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Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku!

Odpowiadając na Pana pismo nr RPO-751322-I/13/KK z dnia 20 grudnia 2013 r., dotyczące uznawania 
na terytorium Królestwa Szwecji karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych wydanej w Polsce, 
uprzejmie informuję, że Rada Unii Europejskiej w Zaleceniu Rady n r 98/376A/VE z dnia 4 czerwca 
1998 r. w sprawie karły  parkingow ej dla osób niepełnosprawnych  (Dz. Urz. UE L Nr 167 z 12 czerwca 
1998 r.) rekomenduje, aby Państwa Członkowskie wzajemnie uznawały karty parkingowe dla osób 
niepełnosprawnych wprowadzone przez każde z Państw Członkowskich w zgodzie z jednolitym  wzorem 
W spólnoty, tak żeby posiadacze kart mogli korzystać z ułatwień dostępnych w Państwie Członkowskim, 
gdzie aktualnie przebywają.

W obowiązującym stanie prawnym wzór karty parkingowej określają przepisy rozporządzenia ministra 
in frastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych 
i p lacówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób (Dz. U. Nr 67, poz. 616), 
wydanego na podstawie upoważnienia dla ministra w łaściwego do spraw transportu, zawartego 
w art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 
z późn. zm.).

Ponadto, uprzejmie wskazuję, że w dniu 27 września 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie 
ustawy -  Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), która 
zakłada m.in. utworzenie centralnej ewidencji kart parkingowych oraz wydawanie ich na czas 
maksymalnie 5 lat. W myśl uchwalonych przepisów, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2014 r., karty 
parkingowe dla osób niepełnosprawnych będą wydawane na okres ważności orzeczenia 
o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień jednakże nie 
dłużej niż na okres 5 lat, a placówce na okres 3 lat. Karty parkingowe wydane na podstawie 
dotychczasowych regulacji zachowają ważność do dnia określonego jako data ważności karty, jednak 
nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r.

Pragnę również poinformować, że zgodnie z nowym upoważnieniem, zawartym w przepisach 
art. 8 ust. 7 znowelizowanej ustawy Prawo o ruchu drogowym , m inister w łaściwy do spraw 
zabezpieczenia społecznego określi w drodze rozporządzenia wzór oraz tryb wydawania kart 
parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz placówkom, zasady nadawania numerów wydawanym 
kartom parkingowym, tryb postępowania w sprawie zwrotu kart parkingowych oraz wzór wniosku o ich 
wydanie.

Z poważaniem

Do wiadomości:
Pan Jarosław Duda
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
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