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    1. CZAS PARKOWANIA NA „KOPERCIE”. 

Jak długo można stać na miejscu dla niepełnosprawnych? 

Nie znalazłem przepisu powszechnie obowiązującego na terenie Polski, 
który określałby granice czasowe korzystania z miejsca parkingowego 
dedykowanego osobom posiadającym kartę parkingową (tzw. „koperty”). 

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik 
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2. CZY MPD JEST PRZECIWWSKAZANIEM 
NA PRAWO JAZDY? 

Choruję na MPD, objawia się lekką spastycznością 
kończyn dolnych, utykam delikatnie na prawą nogę, 
dodam, że bardzo nieznacznie, do tego stopnia, że prawie 
niewidocznie. Czy mam szansę przejść badania lekarskie 
na kierowcę? Zależałoby mi na manualu, bo automatów 
w szkole jazdy nie ma w moim mieście, tym bardziej 
wersji przystosowanych. 

Kwestia, czy schorzenie MPD uniemożliwia Panu prowadzenie samochodu, 
jest kwestią medyczną, a nie prawną, stąd najlepiej udać się na konsultację 
do lekarza posiadającego uprawnienia do badania przyszłych kierowców. 

Warto sprawę także omówić z pracownikami np. Stowarzyszenia Pomocy 
Niepełnosprawnym Kierowcom SPINKA: ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, 
tel. biuro: 22 777 73 99, e-mail: info@spinka.org.pl. 

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik 
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3. PRZESłANKI DO UZYSKANIA 
KARTY PARKINGOWEJ. 

W grudniu 2018 r. wydano mi orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności – umiarkowanym. Symbole przyczyny 
niepełnosprawności: 07-S, 03-L, 05-R. Natomiast w punkcie 
„9” tegoż orzeczenia Prawo o ruchu drogowym widnieje 
wpis: „nie spełnia przesłanek”. Czy jedno z drugim jest 
spójne? 

Samo uzyskanie orzeczenia, nawet ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, nawet z przyczyną niepełnosprawności 05-R, 
nie gwarantuje jeszcze uzyskania uprawnienia do karty parkingowej. 

Warunkiem uzyskania karty parkingowej jest uzyskanie w pkt 9 orzeczenia 
zapisu „wskazane” lub podobnego. Skład orzekający musi uznać, iż dana 
osoba ma znacznie ograniczoną zdolność samodzielnego poruszania się. 
Rozumiem, iż w Pana przypadku tak zespół orzekający nie uznał. Oczywiście 
może Pan złożyć odwołanie od niekorzystnego orzeczenia, wskazując, iż nie 
zgadza się Pan z brakiem wskazania co do pkt 9 orzeczenia. Sposób składania 
odwołania powinien być zawarty w pouczeniu na przedmiotowym orzeczeniu. 

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik 
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4. MOżLIWOść ODWOłANIA DO SąDU 
WS. „BRAKU PRZESłANEK” DO WYDANIA 
KARTY PARKINGOWEJ. 

Powiatowy ZON przyznał mi umiarkowany stopień 
niepełnosprawności (05-R), ale nie przyznano mi prawa 
do karty parkingowej. Odwołałam się do Wojewódzkiego 
ZON, który (po pół roku od odwołania) podtrzymał decyzję 
niższego organu. Chciałabym się dowiedzieć, czy mam 
jakieś realne szanse na to, żeby sąd przyznał mi rację w tej 
sprawie? Mam kręgosłup w opłakanym stanie, półtora roku 
temu miałam operację usunięcia dysku, trzy miesiące po 
tej operacji brałam udział w wypadku samochodowym, 
nie mam chrząstek w obu kolanach, przez co mam 
ogromny problem z chodzeniem. Karta parkingowa po 
pierwsze pomogłaby mi w parkowaniu pod domem, gdyż 
mieszkam na granicy strefy płatnego parkowania, więc 
znalezienie miejsca bliżej niż 1 km od domu graniczy 
z cudem, a po drugie studiuję na uczelni, gdzie nie mam 
możliwości podjechania pod większość obiektów, a karta 
parkingowa by mi to umożliwiła. 

