
 

Karta Parkingowa 

 

Karta Parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby 
 z niepełnosprawnością do parkowania na „kopertach”. Jest wydawana na 
osobę (nie na samochód) lub placówkę.  

 

 Zgodnie z ustawą z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1446) i z 2014r. imienną 
kartę parkingową można otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez 
Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 

 

Kto może otrzymać nową kartę parkingową? 

Od 1 lipca 2014 r. kartę parkingową może otrzymać: 

 

1. Osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi 

możliwościami samodzielnego poruszania się. 

2. Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, znacznie ograniczonymi 
możliwościami samodzielnego poruszania się i kodami w orzeczeniu 04-O (choroby 
narządu wzroku) lub/i 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub/i 10-N (choroba 
neurologiczna) 

 

3. Osoba do 16 roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego 
poruszania się 

 



4. Osoba poniżej 16 roku życia wskazanie do karty parkingowej nie jest uzależnione od 
symbolu przyczyny niepełnosprawności, ale wyłącznie od tego, że dziecko ma 
znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, co ustala się 
uwzględniając m.in. wiek dziecka.  

 

 

 Uwaga Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o znacznym stopniu 
niepełnosprawności nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności, 
ale wyłącznie od tego, że osoba z niepełnosprawnością ma znacznie ograniczone 
możliwości samodzielnego poruszania się. Zaliczenie do znacznego stopnia 
niepełnosprawności nie jest tożsame ze znacznymi ograniczeniami w samodzielnym 
poruszaniu się. 

 

Uwaga W przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wskazanie do karty 
parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające ŁĄCZNIE znacznie 
ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jak i przyczynę 
niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku) lub/i 05-R 
(upośledzenie narządu ruchu) lub/i 10-N (choroba neurologiczna).. 

 

Uwaga Od 1 lipca 2014 r. osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie są 
uprawnione do uzyskania nowej karty parkingowej. Jeżeli obecnie posiadają ten 
dokument, był on ważny do 30 czerwca 2015 r. Jednakże w przypadku pogorszenia 
stanu zdrowia osoba z orzeczonym stopniem lekkim może złożyć wniosek o wydanie 
nowego orzeczenia stwierdzającego to pogorszenie 

 

Ważne Karty parkingowe wydane przed 1 lipca  2014 r. były ważne do 30 czerwca 

2015 r. Oznacza to, że WSZYSTKIE karty parkingowe wydane do 30 czerwca 2014 
r. utraciły ważność 1 lipca 2015 r. Dotyczy to także kart parkingowych wydanych na 
cza czas nieokreślony 

 

Kto wydaje nowe karty parkingowe? 

Od 1 lipca 2014 r. kartę wydaje przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności, niezależnie od miejsca zameldowania osoby z 
niepełnosprawnością. 

 



Uwaga Osoby posiadające orzeczenie wydane przez inny organ niż Powiatowy lub 
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, aby otrzymać kartę 
parkingową muszą po 1 lipca 2014 r. uzyskać orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności w Powiatowym lub Miejskim Zespole ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności w miejscu zamieszkania. 

 

 Koszt  nowej karty parkingowej 

Za wydanie karty parkingowej zapłacimy 21 zł. Od 4 stycznia 2017 r. dodatkowo 
ponosimy także koszt opłaty ewidencyjnej. 

Jak wymienić lub otrzymać nową kartę parkingową 

Starając się o wymianę lub nową kartę w Zespole ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności należy złożyć osobiście: 

 

• wypełniony i podpisany wniosek o kartę, który będziemy mogli pobrać ze stron 
Zespołów lub otrzymać do wypełnienia na miejscu, 

• jedną fotografię o wymiarach 35x45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek 
osoby bez nakrycia głowy i bez ciemnych okularów, 

• dowód wpłaty 21 zł. 

Składając wniosek przedstawia się też do wglądu oryginał prawomocnego 
orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o 

wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej. 

Uwaga Nie ma obowiązku zwrotu starej karty parkingowej. 

 

Wyjątki Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć 
do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, natomiast 
osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię w 
nakryciu głowy, pod warunkiem, że takie samo zdjęcie ma ona w dokumencie 
potwierdzającym jej tożsamość. 

