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Jarosław Duda
Pełnomocnik Rządu ds. osób 
niepełnosprawnych

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5 
00-513 Warszawa

Do Rzecznika Praw Obywatelskich docierają niepokojące sygnały o możliwości 

niewydania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w odpowiednim terminie 

rozporządzenia wykonawczego do upoważnienia ustawowego określonego 

w art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 

z 2012 r., poz. 1137 ze zm.), wprowadzanego przepisem art. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 

23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 1446; dalej jako: ustawa zmieniająca) w sprawie wysokości 

opłaty za wydanie karty parkingowej (przy uwzględnieniu kosztów związanych z jej 

produkcją i dystrybucją) oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych 

(mając na uwadze zapewnienie sprawności i bezpieczeństwa procesu przekazywania 

tych kart do powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności).

Nowelizacja ustawy -  Prawo o ruchu drogowym, we wskazanym wyżej zakresie, 

wejdzie w życie w dniu 1 lipca 2014 r. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy zmieniającej, 

karty wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do dnia 

określonego jako data ważności karty, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2014 

roku. Należy przy tym podkreślić, iż samo wydanie rozporządzenia nie umożliwi
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drukowania nowych kart parkingowych, ponieważ konieczne będzie jeszcze 

przeprowadzenie procedury wyboru oferenta zgodnie z zasadami ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż wyżej wskazane rozporządzenie 

powinno zostać wydane niezwłocznie po wejściu w życie nowelizacji ustawy - 

Prawo o ruchu drogowym. Tymczasem z przekazanych Rzecznikowi informacji 

wynika, że do tej pory nie zostały przygotowane techniczne rozwiązania konieczne dla 

przyjęcia tego rozporządzenia.

Taki stan rzeczy może spowodować, iż osoby uprawnione po dniu 30 listopada 

2014 r. nie będą mogły uzyskać karty parkingowej. W konsekwencji, znaczna liczba 

osób z niepełnosprawnościami może spotkać się z istotnym ograniczeniem ich 

mobilności oraz poważnymi trudnościami w realizacji codziennych obowiązków.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001, Nr 14, poz. 147 ze 

zm.), zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnień na temat 

stanu prac nad projektem wymienionego wyżej rozporządzenia oraz przewidywanego 

terminu ich zakończenia.
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