Z dniem 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 
2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1446), zmianie uległy zasady wydawania kart 
parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz placówek zajmujących się 
opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Zgodnie 
z ww. przepisami, karta parkingowa może być wydana m.in. osobie zaliczonej 
do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mającej 
znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. 
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W chwili obecnej, gdy sprawa toczy się przed sądem, Pani zadaniem będzie 
przedstawienie sądowi wszelkich dowodów, które będą wskazywać na Pani 
znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Proszę 
bardzo uważnie przeanalizować środki dowodowe. Mają one – jak wskazałem 
powyżej – udowadniać Pani znacznie ograniczone możliwości samodzielnego 
poruszania się (np. dolegliwości związane z chodzeniem itp.), co warto byłoby 
potwierdzić np. dokumentacją medyczną, opiniami lekarskimi, opisem 
funkcjonowania. Inicjatywa dowodowa w sprawie leży po Pani stronie. 

dr Michał Urban, radca prawny 
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5. MIEJSCA PARKINGOWE DLA OSóB 
NIEPEłNOSPRAWNYCh STALE 
ZAJĘTE. CO ROBIć? 

Po moich interwencjach w rejonie wejść do budynku 
miejskiej przychodni zdrowia w naszym mieście powstały 
nowe miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 
Już po kilku dniach miejsca te przestały służyć pacjentom 
zgłaszającym się do lekarzy, gdyż są ciągle zajęte przez 
samochody z pobliskiego osiedla, oczywiście z kartą 
parkingową za szybą. Poradźcie, co można zrobić, 
by te miejsca parkingowe służyły tylko pacjentom 
przybywającym do przychodni. 

Znaczenie w tej sytuacji może mieć np. kwestia, czy miejsca parkingowe są 
zlokalizowane na terenie prywatnym. Wtedy właściciel terenu może określić 
zasady korzystania z miejsc parkingowych (np. tylko dla klientów przychodni). 

Niestety, prawo nie reguluje kwestii zajmowania miejsc parkingowych. W wielu 
przypadkach pozostaje jedynie tzw. kampania informacyjna, czyli wkładanie 
za wycieraczkę informacji, czemu służy zrealizowane przy przychodni miejsce 
parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością. 

dr Michał Urban, radca prawny 
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6. KARTA PARKINGOWA NA ORZECZENIE 
Z INNEGO WOJEWóDZTWA? 

Mam orzeczenie wydane na stałe (04), umiarkowane, ze 
względu na wzrok. Wydane jest na stałe przez Powiatowy 
Zespół w woj. lubelskim. Od paru lat mieszkam na stałe 
w woj. mazowieckim. Czy nie będzie problemem, że mam 
orzeczenie z innego województwa? I czy w ogóle mogę 
mieć kartę parkingową? 

Nie widzę problemów, aby posługiwał się Pan orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności wydanym w innym województwie, ponieważ orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności honorowane jest w całej Polsce. 

Odnośnie karty parkingowej, biorąc pod uwagę Pana orzeczenie, od 1 lipca 
2014 r. karta parkingowa jest wydawana osobie niepełnosprawnej zaliczonej 
do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (na podstawie 
wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 
albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień) mającej znacznie 
ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przy czym w przypadku 
osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wskazanie 
do karty parkingowej mogą uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie 
ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (pkt 9 orzeczenia), jak 
i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu 
wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna). 

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik 
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7. WNIOSEK O KARTĘ PARKINGOWą 
TYLKO OSOBIśCIE? 

Czy wniosek o kartę parkingową może złożyć tylko 
niepełnosprawny (stopień niepełnosprawności znaczny – 
nieoperacyjny glejak mózgu)? 

Zgodnie z § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart 
parkingowych, osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem: 

1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają 
rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub 
ustanowionych przez sąd opiekunów; 

2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą 
rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców; 

3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą 
rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek 
składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd. 

Natomiast zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu 
kart parkingowych, osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową 
osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez 
osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej 
tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru karty. 

Natomiast kartę parkingową wydaną: 

1. osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, odbiera jeden z rodziców 
lub ustanowionych przez sąd opiekunów, 
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2. osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą 
rodzicielską odbiera jeden z rodziców, 

3. osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą 
rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera 
odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd 

– po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu 
o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub 
kurateli. 

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, wniosek generalnie powinna złożyć 
osoba niepełnosprawna osobiście, natomiast odbiór może nastąpić przez 
osobę upoważnioną. 

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik 
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8. CZY MOżNA ZłOżYć WNIOSEK 
O KARTĘ PARKINGOWą ZA MĘżA? 

Mam pełnomocnictwo od notariusza. Czy mogę złożyć 
wniosek i odebrać kartę za męża? Mąż przebywa 
w szpitalu. W MOPS odmówili mi przyjęcia wniosku. 
Czy mają rację, że mąż musi to zrobić osobiście? 