 

Uwaga (dla osób z orzeczeniami wydanymi przed 1 lipca 2014 r.)! Najpierw trzeba 
uzyskać nowe orzeczenie (poza tymi osobami, które są uprawnione do wymiany starej 
karty bez ponownego orzekania się) wraz ze wskazaniem do otrzymania karty 
parkingowej, a dopiero potem rozpocząć procedurę ubiegania się o wydanie karty 
parkingowej – czyli wypełnianie wniosku i wnoszenie opłaty. Jeśli zaczniemy od 
uiszczenia opłaty, a nie uzyskamy uprawnień do otrzymania karty, pieniądze zostaną 
nam zwrócone, ale kwota może być mniejsza. W przypadku wpłaty w kasie lub 



przelewem zwracana będzie cała kwota, natomiast w przypadku zwrotu przekazem 
pocztowym, zostanie potrącona opłata pocztowa. 

 

 

 Procedury otrzymania i wymiany karty parkingowej. 

Wniosek o wymianę lub wyrobienie nowej karty należy składać osobiście w 
Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności . Kartę parkingową należy także odebrać 
osobiście, okazując dokument tożsamości, lub przez pełnomocnika, po okazaniu 
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru 
karty. 

 

Wyjątki w osobistym składaniu wniosku i odbiorze karty dotyczą osób: 

• które nie ukończyły 18. roku życia, za które wniosek składają rodzice lub 
ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych 
przez sąd opiekunów, 

• ubezwłasnowolnionych całkowicie pozostających pod władzą rodzicielską, za 
których wniosek składa jeden z rodziców, 

• ubezwłasnowolnionych całkowicie nie pozostających pod władzą rodzicielską 
lub osób ubezwłasnowolnionych częściowo, za których wniosek składa 
odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd. 

 

 

Uwaga! W przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18. roku 
życia oraz osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo, podpis składa jeden 
z rodziców, opiekun lub kurator. Składa on także w takim przypadku oświadczenie o 
posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub 
kurateli.. 

 

 

 Odmowa lub przyznania karty parkingowej. 

 

W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, 
przewodniczący Zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego 
wymogi formalne, informuje pisemnie osobę z niepełnosprawnością lub placówkę o 



odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem. Taka sytuacja nastąpi wyłącznie 
wtedy, gdy ktoś złoży wniosek o wydanie karty, nie mając odpowiedniego orzeczenia. 

 

Uwaga! Od informacji o odmowie przyznania karty nie przysługuje odwołanie, 
ponieważ przyznanie karty jest konsekwencją posiadania orzeczenia wraz ze 
wskazaniem do karty parkingowej. 

 

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, 
przewodniczący Zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego 
wymogi formalne, informuje osobę z niepełnosprawnością lub placówkę o terminie i 
miejscu odbioru karty. 

 

Uwaga W stosunku do osób niewidomych obowiązują te same zasady, 
posiadania kart parkingowych   jak w przypadku innych niepełnosprawności. . 

 

Korzyści z posiadania karty parkingowej. 

Osoba niepełnosprawna mająca znacznie ograniczone możliwości 
samodzielnego poruszania się, kierująca pojazdem samochodowym 

oznaczonym kartą parkingową, może nie stosować się do niektórych 

znaków drogowych. 

Przepis ten dotyczy również: 

• kierującego pojazdem przewożącego osobę o znacznie ograniczonej możliwości 
samodzielnego poruszania się, 

• pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z 
niepełnosprawnością samodzielnego poruszania się, pozostających pod opieką 

tych placówek. 

Wszystkie przepisy dotyczące karty parkingowej stosują się także do osób, 

które posługują się kartą parkingową wydaną poza granicami Polski 

 

Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu 
samochodowego, w miejscu widocznym, eksponując jej zabezpieczenia, 

tak, by możliwe było odczytanie jej numeru i daty ważności. 

 



Karta parkingowa potwierdza uprawnienia: do korzystania z miejsc 

parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością (tzw. kopert) 

oraz do niestosowania się do następujących znaków drogowych: 

 

 

• B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach 

• B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych 

• B-3a zakaz wjazdu autobusów 

• B-4 zakaz wjazdu motocykli 

• B-10 zakaz wjazdu motorowerów 

• B-35 zakaz postoju 

• B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste 

• B-38 zakaz postoju w dni parzyste 

• B-39 strefa ograniczonego postoju 

 

 

 

 

 

Wzór karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnością 

Wzór karty parkingowej określony jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu 

wydawania i zwrotu kart parkingowych. 

