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Nie parkuję! Respektuję.
Grudzień to czas wzmożonego ruchu na ulicach miast i w centrach handlowych,
który jest następstwem przedświątecznej gorączki. W tym okresie parkowanie
w polskich miastach, czy na wielopoziomowych i podziemnych parkingach,
to prawdziwa udręka kierowców. Jednak z podobnymi problemami na co dzień
zmagają się osoby z niepełnosprawnością, dla których brakuje miejsc
parkingowych, bo zajmują je auta osób nieuprawnionych.
Parkowanie na „spadkobiercę”
W wielu miastach Polski problemem nie jest zbyt mała liczba tzw. kopert, czyli miejsc
parkingowych przeznaczonych wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością. Problemem jest
zajmowanie ich przez osoby do tego nieuprawnione, które korzystają z kart wystawionych na
osoby z niepełnosprawnością. Dzieje się tak zwykle wtedy, gdy osoba, która posiadała kartę
parkingową umiera, a następnie tej karty używają pozostali członkowie rodziny. I tym
sposobem na przykład wnuczek wykorzystuje kartę zmarłej babci, aby bezpłatnie parkować
w centrum miasta na kopercie.
Dokument pożądany, czyli co dokładnie daje karta parkingowa?
Karta parkingowa to dokument o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje na
terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. W Polsce karta parkingowa to jedyny dokument,
który uprawnia do parkowania samochodu na miejscach przeznaczonych dla osób
z niepełnosprawnością. Dodatkowo karta pozwala nie dostosowywać 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
Uprawnienia, które przysługują posiadaczom kart parkingowych mogą w znacznym stopniu
ułatwić im funkcjonowanie. Dzięki karcie osoba z niepełnosprawnością może na przykład
zatrzymać swój samochód blisko wejścia do sklepu, czy bezpłatnie zaparkować w centrum
miasta. Zgodnie z przepisami bowiem osoby z niepełnosprawnością są zwolnione z opłat
w strefie płatnego parkowanie.

- Dotychczasowa sytuacja wokół kart parkingowych sprzyjała nadużyciom i oszustwom
w zakresie korzystania z tych dokumentów. Ale nowe przepisy, wprowadzone zgodnie
z nowelizacją ustawy Prawo o ruch drogowym, mają na celu nie tylko uściślić zasady
przyznawania i wydawania kart parkingowych, ale też umożliwić weryfikację uprawnień
tysięcy ich obecnych posiadaczy, aby w konsekwencji ukrócić nadużycia w tym zakresie.
Zmiany w w/w ustawie regulują także system karania osób, które na przykład korzystają
z karty wystawionej na osobę zmarłą, nakładając na nich karę w wysokości 2 tys. złotych –
komentuje Piotr Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. - Warto też dodać,
że ustawa nakłada na zarządców dróg wyznaczania określonej liczby stanowisk postojowych
dla osób z niepełnosprawnością. Wszystko to razem wzięte powinno ułatwić dostęp do miejsc
parkingowych, tym którzy najbardziej tego potrzebują – dodaje Piotr Pawłowski.
Nie parkuję! Respektuję.
Zmiany przepisów to jedno, ale ważne jest też uświadamianie społeczeństwa, że parkowanie
na miejscach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością jest naganne.
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji poprzez kampanię „Uwalniamy koperty dla najbardziej
potrzebujących!” nie tylko informuje o nowych zasadach przyznawania i wydawania kart
parkingowych. Uzmysławia też sprawnym kierowcom potrzebę pozostawiania wolnych kopert
dla osób z niepełnosprawnością, mających często poważne problemy z poruszaniem się
i zachęca do reagowania jeśli tylko widzą, że nieuprawnione auto zajmuje miejsce na
kopercie.
Kampania informacyjna „Uwalniamy koperty dla najbardziej potrzebujących!” organizowana
jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Partnerem akcji jest PKN ORLEN.
Kampania „Uwalniamy koperty dla najbardziej potrzebujących!” jest finansowana ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Spot telewizyjny kampanii: http://www.youtube.com/watch?v=WbsO2OiemAM
Więcej informacji: www.kartaparkingowa.pl oraz www.niepelnosprawni.pl.
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