Zgodnie z § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart 
parkingowych, osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem: 

1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają 
rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub 
ustanowionych przez sąd opiekunów; 

2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą 
rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców; 

3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą 
rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek 
składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd. 

Natomiast zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu 
kart parkingowych, osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową 
osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez 
osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej 
tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru karty. 

Natomiast kartę parkingową wydaną: 

1. osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, odbiera jeden z rodziców 
lub ustanowionych przez sąd opiekunów, 
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2. osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą 
rodzicielską odbiera jeden z rodziców, 

3. osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą 
rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera 
odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd 

– po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu 
o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub 
kurateli. 

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, wniosek generalnie powinna złożyć 
osoba niepełnosprawna osobiście, natomiast odbiór może nastąpić przez 
osobę upoważnioną. 

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik 
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9. UTRATA PRAWA JAZDY NA 3 MIESIąCE 
PRZEZ OSOBĘ NIEPEłNOSPRAWNą. 

Jestem osobą 80-letnią – posiadającą uprawnienia 
osoby niepełnosprawnej. Poświadczone dodatkowymi 
zaświadczeniami wydanymi przez specjalistę neurologa 
i pulmonologa. Stwierdzające schorzenia, które 
uniemożliwiają mi samodzielne pokonywanie [chodząc] 
dystansu powyżej 50 metrów. Policjant, który zatrzymał 
mi prawo jazdy za przekroczenie szybkości, poinformował 
mnie, że starosta ma uprawnienia, które w wyjątkowych 
okolicznościach może uchylić postanowienie policjantów 
i przywrócić mi możliwość poruszania się samochodem. 
A gdy udałem się do starostwa usłyszałem, że starosta nie 
ma takich uprawnień. KTO MA RACJĘ: STAROSTA 
czy POLICJANCI JEżDżąCY RADIOWOZEM??? 

Problem, który Pan poruszył, regulowany jest przepisami Ustawy z dnia 
5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 1 a) 
ww. ustawy, starosta wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnienia 
do kierowania pojazdami w przypadku stwierdzenia na podstawie orzeczenia 
lekarskiego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. 
Natomiast zgodnie z art. 103 ust. 3 tej samej ustawy, starosta wydaje decyzję 
administracyjną o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami 
po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie. 

Aby dochodzić swoich praw, powinien Pan skorzystać z możliwości 
postępowania odwoławczego (zgodnie z pouczeniem na postanowieniu, 
które Pan otrzymał). 

dr Michał Urban, radca prawny 
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10. MOżLIWOść PARKOWANIA, 
DODATKOWO ZNAK D-40. 

Mam pytanie o możliwości parkowania dla osób 
niepełnosprawnych, w jakich miejscach jest to dozwolone, 
a w jakich nie. Dodatkowo interesuje mnie przypadek 
postoju w miejscu oznakowanym znakiem D-40, 
ponieważ straż miejska w [do wiad. red.] od paru dni 
niemal że poluje na mój samochód i argumentuje, 
że kilkadziesiąt metrów dalej jest jedno miejsce dla 
niepełnosprawnych, więc powinienem tylko i wyłącznie 
tam stawać samochodem. 

Parkowanie co do zasady dozwolone jest w miejscach do tego przeznaczonych 
(parkingi), jak też w miejscach, gdzie nie ma zakazu postoju/zatrzymywania się. 

Jednocześnie zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, osoba 
niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową może nie stosować się 
do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, 
w zakresie określonym przepisami, o których mowa w art. 7 ust. 2 ww. ustawy 
(treść art. 7 ust. 2 [Obowiązujące znaki i sygnały] – minister właściwy do spraw 
transportu i minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu 
z Ministrem Obrony Narodowej, uwzględniając w szczególności 
konieczność dostosowania sygnałów drogowych do postanowień umów 
międzynarodowych, określi, w drodze rozporządzenia, znaki i sygnały 
obowiązujące w ruchu drogowym, ich znaczenie i zakres obowiązywania). 

Niniejszym wskazuję na konieczność zapoznania się przez Pana 
z rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002 r. 
(Dz.U. Nr 170, poz. 1393). 
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Zgodnie z § 33 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia [Wyłączenie obowiązywania 
zakazów] osoby niepełnosprawne (o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy 
Prawo o ruchu drogowym), mogą pod warunkiem zachowania szczególnej 
ostrożności nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: B-1, B-3, B-3a, 
B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39, z uwzględnieniem ust. 3, zgodnie z którym 
umieszczona pod znakami, o których mowa w ust. 2, tabliczka z napisem 
„Dotyczy także” i symbolem osoby niepełnosprawnej, określonym na tabliczce 
T-29, wskazuje, że znaki te obowiązują również osoby, o których mowa w art. 
8 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wyjaśnienie symboli znaków 
znajdzie Pan we wspomnianym rozporządzeniu. 