 



 

 
Awers i rewers nowej karty parkingowej dla osoby prywatnej. 

 

 

Karta parkingowa w Europie 

Osoby niepełnosprawne posiadające kartę parkingowa mogą korzystać z 
przywilejów z niej wynikających także poza granicami Polski. Karta parkingowa 
jest bowiem dokumentem, który uznają wszystkie państwa należące do Unii 

Europejskiej. 



W poszczególnych krajach karta parkingowa uprawnia do innego rodzaju ulg i 
przebywając za granicą, należy stosować się do przepisów obowiązujących w danym 

państwie. 

Austria 

Przy drogach i na parkingach miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych 
oznaczone są międzynarodowym symbolem osoby niepełnosprawnej na wózku. Jeśli 
miejsce takie dodatkowo oznaczone zostało numerem rejestracyjnym samochodu lub 

imieniem i nazwiskiem, nie należy na nim parkować. 

• nie wolno parkować w miejscach, w których obowiązuje zakaz postoju 

• w miejscach, w których można parkować przez ograniczony czas, osoby 
niepełnosprawne mogą parkować nie stosując się do ograniczenia czasowego 

• w większości miejsc, w których obowiązuje płatne parkowanie, osobom 
niepełnosprawnym nie przysługują żadne ulgi. O szczegóły należy jednak 
dowiadywać się na miejscu 

• osoby niepełnosprawne mogą wjeżdżać i parkować w strefach przeznaczonych dla 
pieszych, ale tylko na czas dowiezienia osoby niepełnosprawnej na miejsce. 

Płatne parkingi nie oferują ulg dla osób posiadających karty parkingowe. 

Belgia 

• Przy drogach i na parkingach miejsca przeznaczone dla osób 

niepełnosprawnych oznaczone są międzynarodowym symbolem 

osoby niepełnosprawnej na wózku. 
• nie wolno parkować w miejscach, w których obowiązuje zakaz postoju 

• w miejscach, w których można parkować przez ograniczony czas, osoby 
niepełnosprawne mogą parkować nie stosując się do ograniczenia czasowego 

• w większości miejsc, w których obowiązuje płatne parkowanie, osoby 
niepełnosprawne mogą parkować za darmo, np. w strefach z parkomatami. O 
szczegóły należy dowiadywać się na miejscu 

• nie wolno poruszać się ani parkować w strefach przeznaczonych do ruchu 
pieszych 

Na niektórych parkingach osoby posiadające kartę parkingową mogą parkować za 
darmo, ale tylko, gdy zaparkują na miejscu przeznaczonym dla osoby 

niepełnosprawnej.  

 Czechy. 

Osoby posiadające kartę parkingową mogą parkować w miejscach ogólnie dostępnych 
do parkowania. W większości miejsc w Czechach parkowanie jest płatne i osoby 

niepełnosprawne nie są wyłączone z tego obowiązku, chyba że znaki mówią inaczej. 

Dania 



Przy drogach i na parkingach miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych 
oznaczone są międzynarodowym symbolem z osoby niepełnosprawnej na wózku. 
Jeśli miejsce takie dodatkowo oznaczone zostało numerem rejestracyjnym 
samochodu lub imieniem i nazwiskiem, nie należy na nim parkować. 

W Danii używa się kart do oznaczania czasu postoju. Karty takie można kupić na 
każdej stacji benzynowej. Za każdym razem, gdy parkowanie jest ograniczone 
czasowo, należy kartę z oznaczonym czasem przyjazdu położyć w widocznym miejscu 
za szybą. Można korzystać z kart wydanych poza Danią. 

• w miejscach, w których obowiązuje zakaz postoju, osoby niepełnosprawne mogą 
parkować przez 15 min. 

• posiadaczy kart parkingowych obowiązują następujące ograniczenia w 
parkowaniu: 

 

1. w miejscach, w których można parkować od 15 do 30 min., osoby niepełnosprawne 
mogą parkować przez godzinę 

2. w miejscach, w których można parkować do 3 godz., osoby niepełnosprawne mogą 
parkować bez ograniczeń 

3. w strefach płatnego parkowania osoby niepełnosprawne nie mają żadnych ulg. 
Jeśli jednak zapłaci się za postój maksymalną stawkę, można parkować bez 
ograniczeń czasowych 

4. w niektórych miejscach posiadacze kart parkingowych mogą jeździć w strefach 
przeznaczonych do ruchu pieszych. Może się to jednak odbywać w określonym 
czasie, a postój w takiej strefie nie może trwać więcej niż 15 min. Szczegóły należy 
sprawdzić na miejscu. 

