
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jana Filipa Libickiego 

na 15. posiedzeniu Senatu 

w dniu 11 września 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych Pawła Wdówika 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwrócił się do mnie ostatnio pan Z. D. (zam. w K. przy ul. F. 21), który przedstawił następującą kwestię 

związaną z miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami przed placówkami ochrony zdrowia. 

Jego list zamieszczam w całości. 

„Szanowny Panie Senatorze! 

Zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie liczby miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych 

przy placówkach ochrony zdrowia. 

Z mojej obserwacji wynika, że są ośrodki, w których nie ma żadnych miejsc parkingowych albo ich liczba 

jest niewystarczająca. Przed jednym ze szpitali w Pomorskiem widziałem, jak straż miejska zaparkowała na 

miejscu wyłączonym z ruchu, włączając w swoim pojeździe sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł 

błyskowych, tak aby stał się on pojazdem uprzywilejowanym. Wtedy zaczęło się «polowanie» na kierują-

cych, którzy wobec braku miejsc parkingowych byli zmuszeni do postoju w miejscach nie zawsze do tego 

przeznaczonych. Straż wykazała się całkowitym brakiem empatii. Bez oznak wrażliwości zakładano blokady 

na koła i banderole z numerem telefonu do straży miejskiej. Pewnie zapomniano, że do szpitali przyjeżdżają 

ludzie słabi i schorowani. 

W tym miejscu rodzi się pytanie, czy szpitale muszą zarabiać na ludziach chorych. Przecież te szpitale 

wybudowano z naszych podatków. 

Pisałem do różnych instytucji, ale odpowiedź była zawsze mniej więcej tej treści: wyznaczenie miejsc 

parkingowych dla osób niepełnosprawnych i pobieranie opłat za postój pojazdów poza drogami publicznymi 

należy do zarządcy terenu lub jego właściciela; parkowanie na parkingu przyszpitalnym jest usługą wykra-

czającą poza zakres świadczeń finansowanych ze środków publicznych. 

Proszę zadać sobie pytanie, co czuje człowiek, który po wyjściu z budynku szpitala ze zdiagnozowaną 

chorobą widzi blokadę na kołach. 

Kuriozalna sytuacja miała miejsce w szpitalu powiatowym w Bytowie, gdzie wyznaczono płatne miejsce 

parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Po szumie medialnym zarząd szpitala odstąpił od tego nonsensow-

nego pomysłu. Wydaje mi się, że przedstawiłem istotę sprawy. Nie chcę się dalej rozpisywać. Liczę, że Pan 

Senator zajmie się moim zgłoszeniem. 

Pozostaję z szacunkiem 

Z. D.”. 

Będę wdzięczny za udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, a także – o ile to możliwe – pomoc w tej spra-

wie. 

Z wyrazami szacunku 

Jan Filip Libicki 
 