Warto także zapoznać się z wyrokiem Sądu Najwyższego – Izba Karna 
z dnia 1 września 2016 r. IV KK 80/16 dotyczącym wyłączenia zakazu ruchu 
w stosunku do osób niepełnosprawnych. 

dr Michał Urban, radca prawny 
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11. KARTA NA MĘżA, A żONA PARKUJE 
CODZIENNIE NA „KOPERCIE”. 

Sąsiadka jeździ autem niepełnosprawnego męża 
i wykorzystując „koperty”, parkuje jako inwalida, 
a faktycznie jeździ do pracy tym autem i pod blokiem 
parkuje na „kopercie”. 

Wydanie konkretnej osobie karty parkingowej zgodnie z przepisami nie 
eliminuje kwestii, że karta parkingowa może być wykorzystywana niezgodnie 
z jej przeznaczeniem lub jej używanie może być nadużywane. 

Jeżeli uważa Pan, iż w tym przypadku dochodzi do przekroczenia prawa 
czy chociażby zasad współżycia społecznego, proszę porozmawiać z tą 
osobą o zaistniałej sytuacji. W pierwszej kolejności zalecam tego rodzaju 
postępowanie. 

dr Michał Urban, radca prawny 
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       12. MANDAT ZA SAMOChóD Z KARTą 
NA „KOPERCIE”? 

Będąc w Warszawie u lekarza, zostawiłam auto 
na parkingu płatnym niestrzeżonym na niebieskiej 
„kopercie”. Oczywiście za przednią szybą zostawiłam 
ważną kartę parkingową uprawniającą do zajęcia tegoż 
miejsca. Po pół roku otrzymałam z ZDM w Warszawie 
wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej z tytułu 
nieuiszczenia opłaty za postój pojazdu na obszarze strefy 
płatnego parkowania. Co mam zrobić w tej sytuacji? 
Sprawa pilna, bo mam siedem dni na złożenie 
odwołania/reklamacji. 

Zgodnie z pouczeniem powinna Pani złożyć stosowne odwołanie, opisać całą 
sytuację. Może ktoś Pani towarzyszył, kto mógłby potwierdzić, iż zostawiła 
Pani za szybą ważną kartę parkingową? Ponadto powinna Pani zobaczyć 
ewentualne zdjęcie Pani samochodu zrobione w związku z interwencją ZDM-u, 
aby sprawdzić, czy rzeczywiście ze zdjęcia wynika, że nie pozostawiła Pani 
karty parkingowej w swoim samochodzie. 

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik 
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13. OPłATA NA „KOPERCIE” DLA OSóB 
Z NIEPEłNOSPRAWNOśCIą. 

Jestem osobą niepełnosprawną, posiadam kartę 
parkingową, czy za parkowanie na „kopercie” dla osób 
niepełnosprawnych przed Uniwersytetem w [do wiad. red.] 
powinienem uiszczać jakiekolwiek opłaty? 

Nie wiem, jaki status prawny ma ten parking, a także kto jest właścicielem 
tego parkingu. Stąd w pierwszej kolejności należy zbadać kwestię, kto jest 
właścicielem przedmiotowego parkingu. Po uzyskaniu tej informacji można 
zwrócić się do właściciela z pytaniem, na jakich zasadach mogą parkować 
osoby z kartą parkingową. 

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik 
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14. MANDAT ZA PARKOWANIE OBOK 
„KOPERTY”. CZY SłUSZNIE? 

Jestem inwalidą i posiadam kartę parkingową dla
niepełnosprawnych, nie mając obok lekarza wolnego miejsca
dla niepełnosprawnych, zaparkowałem na zwykłym miejscu
i wystawiłem moją kartę parkingową, nie dokonując opłaty za
parking. Czy słusznie strażnik miejski mnie ukarał opłatą 20 zł
za brak biletu parkingowego? Straż miejska twierdzi, że rada
miasta [do wiad. red.] uchwaliła takie kary. 

