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KOMISJA REWIZYJNA
PRZEWODNICZĄCY
Józef Swaczyna
POWIAT STRZELECKI
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
Andrzej Szymanek
POWIAT WIERUSZOWSKI
CZŁONKOWIE
Marek Chciałowski
POWIAT GARWOLIŃSKI
Andrzej Ciołek
POWIAT GOŁDAPSKI
Janusz Guzdek
POWIAT DZIERŻONIOWSKI
Józef Jodłowski
POWIAT RZESZOWSKI
Krzysztof Maćkiewicz
POWIAT WĄBRZESKI
Szczepan Ołdakowski
POWIAT SUWALSKI
Andrzej Opala
POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI

DYREKTOR BIURA
Rudolf Borusiewicz

Szanowny Pan
Lech Czapla
Szef Kancelarii Sejmu
Szanowny Panie Ministrze,
W odpowiedzi na Pana pismo z 18 lipca 2016 r. w sprawie poselskiego
projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (MK-020260/16) informuję, że Związek Powiatów Polskich pozytywnie ocenia
ideę przyświecającą posłom projektodawcom, a zmierzającą do
usprawnienia procesu obsługi osób niepełnosprawnych.
Wątpliwości budzi jednak zaproponowany kształt przyszłej regulacji.
Zasady wydania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych
regulują obecnie: ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oraz trybu
wydawania
i
zwrotu
kart
parkingowych.
Zasady
orzekania
o niepełnosprawności oraz tryb wydania legitymacji regulują przepisy
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy
i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności.
W
zakresie
wydawania
orzeczeń
o niepełnosprawności właściwe są powiatowe i wojewódzkie zespoły ds.
orzekania o niepełnosprawności, w zakresie wydawania legitymacji
starosta, a w zakresie wydawania kart parkingowych przewodniczący
powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.
Wprowadzenie zasady, że orzeczenie, legitymację i kartę wydaje się
jednocześnie wymaga dokonania obszerniejszych zmian legislacyjnych
niż zaproponowane w przedłożonym projekcie. W szczególności
konieczna byłaby zmiana przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym
i rozporządzenia wykonawczego w części dotyczącej wydawania kart
parkingowych i ewentualne przeniesienie jej przepisów do ustawy
o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych oraz do rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy
tak aby zapewnić jednolitość postępowania. Przepisy musiałby również
określać, kto byłby odpowiedzialny za wydanie karty w przypadku gdy
w
wyniku
odwołania
osoby
zainteresowanej
orzeczenie
o niepełnosprawności wydawałby zespół wojewódzki. We wskazanym
przez
nas
przypadku
zastosowanie
zaproponowanego
przez
wnioskodawców przepisu, bez zmiany innych przepisów, nie byłoby
możliwe.
Z tych względów zastrzeżenia budzi również krótkie vacatio legis, które
nie uwzględnia czasu potrzebnego do przygotowania nowych
rozporządzeń wykonawczych do ustaw, które umożliwiłyby realizację

zaproponowanego przepisu oraz brak propozycji przepisów przejściowych dla osób, które
uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności, w których wnioski o wydanie karty parkingowej
byłyby rozpatrywane już po wejściu w życie ustawy zmieniającej zasady wydawania kart
parkingowych.
Zwracamy uwagę, że każda komisja sejmowa może skierować w trybie art. 159 Regulaminu
Sejmu dezyderat do właściwego ministra o przeanalizowanie problemu i podjęcie
stosownych działań legislacyjnych na rządowej ścieżce legislacyjnej. Z uwagi na charakter
regulacji dotykającej zagadnień regulowanych obecnie głównie w rozporządzeniach
wykonawczych w naszej ocenie rządowa ścieżka jest właściwszą do rozwiązania
wskazanego przez projektodawców problemu.
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