Na płatnych parkingach osoby niepełnosprawne płacą za parkowanie na takich 
samych zasadach, jak inni użytkownicy. Jeśli jednak zapłaci się za postój maksymalną 
stawkę, można parkować bez ograniczeń czasowych 

 

 

Estonia 

W Estonii obowiązuje alternatywny do kart parkingowych system, jednak posiadacze 

kart mogą parkować na miejscach oznaczonych symbolem osoby niepełnosprawnej. 

 

Finlandia. 

Przy drogach i na parkingach miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych 
oznaczone są międzynarodowym symbolem osoby niepełnosprawnej na wózku. Jeśli 



miejsce takie dodatkowo oznaczone zostało numerem rejestracyjnym samochodu lub 
imieniem i nazwiskiem, nie należy na nim parkować. 

• posiadacz karty parkingowej może parkować w miejscach, w których obowiązuje 
zakaz postoju 

• w miejscach, w których można parkować przez ograniczony czas, osoby 
niepełnosprawne mogą parkować nie stosując się do ograniczenia czasowego 

• w strefach płatnego parkowania osoby niepełnosprawne mogą parkować za darmo 
i bez ograniczeń czasowych 

• posiadacz karty parkingowej może w niektórych miejscach parkować w strefach 
przeznaczonych do ruchu pieszych – szczegóły należy sprawdzić na miejscu 

Na płatnych parkingach posiadacze karty parkingowej mogą parkować bezpłatnie i bez 

ograniczeń czasowych. 

Francja 

Pomimo tego, że we Francji istnieje ogólnokrajowy system ulg parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych, lokalnie mogą występować pewne różnice w tym zakresie  

. W Paryżu posiadacze kart parkingowych mogą na ulicach parkować bezpłatnie. 

Przy drogach i na parkingach miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych 
oznaczone są międzynarodowym symbolem osoby niepełnosprawnej na wózku. 

• nie wolno parkować w miejscach, w których obowiązuje zakaz postoju 

• w miejscach, w których można parkować przez ograniczony czas, osoby 
niepełnosprawne mogą parkować nie stosując się do ograniczenia czasowego. 
O szczegóły należy dowiadywać się na miejscu 

• w strefach płatnego parkowania konieczne jest uiszczenie opłaty za 
parkowanie. Wyjątek stanowi Paryż 

• nie wolno parkować w strefach przeznaczonych do ruchu pieszych 

• Płatne parkingi zazwyczaj nie przewidują ulg dla posiadaczy kart  

• parkingowych. 

 

Grecja 

Przy drogach i na parkingach miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych 
oznaczone są międzynarodowym symbolem osoby niepełnosprawnej na wózku. Jeśli 
miejsce takie dodatkowo oznaczone zostało numerem rejestracyjnym samochodu lub 

imieniem i nazwiskiem, nie należy na nim parkować. 

W Grecji nie obowiązują żadne ulgi parkingowe dla osób niepełnosprawnych – można 
parkować jedynie w miejscach, gdzie jest to dozwolone. Ponadto osoby 
niepełnosprawne muszą płacić za parkowanie. 

Hiszpania 



• Przy drogach i na parkingach miejsca przeznaczone dla osób 
niepełnosprawnych oznaczone są międzynarodowym symbolem osoby 
niepełnosprawnej na wózku. 

• nie wolno parkować w miejscach, w których obowiązuje zakaz postoju, chyba 
że znaki mówią inaczej 

• ulgi w opłatach parkingowych dla posiadaczy karty parkingowej są różne w 
poszczególnych regionach Hiszpanii – o szczegóły należy dowiadywać się na 
miejscu 

• nie wolno parkować w strefach przeznaczonych do ruchu pieszych, chyba że 
znaki mówią inaczej 

Holandia 

• Przy drogach i na parkingach miejsca przeznaczone dla osób 
niepełnosprawnych oznaczone są międzynarodowym symbolem osoby 
niepełnosprawnej na wózku. Jeśli miejsce takie dodatkowo oznaczone zostało 
numerem rejestracyjnym samochodu lub imieniem i nazwiskiem, nie należy na 
nim parkować. 