Zgodnie z art. 20d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: 

1. Osoba niepełnosprawna, posiadająca kartę parkingową, jest zwolniona 
z opłaty związanej z korzystaniem z drogi publicznej lub drogi wewnętrznej 
umożliwiających dojazd bezpośrednio do obiektów użyteczności publicznej, 
w szczególności budynków przeznaczonych na potrzeby administracji 
publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, 
szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej 
i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, 
obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub 
wodnym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz 
innych ogólnodostępnych budynków, przeznaczonych do wykonywania 
podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje m.in. prawa do 
bezpłatnego parkowania. 

Tak więc biorąc pod uwagę powyższy przepis, karta parkingowa nie gwarantuje 
bezpłatnego parkowania w każdym miejscu. Każde miasto uchwala bowiem 
własne zasady parkowania. 

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik 
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   15. WYZNACZENIE „KOPERTY” PRZY 
OGRóDKACh DZIAłKOWYCh. 

Czy mogę wystąpić do zarządu Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych o wyznaczenie miejsca dla osoby 
niepełnosprawnej? Mam orzeczenie o niepełnosprawności 
w stopniu znacznym. 

Oczywiście, że może Pani wystąpić z wnioskiem do zarządu Rodzinnych 
Ogródków Działkowych o wyznaczenie miejsca parkingowego dla osoby 
z niepełnosprawnością. 

W przypadku odmowy wyznaczenia takiego miejsca można poprosić o pomoc 
organ nadzoru nad zarządem. 

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik 
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   16. BRAK „KOPERT” PRZED SANATORIUM. 

NFZ skierował mnie do sanatorium. Mam orzeczenie na 
schorzenia narządów ruchu. Pod budynkiem sanatorium 
nie było wyznaczonego ani jednego miejsca parkingowego 
dla osób niepełnosprawnych! Czy jest to zgodne 
z przepisami? Zostałem zmuszony do opłacenia parkingu, 
bo nie było gdzie zaparkować samochodu, a mam kłopoty 
z poruszaniem się. Pracownicy sanatorium poinformowali, 
że nie mają obowiązku posiadania miejsc parkingowych 
dla osób niepełnosprawnych. Czy NFZ może podpisywać 
takie umowy na wykup miejsc w sanatorium dla osób ze 
schorzeniami narządów ruchu w budynkach, przy których 
nie ma ani jednego wyznaczonego miejsca parkingowego? 
Zostałem zmuszony do opłacenia miejsca parkingowego 
i to daleko od budynku, bo koło budynku było dużo 
droższe, na co mnie nie było stać, bo za okres pobytu na 
turnusie musiałem zapłacić 165 zł. 

Oczywiście, iż dobrze by było, aby każde sanatorium posiadało kilka 
dogodnych miejsc parkingowych, tzw. „kopert”, niemniej jednak nie znalazłem 
przepisu, który obligowałby sanatorium do posiadania określonej liczby miejsc 
parkingowych dla osób posiadających kartę parkingową. Zarządca (właściciel) 
terenu należącego do sanatorium ma pewną swobodę w określaniu zasad 
odpłatności za parkowanie na terenie sanatorium. 

Myślę, że warto, aby problem miejsc parkingowych przedstawił Pan 
Rzecznikowi Praw Pacjenta: 

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta: 800 190 590 
(z tel. stacjonarnych i komórkowych), czynna pn.-pt. w godz. 8.00-20.00. 

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik 

https://8.00-20.00
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17. JAK UZYSKAć KARTĘ PARKINGOWą 
DLA OSOBY POChODZąCEJ Z KRAJU 
SPOZA UE? 

Jak mogę uzyskać kartę parkingową dla osoby 
niepełnosprawnej pochodzącej z kraju spoza Unii 
Europejskiej, która to osoba będzie mieszkać około 
2,5 miesiąca w Polsce? Osoba ta posiada pozwolenie 
na parkowanie na miejscach dla osoby niepełnosprawnej 
z kraju, z którego pochodzi. 

Zgodnie z art. 8 ust. 3a i następnymi ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 
20.06.1997 (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1260 z późn. zm.), kartę parkingową wydaje 
się: 

1. osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego 
stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości 
samodzielnego poruszania się; 

2. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia, 
mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się; 

3. placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób 
niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości 
samodzielnego poruszania się. 

Niniejszym osoba, o którą Pan pyta, nie będzie miała w tej konkretnej sytuacji 
możliwości uzyskania karty parkingowej. 

