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Prawo i finanse

„500 zł czeka w kopercie” – pod tym hasłem odbyła 
się już V edycja kampanii parkingowej organizowanej 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Akcja uczy 
Polaków, że zajmowanie miejsc parkingowych osobom 
z niepełnosprawnością znacznie ogranicza ich swobod-
ne poruszanie się i funkcjonowanie w społeczeństwie. 
Specjalne miejsca parkingowe zwane „kopertami” dają 
większą swobodę w korzystaniu z samochodu. Dzięki 
temu, że takie miejsce jest szersze, osoba poruszająca się, 
np. za pomocą wózka, ma możliwość bezpiecznego oraz 
swobodnego opuszczenia samochodu. Ponadto „koper-
ty” bardzo często umieszczone są blisko wejścia do np. 
budynków użyteczności publicznej, czy sklepów, umo-
żliwiając tym samym łatwiejsze dostanie się do nich 
osobom mającym problemy z poruszaniem się. 

W tegorocznej kampanii położono szczególny na-
cisk na promowanie zmian przepisów dotyczących bez-
prawnego parkowania na tzw. „kopertach”. Stąd tytu-
łowe 500 zł, które związane jest z wysokością mandatu, 
jaki jeszcze w tym roku zapłacą kierowcy bezprawnie 
parkujący. Planowane jest dalsze zaostrzenie kar za 
zajmowanie miejsc parkingowych przeznaczonych dla 
osób z niepełnosprawnością w postaci 5 punktów kar-
nych. Równocześnie toczą się prace nad nowelizacją 
przepisów ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, które 
dałyby podstawę odholowania pojazdu na parking 
strzeżony na koszt właściciela oraz karania kierowców 
również na parkingach Centrów Handlowych.

W ramach kampanii, 18 września odbyła się konfe-
rencja prasowa w siedzibie Centrum Integracja Kraków. 

W konferencji uczestniczyli Barbara Archacka, Dyrektor 
Centrum Integracji Kraków, Aldona Patycka, Podko-
misarz Sekcji Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej 
Policji, Zbigniew Ulman, Z-ca Komendanta Straży Miej-
skiej oraz Bogdan Dąsal, Pełnomocnik Prezydenta Mia-
sta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych.

Niestety z roku na rok w samym Krakowie liczba 
interwencji Straży Miejskiej w związku z bezprawnym 
parkowaniem na „kopertach” nie zmienia się. W 2007 
roku strażnicy miejscy ujawnili 1365 przypadków nie-
uprawnionego zajmowania miejsc postojowych prze-
znaczonych dla pojazdów osób niepełnosprawnych 
oraz ukarali mandatami karnymi 1003 osoby. W pierw-
szym półroczu 2008 ujawniono 761 przypadków nie-
uprawnionego zajmowania miejsc, co zakończyło się 
mandatem dla 558 osób. Stały, niemalejący poziom in-
terwencji wskazuje na to, że obecne kary nie zniechę-
cają osób nieuprawnionych do korzystania z „kopert”. 

Jednak straż miejska nie chce tylko karać, ale także 
wychowywać. W związku z tym za zgodą Komendanta 
Krakowskiej Straży Miejskiej p. Janusza Wiaterka, dzień 
23 września na terenie miasta Krakowa był dniem bez 
mandatu. W ten wyjątkowy dzień strażnicy miejscy za-
miast mandatu rozdawali ulotki kampanii oraz pouczali 
kierowców o zakazie parkowania na miejscach parkin-
gowych przeznaczonych dla osób z niepełnospraw-
nością, mając nadzieję, że kierowcy pod wpływem akcji 
będą pamiętali o przestrzeganiu przepisów prawa.
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Bezprawne parkowanie na „kopercie” – to się nie opłaca


