest 

przeprowadzany w pojeździe osoby niepełnosprawnej przystosowanym dla niej oraz która 

tworzy bazę pojazdów przystosowanych do osób niepełnosprawnych, przy użyciu których 

można prowadzić egzamin na prawo jazdy.  

Jednakże w ocenie autora projektu, to nie rozwiązuje problemu dostępności do 

egzaminu, bowiem ilość tego rodzaju pojazdów zawsze będzie niewystarczająca, gdyż 

występujące rodzaje i stopnie niepełnosprawności wymagają odmiennych rozwiązań 

technicznych zastosowanych w aucie, których zapewnienie przekracza możliwości finansowe 

poszczególnych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Należy przy tym zwrócić uwagę, 

iż w przeszłości tego rodzaju pomoc była realizowana w drodze programów pod nazwą: 

„Sprawny dojazd” czy „Peugeot dla niepełnosprawnych”. Niemniej jednak, ich wadą były 

ograniczenia terminowe oraz zasada, że o zakwalifikowaniu się do programu decydowała 

kolejność składania wniosków, a ponadto zakwalifikować się mogły jedynie osoby 

niepełnosprawne już posiadające prawo jazdy.  

W ostatnim jednak czasie można zaobserwować wygaszanie tego rodzaju programów i 

wprowadzanie innego rodzaju ułatwień w postaci ulg podatkowych dla osób 

niepełnosprawnych w celu „ułatwienia wykonywania czynności życiowych” lub 

dostosowania pojazdu mechanicznego: limitowanych kwotą 2.280,00 zł lub do kwoty 
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wykazanej w dokumentach zakupów (fakturach VAT). Takie rozwiązanie, choć o charakterze 

powszechnym, to jednak posiadało istotne ograniczenie wynikające z faktu, iż spośród osób 

niepełnosprawnych, jedynie wąska grupa najlepiej zarabiających mogła skorzystać z ulgi, 

zdecydowana bowiem większość osób niepełnosprawnych nie uzyskuje przychodu 

podlegającego opodatkowaniu, zatem w przypadku tych osób również ulgi podatkowe nie 

miały zastosowania. Jak powszechnie wiadomo, osoby niepełnosprawne dotknięte są różnego 

rodzaju ograniczeniami co przekłada się na ich życie zawodowe (wynikającymi choćby z 

mniejszej mobilności), a tym samym na ograniczenie w wysokości dochodów. 

Mając na uwadze powyższe, autor ustawy chce wyjść naprzeciw potrzebom osób 

niepełnosprawnych i proponuje, aby obok obowiązujących zwolnień z opłaty egzaminacyjnej, 

wprowadzić dodatkowo uprawnienie do uzyskania dofinansowania na zakup lub 

dostosowanie pojazdu do korzystania przez osobę niepełnosprawną poprzez wyposażenie 

takiego pojazdu w niezbędne oprzyrządowanie. Projektowane dofinansowanie obejmuje przy 

tym zarówno zakup pojazdu mechanicznego (przystosowanego lub mającego być 

przystosowanym) na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Przystosowanie pojazdu do potrzeb 

osoby niepełnosprawnej obejmuje zarówno dostosowanie pojazdu od strony technicznej (w 

tym wyposażenie w przyrządy dla egzaminatora), jak również jego certyfikację. Takie 

rozwiązanie jest szczególnie istotne dla osób niepełnosprawnych, z uwagi na wysokie koszty 

i związany z tym znaczny stopień trudności w uzyskaniu uprawnień do poruszania się 

pojazdem mechanicznym. 

Przewiduje się również, że realizatorem systemu dofinansowania będzie Minister 

Infrastruktury, którego zadania powiązane są z ruchem drogowym, w tym z certyfikacją 

pojazdów mechanicznych.  

Autor projektu szacuje, że wielkość pomocy będzie regulowana stanem budżetu 

ustalonym przez Ministra Infrastruktury. Przyjmuje się, że rocznie z tego rodzaju pomocy 

skorzysta około 1.000 osób niepełnosprawnych.  

Warunkiem koniecznym jest zgromadzenie przez osobę ubiegającą się o dofinansowanie 

kwoty stanowiącej równowartość 25% ceny zakup pojazdu lub ceny przystosowania pojazdu 

mechanicznego do potrzeb osoby niepełnosprawnej.  

Niewątpliwie trudno jest oszacować wydatki budżetowe związane z zaprezentowanym 

projektem, tym niemniej można przyjąć następujące wartości:  
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- średnia cena pojazdu nowego – 75.000,00 zł, 

- średnia cena pojazdu używanego - 20.000,00 zł, 

- oprzyrządowanie - 30% wartości pojazdu, 

- certyfikacja - 10% wartości pojazdu + koszt jednostkowy 28600 zł.  

W oparciu o powyższe wartości przyjąć można, że dofinansowaniu objęta będzie kwota 

30.000,00 zł w przypadku nowego pojazdu mechanicznego oraz kwota 8.000,00 zł w 

przypadku używanego pojazdu mechanicznego. To zaś oznacza, że wkład własny osoby 

uprawnionej do uzyskania dofinansowania wyniesie średnio 7.500,00 zł a dofinansowanie 

wyniesienie średnio 12.500,00 zł w przypadku nowego pojazdu, natomiast w przypadku 

pojazdu używanego wkład własny osoby uprawnionej do uzyskania dofinansowania wyniesie 

średnio 2.000,00 zł zaś dofinansowanie wyniesienie średnio 6.000,00 zł. Łączne nakłady z 

budżetu państwa z tego tytułu powinny się kształtować w granicach 6.000.000,00 zł - 

12.500.000,00 zł.  

Należy również przyjąć, że skorzystanie z ulgi wyklucza stosowanie innych ulg i 

udogodnień o tym charakterze.  

Zdaniem autora projektu ustawy, wejście w życie zaproponowanej zmiany spowoduje 

dodatkową aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, którym dotychczas 

obowiązujące przepisy prawa utrudniały uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami 

mechanicznymi, a w konsekwencji podejmowanie zatrudnienia. 

5. Oświadczenie o zgodności z prawem Unii Europejskiej 

Projektowana ustawa nie jest objęta prawem Unii Europejskiej. 
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