Wydaje się jednak, że z punktu widzenia zasad współżycia społecznego 
i tworzenia dobrych praktyk, nie powinny być stwarzane tej osobie problemy 
przy korzystaniu przez nią z miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób 
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z niepełnosprawnością (przy założeniu, że osoba ta ma znacznie ograniczone 
możliwości samodzielnego poruszania się). Zależy to jednak od podejścia 
do tej kwestii odpowiednich służb (np. straż miejska, kontrolerzy opłat za 
parkowanie, itd.). Należy mieć bowiem na uwadze, że w prawnym rozumieniu 
tej kwestii osoba ta nie legitymuje się kartą parkingową uprawniającą 
do parkowania na „kopertach”. Parkowanie na tzw. „kopertach” będzie 
więc zawsze wiązało się z ryzykiem. 

dr Michał Urban, radca prawny 
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    18. PARKOWANIE POD BLOKIEM. 

Mam stopień znaczny, narządy ruchu, auto moje, sama 
prowadzę, parking wewnętrzny – pod blokiem. Obok 
parkuje mąż (młody, sprawny) osoby niedowidzącej – 
samodzielnie poruszającej się, bardzo sprawnej. Czy ma 
prawo zajmować miejsce przez 24 godziny, kiedy oboje są 
w domu, a ja nie mam gdzie postawić auta? 

Jeżeli nie jest to miejsce przeznaczone do parkowania dla osób posiadających 
karty parkingowe i nie jest to Pani miejsce parkingowe (wykupione, wynajęte 
bądź użyczone), to o ile kwestii parkowania nie reguluje regulamin wewnętrzny 
parkingu, to nie obowiązuje jakiś zakaz parkowania dla sąsiadów. Warto 
oczywiście porozmawiać z sąsiadami i przedstawić im swój problem z prośbą 
o wzięcie go pod uwagę. 

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik 
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19. KARTA PARKINGOWA PRZY STOPNIU 
UMIARKOWANYM. 

Syn ma umiarkowany stopień niepełnosprawności 
z kodem 05-R. W punkcie 9, o ruchu drogowym, 
w orzeczeniu zapisano – nie dotyczy. Syn ma problemy 
w poruszaniu się – czy przysługuje mu karta parkingowa? 

Warunkiem uzyskania karty parkingowej jest uzyskanie w pkt 9 zapisu 
„wskazane” lub podobnego. Skład orzekający musi uznać, iż dana osoba ma 
znacznie ograniczoną zdolność samodzielnego poruszania się. Rozumiem, 
iż w przypadku Pani Syna tak zespół orzekający nie uznał. 

Oczywiście, Syn może złożyć odwołanie od niekorzystnego orzeczenia, 
wskazując, iż nie zgadza się z brakiem wskazania co do pkt 9 orzeczenia. 
Sposób składania orzeczenia powinien być zawarty w pouczeniu na 
przedmiotowym orzeczeniu. 

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik 
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20. KARTA PARKINGOWA ZE WZGLĘDU 
NA NOWOTWóR PłUCA. 

Przyznano mi znaczny stopień niepełnosprawności 
ze względu na nowotwór płuca. Zdaniem komisji nie 
spełniam przesłanek do wydania karty parkingowej z uwagi 
na brak znacznie ograniczonych możliwości samodzielnego 
poruszania się. Każdy krok prowadzi do niewydolności 
oddechowej, utraty tchu. Dojeżdżam na zabiegi, brak miejsc 
parkingowych w pobliżu szpitala, co robić? 

Tak naprawdę w takiej sytuacji może Pani złożyć odwołanie, zgodnie 
z pouczeniem zawartym na orzeczeniu. 

Sam fakt posiadania znacznego stopnia niepełnosprawności nie gwarantuje 
jednak niestety uzyskania w orzeczeniu wskazania do korzystania z karty 
parkingowej. 

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik 
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       21. KARTA PARKINGOWA Z ORZECZENIEM 
Z 2008 R.? 

W roku 2008 na komisji lekarskiej przyznano mi znaczny 
stopień niepełnosprawności na stałe z oznaczeniem chorób 
05-R, 10-N, 11-I. W czasie kiedy składałam wniosek, nie 
wnioskowałam o wydanie karty parkingowej, ponieważ 
nie miałam możliwości korzystania z samochodu. W chwili 
obecnej posiadam samochód, mój stan zdrowia znacznie 
się pogorszył, co mam zrobić, żeby otrzymać kartę 
parkingową. 

