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

AKTUALIZACJA: 15.01.2016

Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko 
na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej. Jednak w poszczególnych krajach 
członkowskich obowiązują odrębne przepisy wynikające z prawa drogowego dla danego kraju, a co
się z tym wiąże, odrębne ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprawnością.

Kto może otrzymać kartę parkingową?
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) imienną kartę parkingową można otrzymać 
tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności.

UWAGA! Obowiązujące wcześniej karty parkingowe straciły ważność 30 czerwca 2015 r.

Od 1 lipca 2014 r. kartę parkingową może otrzymać:

• osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami
samodzielnego poruszania się, 

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

• osoba do 16. roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego 
poruszania się. 

W orzeczeniu o niepełnosprawności w punkcie 9 musi być zaznaczona przesłanka określona w art. 
8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 
1137, z późn. zm.) o wskazaniu do wydania karty parkingowej.

W przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku 
ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku) lub
05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Natomiast osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, niezależnie od kodu w orzeczeniu, nie 
otrzymują już karty parkingowej.

Osoba prywatna otrzymuje kartę parkingową na czas ważności orzeczenia, ale nie dłużej niż 
na 5 lat.
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