• w miejscach, w których obowiązuje zakaz postoju osoby niepełnosprawne 
mogą parkować do 3 godz. 

• w strefach płatnego parkowania osoby niepełnosprawne muszą uiszczać opłaty 
parkingowe. Lokalnie mogą występować wyjątki od tej zasady 

• w miejscach, w których parkowanie jest ograniczone czasowo, osoby 
niepełnosprawne mogą parkować bez ograniczeń 

• nie wolno parkować w strefach przeznaczonych do ruchu pieszych 

• Płatne parkingi nie oferują zniżek dla posiadaczy kart parkingowych. 

 

Irlandia 

 

• Przy drogach i na parkingach miejsca przeznaczone dla osób 
niepełnosprawnych oznaczone są międzynarodowym symbolem osoby 
niepełnosprawnej na wózku. 

• nie wolno parkować w miejscach, w których obowiązuje zakaz postoju 

• ulgi w opłatach parkingowych dla osób niepełnosprawnych są różne w różnych 
rejonach kraju – o szczegóły należy dowiadywać się na miejscu 

• nie wolno parkować w strefach przeznaczonych do ruchu pieszych 

• Niektóre płatne parkingi przewidują ulgi dla osób niepełnosprawnych. 

Islandia 

• Przy drogach i na parkingach miejsca przeznaczone dla osób 
niepełnosprawnych oznaczone są międzynarodowym symbolem osoby 
niepełnosprawnej na wózku. Jeśli miejsce takie dodatkowo oznaczone zostało 
numerem rejestracyjnym samochodu lub imieniem i nazwiskiem, nie należy na 
nim parkować. 



• nie wolno parkować w miejscach, w których obowiązuje zakaz postoju 

• ulgi w opłatach parkingowych dla osób niepełnosprawnych są różne w różnych 
rejonach kraju – o szczegóły należy dowiadywać się na miejscu 

• nie wolno parkować w strefach przeznaczonych do ruchu pieszych 

W większości przypadków płatne parkingi nie przewidują ulg dla osób 

niepełnosprawnych – o szczegóły należy dowiadywać się na miejscu. 

Lichtenstein. 

• przy drogach i na parkingach miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych 
oznaczone są międzynarodowym symbolem osoby niepełnosprawnej na wózku 

• nie obowiązują żadne ulgi dla osób niepełnosprawnych w związku z parkowaniem 
– wyjątek stanowią specjalnie zarezerwowane miejsca 

• osoby niepełnosprawne mogą parkować jedynie w miejscach, gdzie jest to 
dozwolone, muszą one także uiścić opłaty parkingowe i przestrzegać limitów 
czasowych 

Litwa 

• Na Litwie nie wprowadzono jeszcze kart parkingowych, jednak jej posiadacze 
mogą: 

• parkować w miejscach, w których nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych, 
jeśli nie powoduje to zagrożenia lub utrudnień w ruchu 

• parkować w miejscach, w których obowiązuje zakaz postoju 

Luksemburg 

• Przy drogach i na parkingach miejsca przeznaczone dla osób 
niepełnosprawnych oznaczone są międzynarodowym symbolem osoby 
niepełnosprawnej na wózku. 

• nie wolno parkować w miejscach, w których obowiązuje zakaz postoju 

• w strefach płatnego parkowania posiadacze kart parkingowych nie są zwolnieni 
z opłat 

• nie wolno parkować w strefach przeznaczonych do ruchu pieszych 

• Płatne parkingi nie oferują zniżek dla osób niepełnosprawnych. 

 

Łotwa 

Posiadacze kart parkingowych w większości miejsc mogą parkować na miejscach 
przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Warunki, jakie należy spełnić, aby 
korzystać z tych miejsc określone są na znakach drogowych – o szczegóły należy 

dowiadywać się na miejscu. 

Malta 



Na Malcie nie obowiązuje system kart parkingowych. 

Niemcy 

• Przy drogach i na parkingach miejsca przeznaczone dla osób 
niepełnosprawnych oznaczone są międzynarodowym symbolem osoby 
niepełnosprawnej na wózku. Jeśli miejsce takie dodatkowo oznaczone zostało 
numerem rejestracyjnym samochodu lub imieniem i nazwiskiem, nie należy na 
nim parkować. 

