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Dotyczy: egzekwowania zakazu parkowania na miejscach dla osób z 
niepełnosprawnościami przez osoby do tego nieupoważnione

Szanowny Panie Prezesie

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako koordynator polityki publicznej na rzecz 

dostępności oraz rządowego Programu Dostępność Plus prowadzi stały  dialog ze 

środowiskiem osób z niepełnosprawnościami służący m.in. identyfikacji potrzeb i 

problemów, z którymi spotykają się te osoby w życiu codziennym. Staramy się reagować 

na te potrzeby poszukując najlepszych, możliwych do implementacji rozwiązań. 

Jednym  z istotnych problemów jest parkowanie na miejscach dla niepełnosprawnych 

przez osoby do tego nieupoważnione oraz trudności związane z egzekwowaniem zakazu 

parkowania, przez odpowiednie służby na miejscach postojowych zlokalizowanych na 

terenach prywatnych np. parkingach centrów handlowych. 

Po konsultacji tego zagadnienia z przedstawicielami Komendy Głównej Policji ustalono, że 

możliwe jest zapewnienie skutecznych interwencji odpowiednich służb również na 

parkingach prywatnych – ale tylko wtedy gdy na obszarach tych ustanowiona zostanie tzw. 

„strefa ruchu”. Wówczas obszar ten podlega przepisom ruchu drogowego i możliwe jest 

podjęcie interwencji przez policję lub straż miejską w sytuacji zaparkowania na miejscu dla 

osób z niepełnosprawnościami przez osobę do tego nieupoważnioną. Należy przy tym 

również pamiętać o prawidłowym oznakowaniu takich miejsc (Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.). Od tego czy w sposób 

prawidłowo oznakowano (oznaczenie poziomie oraz pionowe) miejsce postojowe dla 
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pojazdów, którymi poruszają się osoby z niepełnosprawnościami zależy bowiem 

skuteczność interwencji przeprowadzanych przez odpowiednie służby. 

Mając powyższe na względzie, a także uwzględniając dotychczasowe znaczące 

zaangażowanie Polskiej Rady Centrów Handlowych w zapewnianie dostępności dla osób 

ze szczególnymi potrzebami,  zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie wystąpienia 

przez Pana Prezesa  do członków Rady z apelem o podejmowanie takich działań, które 

pomogą rozwiązać problem nieuprawnionego zajmowania tych szczególnych miejsc 

parkingowych. Jest to istotne z punktu widzenia osób z niepełnosprawnością ruchową, dla 

których tego typu rozwiązania są znaczącym ułatwieniem w samodzielnym 

funkcjonowaniu. 

W przypadku dodatkowych pytań lub potrzeby wsparcia ze strony mojego resortu, osobą 

kontaktową pozostaje Pani Dominika Wierzbowska (dane kontaktowe w nagłówku pisma). 

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/
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