
Mandat za parkowanie na kopercie to już 800 zł 

Nowe taryfy mandatów obowiązujące od Nowego Roku przyniosły również podwyżkę opłat 

za parkowanie bez uprawnień na miejscu dla osób z niepełnosprawnością. To już 800 zł - 

donosi Prawo.pl. Wzrosła też grzywna za posługiwanie się cudzą kartą parkingową oraz 

kartą przez osobę nieuprawnioną. 

„Niebieska koperta”, czyli miejsce dla ludzi z niepełnosprawnościami, przeznaczona jest dla 

posiadaczy karty parkingowej lub osób, które ich przewożą, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy 

przewożą pasażera z niepełnosprawnościami. Nowy taryfikator mandatów, obowiązujący  

od 1 stycznia 2022 r. podnosi mandat za parkowanie na „kopercie” przez osobę do tego 

nieuprawnioną z 500 zł do 800 zł. Nie zmienia się liczba punktów karnych, które można otrzymać 

za to wykroczenie, dalej będzie to 5 punktów karnych - czytamy na stronach portalu Prawo.pl. 

- W przypadku posługiwania się kartą parkingową przez osobę do tego nieuprawnioną 

mandat wynosił wcześniej 300 zł, od 1 stycznia - 400 zł. Za to wykroczenie nie otrzymamy 

punktów karnych - mówi, cytowany przez Prawo.pl, st. sierż. Kamil Warda z Komendy Miejskiej 

Policji w Radomiu. 

Z kolei za korzystanie z cudzej karty parkingowej dostaniemy mandat w wysokości 1200 zł. 

Wcześniej było to 800 zł. Jednak w postępowaniu sądowym kara grzywny może wzrosnąć 

nawet do 2 tys. zł. 

Wypowiadający się dla portalu przedstawiciele środowisk osób z niepełnosprawnościami  mają 

nadzieję, że podwyższenie wysokości kar wpłynie na kierowców. 

- Po wyższych mandatach za przekroczenie prędkości widać, że kierowcy jeżdżą wolniej, widzę 

to chociażby w Warszawie. Dlatego można mieć nadzieję, że zadziała to także w przypadku 

wyższych mandatów za nieuprawnione parkowanie na kopercie czy posługiwanie się nie swoją 

kartą parkingową. Wolałabym, żeby ludzie uczyli się bardziej poprzez edukację i podnoszenie 

świadomości, ale niestety efekt kary okazuje się bardziej skuteczny. Trudno powiedzieć, czy jest 

to wystarczający wzrost, w innych krajach te mandaty są jeszcze wyższe - stwierdziła cytowana 

przez Prawo.pl Izabela Sopalska-Rybak z Fundacji Kulawa Warszawa. 
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