• posiadacze karty parkingowej mogą parkować do 3 godz. w miejscach, w 
których obowiązuje zakaz postoju 

• w miejscach, w których parkowanie jest bezpłatne, ale ograniczone czasowo, 
osoby niepełnosprawne mogą parkować do 24 godz. 

• w strefach płatnego parkowania osoby niepełnosprawne mogą parkować 
bezpłatnie przez 24 godz. 

• generalnie nie jest dozwolone parkowanie w strefach przeznaczonych do ruchu 
pieszych, choć lokalnie ten zakaz może być zniesiony – o szczegóły należy 
dowiadywać się na miejscu 

• niektóre płatne parkingi zezwalają posiadaczom kart parkingowych parkować 
bezpłatnie, ale tylko jeśli parkują na miejscu oznaczonym symbolem osoby 
niepełnosprawnej – o szczegóły należy dowiadywać się na konkretnym 
parkingu 

Norwegia 

• Przy drogach i na parkingach miejsca przeznaczone dla osób 
niepełnosprawnych oznaczone są międzynarodowym symbolem osoby 
niepełnosprawnej na wózku. Jeśli miejsce takie dodatkowo oznaczone zostało 
numerem rejestracyjnym samochodu lub imieniem i nazwiskiem, nie należy na 
nim parkować. 

• nie wolno parkować w miejscach, w których obowiązuje zakaz postoju 

• posiadacze kart parkingowych mogą parkować bez ograniczeń w miejscach, w 
których parkowanie jest ograniczone w czasie. Wyjątek stanowią miejsca, w 
których znaki określają limit czasu postoju dla posiadaczy kart parkingowych 

• w strefach płatnego parkowania posiadacze kart parkingowych mogą parkować 
bezpłatnie 

• nie wolno parkować w strefach przeznaczonych do ruchu pieszych 

• Wiele płatnych parkingów oferuje bezpłatne i nieograniczone czasowo 
parkowanie, ale jedynie dla kierowców, którzy parkują na miejscach 
przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych – o szczegóły należy dowiadywać 
się na miejscu.. 
 

 

Portugalia 

• Przy drogach i na parkingach miejsca przeznaczone dla osób 
niepełnosprawnych oznaczone są międzynarodowym symbolem osoby 
niepełnosprawnej na wózku. Jeśli miejsce takie dodatkowo oznaczone 



zostało numerem rejestracyjnym samochodu lub imieniem i nazwiskiem, nie 
należy na nim parkować. 

• jeśli niepełnosprawny kierowca parkuje poza specjalnie wyznaczonymi 
miejscami parkingowymi, musi uiścić opłatę parkingową 

• nie wolno parkować w miejscach, w których obowiązuje zakaz postoju 

• w strefach płatnego parkowania posiadacze kart parkingowych nie mają 
żadnych ulg 

• w miejscach, w których parkowanie ograniczone jest czasowo, osoby 
niepełnosprawne muszą stosować się do tych ograniczeń 

• nie wolno parkować w strefach przeznaczonych do ruchu pieszych 

• Płatne parkingi zazwyczaj nie przewidują ulg dla osób niepełnosprawnych. 

Szwecja 

• Przy drogach i na parkingach miejsca przeznaczone dla osób 
niepełnosprawnych oznaczone są międzynarodowym symbolem osoby 
niepełnosprawnej na wózku. 

• w miejscach, w których obowiązuje zakaz postoju, posiadacze kart 
parkingowych mogą parkować do 3 godz.  

• posiadaczy kart parkingowych obowiązują następujące ograniczenia w 
parkowaniu: 

 

o w miejscach, w których można parkować mniej niż 3 godz., osoby 
niepełnosprawne mogą parkować do 3 godz. 

o w miejscach, w których można parkować więcej niż 3 godz., osoby 
niepełnosprawne mogą parkować do 24 godz. 

 

• w niektórych strefach płatnego parkowania osoby niepełnosprawne mogą 
parkować bezpłatnie – o szczegóły należy dowiadywać się na miejscu 

• w strefach przeznaczonych do ruchu pieszych posiadacze kart parkingowych 

mogą parkować do 3 godz. 

Płatne parkingi często oferują zniżki dla posiadaczy kart parkingowych – o szczegóły 

należy dowiadywać się na miejscu. 