W związku ze zmianą przepisów od 1 lipca 2014 r. karta parkingowa przysługuje 
osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego 
stopnia niepełnosprawności (na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. 
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do 
ulg i uprawnień), mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego 
poruszania się. Przy czym w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego 
stopnia niepełnosprawności wskazanie do karty parkingowej mogą uzyskać 
wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości 
samodzielnego poruszania się, jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną 
symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) 
lub 10-N (choroba neurologiczna). 

Zatem, aby mogła Pani otrzymać kartę parkingową, musi Pani 
ponownie stanąć na komisji w miejskim/powiatowym zespole orzekania 
o niepełnosprawności w celu uzyskania orzeczenia zawierającego wskazanie 
do karty parkingowej. Dopiero po uzyskaniu orzeczenia ze wskazaniem do 
karty parkingowej będzie Pani mogła złożyć wniosek o jej wydanie. 
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Jeżeli posiada Pani w orzeczeniu z 2008 roku wskazanie do karty parkingowej 
to warto pamiętać o wyjątku, a mianowicie: uprawnienia do karty parkingowej 
zachowały jedynie osoby niepełnosprawne spełniające łącznie następujące 
warunki: 

•	 posiadają ważne, wydane przez zespół do spraw orzekania 
o niepełnosprawności, orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia 
niepełnosprawności, 

•	 przyczyna niepełnosprawności w orzeczeniu oznaczona została symbolem: 
04-O, 05-R lub 10-N, 

•	 orzeczenie zawiera wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających 
do uzyskania karty parkingowej na podstawie przepisów obowiązujących 
do 30.06.2014r. 

Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskują kartę parkingową 
bez konieczności ponownego orzekania się – na podstawie dotychczasowego 
orzeczenia. 

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie 
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     22. DO CZEGO UPRAWNIA KARTA N+? 

Mam kartę parkingową (jestem tylko pasażerem),
czy potrzebna mi też karta N+ i do czego by mnie 
uprawniała? Niepełnosprawność w stopniu znacznym. 

Karta parkingowa uprawnia osoby niepełnosprawne do parkowania na 
miejscach oznaczonych „kopertą” oraz do niestosowania się do niektórych 
znaków drogowych. Kartę parkingową mogą uzyskać osoby mające znacznie 
ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, na podstawie ważnego 
orzeczenia o niepełnosprawności (wydanego po 1 lipca 2014 r.). 

Karta parkingowa jest dokumentem obowiązującym w Polsce oraz w innych 
krajach Unii Europejskiej. 

Zasady korzystania z miejsc postojowych w strefach płatnego parkowania 
ustalane są w drodze uchwały rady miasta lub gminy, dlatego mogą być różne 
w poszczególnych miastach. 

Mieszkańcy Warszawy posiadający karty parkingowe mogą ubiegać się o kartę 
N+, która umożliwia bezpłatne parkowanie na wszystkich miejscach w strefie 
płatnego parkowania. 

Karta N+ umożliwia osobom niepełnosprawnym bezpłatne parkowanie na 
dowolnych miejscach w strefie płatnego parkowania, nie tylko na „kopertach”, 
jednak karta N+ jest dokumentem obowiązującym wyłącznie w Warszawie. 

Informacje dotyczące karty N+ może Pani uzyskać w ZDM. 

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie 
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23. WAżNOść KARTY PARKINGOWEJ. 
CZY ISTNIEJE „OKRES PRZEJśCIOWY”? 

Czy w sytuacji, gdy wydana karta parkingowa utraciła 
ważność i wniosek o nową nie został jeszcze rozpatrzony 
przez MOPS, można jej używać dalej? Czy jest coś w rodzaju 
„okresu przejściowego”? Czy narażam się na mandat? 
Jeśli można, to proszę też o odpowiedź, czy prawidłowo 
oznaczone miejsce ma kolor niebieski i symbol P-24 
i niepotrzebne są linie wyznaczające miejsca (P-18, P-20)? 

Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. 
poz.1990 z późn. zm.) w art. 8 ust. 1 stanowi: Osoba niepełnosprawna 
legitymująca się kartą parkingową kierująca pojazdem samochodowym 
oznaczonym tą kartą może nie stosować się do niektórych znaków drogowych 
dotyczących zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym przepisami, 
o których mowa w art. 7 ust. 2. 

Natomiast w ust. 5e mówi: Karta parkingowa traci ważność: 

1. po upływie terminu ważności karty (...) 

Nie posiadając więc ważnej karty parkingowej, naraża się Pan na mandat. 

