
IDENTYFIKATOR POSTOJOWY OSOBY  NIEPEŁNOSPRAWNEJ  
IPON 

 
1. Identyfikator postojowy osoby niepełnosprawnej (IPON) upoważnia  
do postoju pojazdu bez opłaty, przez pierwsze 90 minut postoju zarówno 
na miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych tzw. „kopertach” 
 jak i na pozostałych miejscach w strefie płatnego parkowania. Po upływie 
tego  czasu należy zakupić bilet w parkomacie lub opuścić miejsce 
parkingowe. 
 
2. Identyfikator postojowy osoby niepełnosprawnej (IPON) obowiązuje tylko 
i wyłącznie w strefie płatnego parkowania w Piotrkowie Trybunalskim  
na parkingach miejskich. 
Nie obowiązuje na parkingach prywatnych oraz w innych miastach. 
 
3. Parkując na wyznaczonych miejscach parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych tzw. „kopertach” wykładamy za szybę pojazdu: 
- poprawnie ustawiony identyfikator postojowy osoby niepełnosprawnej 
(IPON); 
- Europejską Kartę Parkingową Osoby Niepełnosprawnej;  
 
Parkując na pozostałych miejscach w strefie płatnego parkowania 
wykładamy za szybę pojazdu tylko : 
-poprawnie ustawiony identyfikator postojowy osoby niepełnosprawnej. 
 
4. Kierowca w momencie parkowania nastawia zegar na godzinę  
o której rozpoczyna postój. 
- lewym pokrętłem ustawiamy godzinę parkowania, 
- prawym pokrętłem ustawiamy minuty. 
 
Jeśli jesteśmy pewni, że postój będzie trwał dłużej niż 90 minut to zegar 
nastawiamy na godzinę, o której rozpoczynamy postój oraz wykupujemy 
bilet parkingowy na kolejne godziny postoju. 
Przykład: Potrzebujemy zaparkować pojazd na 3 godziny o godzinie 12.05.  

Po zaparkowaniu na miejscu parkingowym nastawiamy zegar na godzinę 
12.05 oraz udajemy się do parkometru i kupujemy bilet na 1,5 godziny.  
Za szybę pojazdu wykładamy nastawiony identyfikator oraz wykupiony bilet. 
 
5. W przypadku zmiany pojazdu wpisanego na identyfikatorze należy 
zwrócić poprzednio otrzymany dokument. 
 
6. Kierowco pamiętaj, że kontroler strefy płatnego parkowania wystawi 
zawiadomienie o obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej jeżeli: 
 
- stwierdzi ustawienie zegara na godzinę późniejszą niż czas 
przeprowadzania kontroli; 
- stwierdzi brak identyfikatora postojowego osoby niepełnosprawnej (IPON)  
(okazanie ważnego identyfikatora postojowego osoby niepełnosprawnej  
w Biurze Strefy Płatnego Parkowania nie skutkuje anulowaniem  wystawionego 
zawiadomienia o opłacie dodatkowej); 

- stwierdzi przekroczenie czasu postoju ponad 90 minut wg ustawień zegara 
i braku wyłożonego biletu parkingowego; 
- stwierdzi brak możliwości odczytania wszystkich danych zawartych  
na identyfikatorze postojowym osoby niepełnosprawnej (IPON);  
 
IDENTYFIKATOR POSTOJOWY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ JEST WAŻNY 
NA OKRES 2 LAT OD DATY JEGO WYDANIA, LUB NA CZAS WAŻNOŚCI 
EUROPEJSKIEJ KATRY PARKINGOWEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 
KRÓTSZY NIŻ 2 LATA. 
 

 

 

 

 

 

 

 


