
Zasady wjazdu i parkowania dotyczące osób niepełnosprawnych –  

Prawa osób niepełnosprawnych gwarantowane są w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.     

(Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.). Zapewnia ona prawo do niedyskryminacji stanowiąc, 

że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z 

jakiejkolwiek przyczyny (art. 32 pkt 2.). Ustawa zasadnicza nakłada też na władze publiczne 

obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym, (art. 68), 

a także obowiązek pomocy tym osobom w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do 

pracy oraz komunikacji społecznej (art. 69). 

Sejm uchwalił 1 sierpnia 1997 r. Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych.  

W dokumencie tym, poza zdefiniowaniem prawa osób niepełnosprawnych do niezależnego     

i samodzielnego, aktywnego i wolnego od przejawów dyskryminacji życia, zawarto również 

katalog dziesięciu praw, wskazując tym samym najważniejsze obszary, w których niezbędne 

są intensywne działania. Dokument podkreśla, że osoby niepełnosprawne mają prawo           

do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji. 

Kartę parkingową może mieć zarówno dorosły z niepełnosprawnością, jak i niepełnosprawne 

dziecko. Jest ona niejako przypisana do osoby, a nie do auta, którym sam jeździ (lub jest 

przewożony przez opiekuna) osoba  z orzeczeniem o niesprawności. 

Karta parkingowa dla niepełnosprawnych umożliwia osobie niepełnosprawnej lub tej, która ją 

wozi, zaparkowanie auta w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu postojowym.                

To charakterystyczna „niebieska koperta” oraz znak pionowy D-18a i uzupełniająca             

go tabliczka T-29. W wielu miastach Polski miejsca te – nawet, jeśli znajdują się w płatnej 

strefie parkowania – dla osób niepełnosprawnych są darmowe.  

W Zachodniopomorskim Centrum Onkologii posiadając kartę parkingową można 

wjechać i parkować bezpłatnie w miejscu parkingowym wyznaczonym zarówno              

w strefie płatnej jak i bezpłatnej bez konieczności zajmowania jedynie miejsc 

oznaczonych niebieską kopertą jak w miejscach poza ZCO.  

Posiadając ważną kartę parkingową dla niepełnosprawnych, należy ją umieścić                      

w widocznym miejscu – najlepiej za przednią szybą auta. Wyeksponowane powinny być 

informacje o numerze karty i dacie jej ważności. Dane osobowe właściciela: jego imię, 

nazwisko, fotografia) znajdują się po drugiej stronie dokumentu. 

 

 

 

 

http://niepelnosprawni.gov.pl/container/uprawnienia-osob-niepelnosprawnych/Karta%20Praw%20Osob%20Niepelnosprawnych.pdf