Jeśli chodzi o prawidłowe oznakowanie miejsca dla pojazdu osoby 
niepełnosprawnej, informacje na ten temat wraz rysunkami znajdzie Pan 
na naszym portalu. 

Anita Siemaszko, prawnik 
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     24. KARTA PARKINGOWA DLA NIEMOWLĘCIA. 

Czy niemowlęciu, które w orzeczeniu ma symbol 10-N, 
przysługuje karta parkingowa? Dziecko ma 4 miesiące 
i jest niepełnosprawne od urodzenia. 

Zgodnie z art. 8 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym, kartę parkingową wydaje się osobie z niepełnosprawnością, 
która nie ukończyła 16. roku życia, mającej znacznie ograniczone możliwości 
samodzielnego poruszania się. Dzieci uzyskują kartę parkingową na podstawie 
wydanego orzeczenia o niepełnosprawności, zawierającego wskazanie 
w zakresie karty parkingowej. 

Nie jest ono uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności, 
ale wyłącznie od tego, czy dziecko ma znacznie ograniczone możliwości 
samodzielnego poruszania się, co ustala się, uwzględniając m.in. wiek 
dziecka. Jeżeli zatem to wiek dziecka w chwili orzekania powoduje, że ma ono 
trudności w poruszaniu się, nie uzyska ono wskazania do karty parkingowej. 

Zachęcam także do zapoznania się z informacjami na temat karty parkingowej 
zawartymi na naszym portalu: www.niepelnosprawni.pl. 

dr Michał Urban, radca prawny 

www.niepelnosprawni.pl


33 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

       25. CZY WSPóLNOTA MUSI POD BLOKIEM 
WYDZIELIć „KOPERTĘ”? 

Czy pod blokiem, do którego przynależy 12 miejsc
parkingowych, wspólnota ma obowiązek wydzielić jedno
miejsce dla osoby niepełnosprawnej (znaczny stopień
niepełnosprawności)? Mam prawostronny niedowład
kończyn, właśnie przeszłam kolejną rekonstrukcję stopy
(poruszam się z pomocą innych osób) i nigdy nie ma
wolnego miejsca wśród tych nam przydzielonych. Ludzie,
którzy zamieszkali tutaj wcześniej, parkują zawsze na
tych samych miejscach. Parkowanie na innych wolnych
miejscach jest karane. Czy mam prawo domagać się, żeby
wspólnota wydzieliła chociaż jedno miejsce z „kopertą”? 

W przypadku miejsc postojowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością, 
wyznaczanych poza drogami publicznymi, np. wewnątrz osiedla, decyzję 
o ich utworzeniu podejmuje zarządca terenu lub jego właściciel. W związku 
z powyższym osoba z niepełnosprawnością posiadająca kartę parkingową, 
ubiegająca się o wyznaczenie „koperty”, może wystąpić ze stosownym 
wnioskiem do właściciela danego terenu, np. do wspólnoty mieszkaniowej. 

To do wspólnoty (bądź władz spółdzielni mieszkaniowej) będzie należeć 
decyzja o utworzeniu nowych miejsc postojowych dla pojazdów osób 
z niepełnosprawnością, stosownie do złożonych wniosków i potrzeb. 

Zachęcam do zapoznania się z artykułem autorstwa Mateusza Różańskiego 
i Ewy Szymczuk „Jak wyznaczyć kopertę?” na portalu www.niepelnosprawni.pl. 

dr Michał Urban, radca prawny 
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 Porady zawarte w niniejszej e-broszurze udzielane były od stycznia 2018 r. 
do marca 2019 r. i odzwierciedlają obowiązujący w tym okresie stan prawny. 

Więcej odpowiedzi udzielonych przez naszych 
prawników i doradców znajdą Państwo na 
portalu www.niepelnosprawni.pl w dziale 
Zapytaj Doradcę oraz w e-broszurach z serii 
„Zapytaj Doradcę: 25 praktycznych porad”. 

Konsultacja prawna: Grzegorz Jaroszczyk 
Redaktorka wykonawcza: Beata Dązbłaż 
Projekt i skład: Liliana Szymborska 
Korekta: Robert Pniewski 
Specjalista ds. dostępności: Jakub Dębski 
Zdjęcia: archiwum Integracji 

Wydawca 
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji 
ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa 
© Copyright by Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji 
Wszelkie prawa zastrzeżone 

E-broszura „Zapytaj Doradcę: 25 praktycznych 
porad. Karta parkingowa” stanowi część 
projektu Zapytaj Doradcę, który jest 
współfinansowany ze środków PFRON. 
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