
 

 APCOA Parking Polska Sp. z o.o. Bank: Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy,  
Rondo ONZ 1  Bank Pekao S.A.                  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  
00-124  Warszawa  Konto:                  KRS: 0000129400  
Telefon +48 22 354 83 80  93 1140 1010 0000 5428 0000 1001          NIP: 526 03 07 689  
www.apcoa.pl                  Wysokość kapitału zakładowego: 3.000.000 zł  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zasady korzystania ze zniżek do opłat 
parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych 
Postój do 2h 

Dzięki systemowi redukcji opłat parkingowych dostępnemu dla wszystkich 
osób niepełnosprawnych, możliwy jest bezpłatny postój do 2 godzin na 
terenie parkingów lotniskowych. Aby skorzystać z tej opcji należy: 

• pobrać bilet parkingowy przy wjeździe na teren portu lotniczego 

• zgłosić się z biletem parkingowym oraz aktualną legitymacją dokumentującą niepełnosprawność do Punktu 

• Informacji Lotniskowej (hala przylotów części ogólnodostępnej) 

• odebrać od pracownika Punktu Informacji przekodowany bilet parkingowy 

• użyć opłaconego biletu przy wyjeździe z lotniska 

 

Postój powyżej 2h 

W przypadku postoju powyżej 2 godzin należy: 

• zgłosić się z biletem parkingowym oraz legitymacją do Punktu Informacji Lotniskowej, aby uzyskać redukcję opłaty 

przysługującą osobom niepełnosprawnym 

• opłacić w kasie automatycznej pozostałą kwotę za postój, zgodnie z cennikiem:  

parking.airport-poznan.com.pl 

http://parking.airport-poznan.com.pl/pl/cennik
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Postój na czas podróży lotniczej 

Opcja zmniejszenia opłaty parkingowej o 50 zł * przy pozostawieniu pojazdu 
na czas podróży lotniczej. 

Warunkiem korzystania z tej ulgi jest udanie się po przylocie z biletem parkingowym i legitymacją dokumentującą 

niepełnosprawność do pracownika parkingu (budka parkingowa zlokalizowana na terenie Parkingu P1). Opłatę za parking, 

w przypadku kwoty wyższej niż 50 zł, należy uiścić bezpośrednio u pracownika parkingu. 

Prosimy o zapoznanie się z planem parkingów oraz zasadami korzystania z nich. 

 

* Opcja dostępna przy postoju trwającym minimum 24 godziny  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://parking.airport-poznan.com.pl/pl/plan-parkingow
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