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Oświadczenie skierowane do pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych Jarosława
Dudy

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy się doPana Ministra z propozycją rozważenia zmian w procedurze przyznawania kart

parkingowych dla osób po siedemdziesiątym piątym roku życia. Wszystkie te osoby otrzymują z
urzędu zasiłek pielęgnacyjny, a więc pieniądze, bo zakłada się, że są one niepełnosprawne, czyli
należy im się zasiłek. Czy wobec tego wspomniane osoby nie mogłyby również z urzędu otrzymy-
wać także karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych?

Dla osób w starszym wieku załatwianie wszystkich formalności związanych z otrzymaniem karty
parkingowej dla osób niepełnosprawnych stanowi poważny problem. Według obecnie obowiązują-
cych przepisów procedura ta wygląda następująco:

— trzeba pobrać formularze wniosków i druków (co prawda nie ma konieczności udawania się
do urzędu osobiście, bo druki są dostępne w interenecie, ale ich pobranie bez pomocy rodziny wy-
daje się mało realne);

— należy udać się do lekarza leczącego, aby uzyskać stosowną opinię;
— wniosek wraz z opinią lekarską należy złożyć w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Nie-

pełnosprawności;
— należy na wezwanie komisji stawić się w wyznaczonym terminie na badanie i posiedzenie ze-

społu orzekającego (jeśli dana osoba nie jest do tego zdolna – może być ktoś z rodziny);
— trzeba czekać, aż otrzyma się decyzję o orzeczeniu niepełnosprawności pocztą;
— po uprawomocnieniu się decyzji należy ponownie udać się do stosownego urzędu z wnio-

skiem o wystawienie karty parkingowej.
Zważywszy na to, że nie we wszystkich powiatach działają zespoły ds. orzekania o niepełno-

sprawności (na przykład mieszkańcy powiatu żnińskiego muszą jeździć do sąsiedniego powiatu mo-
gileńskiego), należy stwierdzić, że droga do uzyskania takiej karty jeszcze bardziej się wydłuża.

Nasuwa się jeszcze pytanie: czy osoby z urzędu uznane za niepełnosprawne muszą stawać przed
komisją powołaną przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności?

Ponadto ośmielamy się zauważyć, że proponowane przez nas zmiany w procedurze wydawania
kart parkingowych osobom po siedemdziesiątym piątym roku życia nie tylko zlikwidowałyby pro-
blem, ale także przyniosłyby wymierne oszczędności kosztów związanych z funkcjonowaniem ze-
społów orzekających. Uważamy, że w skali kraju nie są to wcale małe pieniądze.
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