Węgry 

W większości przypadków posiadacze kart parkingowych mogą parkować w miejscach 
oznaczonych symbolem osoby niepełnosprawnej. Szczegółowe zasady korzystania z 
tych miejsc różnią się lokalnie – o szczegóły należy dowiadywać się na miejscu. 

 

Wielka Brytania 



Przy drogach i na parkingach miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych 
oznaczone są międzynarodowym symbolem osoby niepełnosprawnej na wózku. 

W Wielkiej Brytanii karty parkingowe używane są łącznie z kartami określającymi czas 
postoju. Jednak posiadacze kart parkingowych spoza Wielkiej Brytanii, którzy nie 
osiadają takich kart, mają takie same ulgi, co niepełnosprawni Brytyjczycy. 

• w miejscach, w których obowiązuje zakaz postoju, posiadacze kart parkingowych 
mogą parkować do 3 godz., chyba że równocześnie obowiązuje zakaz załadunki i 
rozładunku 

• posiadacze kart parkingowych mogą parkować bezpłatnie i bez ograniczeń 
czasowych w strefach płatnego parkowania 

• w miejscach, w których parkowanie jest ograniczone czasowo osoby 
niepełnosprawne mogą parkować bez ograniczeń 

• nie wolno parkować w strefach przeznaczonych do ruchu pieszych, chyba że znaki 
mówią o wyłączeniu posiadaczy kart parkingowych z tego zakazu 

• niektóre ulgi związane z kartą parkingową nie obowiązują w centrum Londynu – o 
szczegóły należy dowiadywać się na miejscu. 

 

 

 

 

 

 

 

Włochy. 

Przy drogach i na parkingach miejsca przeznaczone dla osób 
niepełnosprawnych oznaczone są międzynarodowym symbolem osoby 
niepełnosprawnej na wózku. Jeśli miejsce takie dodatkowo oznaczone zostało 
numerem rejestracyjnym samochodu lub imieniem i nazwiskiem, nie należy na nim 

parkować. 

• nie wolno parkować w miejscach, w których obowiązuje zakaz postoju, chyba że 
znaki mówią co innego 

• w miejscach, w których można parkować przez ograniczony czas, osoby 
niepełnosprawne mogą parkować nie stosując się do ograniczenia czasowego 

• w strefach płatnego parkowania osoby niepełnosprawne mogą parkować za darmo 
i bez ograniczeń czasowych 



• nie wolno parkować w strefach przeznaczonych do ruchu pieszych, chyba że znaki 
wskazują co innego 

Na publicznych parkingach płatnych 1 na 50 miejsc jest zarezerwowane dla osoby 
niepełnosprawnej. Posiadacze karty parkingowej mogą na takich miejscach parkować 
bezpłatnie. Jeśli miejsce to jest zajęte, osoba niepełnosprawna może parkować 
bezpłatnie na innym miejscu. 

Na większości prywatnych parkingów posiadacze kart parkingowych mogą parkować 
bezpłatnie i często dłużej, niż pozostali kierowcy – o szczegóły należy dowiadywać się 
na miejscu. 

 

 

Ważność karty parkingowej. 

Osoba prywatna otrzymuje kartę parkingową na czas ważności orzeczenia, ale nie 

dłużej niż na 5 lat. Jeśli osoba taka posiada orzeczenie wydane na stałe, po upływie 
5 lat będzie musiała zgłosić się po nową kartę parkingową, ale nie będzie musiała 
ponownie się orzekać. 

 

 

 

 

 

Inne Uwagi 

• Karta będzie wydawana także placówkom, które posiadają samochód 

do przewozu osób z niepełnosprawnością; w takiej karcie wpisany 
będzie numer rejestracyjny samochodu, który jest własnością danej 

placówki. 

 

• Karty będą zewidencjonowane w centralnej ewidencji, która będzie 

częścią Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). 

 



• Zostanie wprowadzona kara w wysokości 2 tys. zł dla osób, które 
bezprawnie posługują się kartą parkingową. (np. używają karty na 

osobę zmarłą). 

 

 

• Zostanie wprowadzony obowiązek wyznaczania adekwatnej do 

wielkości parkingu liczby miejsc parkingowych dla osób z 

niepełnosprawnością: 

1 stanowisko – jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi 6–15; 
2 stanowiska – jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi 16–40; 
3 stanowiska – jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi 41–100; 
4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi więcej 
niż 100  

 

Źródło. 

   http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/186243 
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