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NIEPEŁNOSPRAWNI
     W RUCHU DROGOWYM



Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Art. 87 ust. 2) mówi, że: 
„osoba niepełnosprawna pod względem fizycznym może 
być kierującym, jeżeli w wyniku badania lekarskiego nie 
stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 
pojazdem”. Oznacza to, że każda osoba niepełnosprawna, 
która uzyska zgodę lekarza może rozpocząć starania zwią-
zane z uzyskaniem prawa jazdy. 
Ustawa 
Prawo 
o ruchu 

drogowym mówi, że warunkiem 
otrzymania prawa jazdy (art. 90) 
jest: osiągnięcie wymaganego dla 
danej kategorii wieku, uzyskanie 
orzeczenia lekarskiego o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do 
kierowania pojazdem, odbycie 
wymaganego dla danej kategorii 
szkolenia, zdanie z wynikiem pozy-
tywnym egzaminu państwowego. 
Zgodnie z art. 92 prawo jazdy 
może zawierać wymagania lub 
ograniczenia wynikające ze stanu 
zdrowia kierowcy i możliwości 
prowadzenia określonego pojazdu. Ograniczenia te mogą wynikać między innymi z 
korekty lub ochrony wzroku, korekty słuchu, protezy lub szyny ortopedycznej, możli-
wości ograniczonego korzystania z pojazdu, konieczności modyfikacji lub dostosowa-
nia pojazdu, ograniczenia uprawnienia do wskazanych pojazdów, dodatkowego ozna-
kowania pojazdu, terminu ważności prawa jazdy. Niepełnosprawni nie muszą zdawać 
egzaminu autem o długości powyżej 3,5 metra. Mogą też szkolić się i zdawać egzamin 
korzystając ze swojego pojazdu, zaadaptowanego do swoich potrzeb i przystosowanego 
do nauki jazdy. 

PRAWO JAZDY DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Niepełnosprawny ma 
obowiązek zapinania 
pasów bezpieczeństwa. 
Obowiązek ten nie do-
tyczy osoby chorej lub 
niepełnosprawnej prze-
wożonej na noszach lub 
w wózku inwalidzkim.

Przepisy związane z badaniami lekar-
skimi kandydatów na kierowców zawar-
te są w Rozporządzeniu z dnia 7 stycz-
nia 2004 r. w sprawie badań lekarskich 
kierowców i osób ubiegających się o 
uprawnienia do kierowania pojazdami. 
(Dz. U. Nr 2 poz. 15)



Niepełnosprawni, którzy posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami 
silnikowymi są zwolnione z przestrzegania określonych znaków drogo-
wych, ale pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności. Ma to 
ułatwić niepełnosprawnym dotarcie do miejsca 
zamieszkania lub innego miejsca, albo dojazdu na 
parking. Znaki, które przy zachowaniu szczegól-
nej ostrożności mogą ignorować niepełnosprawni 
to: zakaz ruchu w obu kierunkach, zakaz wjazdu 
pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jed-

nośladowych, zakaz wjazdu autobusów, zakaz wjazdu motocykli, 
zakaz wjazdu motorowerów, zakaz postoju (dopuszczalny czas 
postoju dłuższy niż 1 minuta jest wskazany na znaku albo na 
umieszczonej pod nim tabliczce), zakaz postoju w dni nieparzyste, zakaz postoju w dni 
parzyste i strefa ograniczonego postoju.
Zwolnienia z przestrzegania niektórych znaków dotyczą też kierowców przewożących 
osobę niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej, pracowników placówek zaj-
mujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją niepełnosprawnych, ale pod warunkiem 
posiadania karty parkingowej, która powinna być umieszczona za przednią szybą pojaz-
du samochodowego, w sposób umożliwiający jej odczytanie.
Kartę wydaje starosta. O wy-
danie takiej karty mogą ubie-
gać się ośrodki zajmujące się 
pomocą społeczną, edukacją 
lub rehabilitacją osób niepeł-
nosprawnych. 
Pojazd przeznaczony kon-
strukcyjnie do przewozu osób 
niepełnosprawnych oznacza 
się z przodu i z tyłu kwadrato-
wymi tablicami barwy nie-
bieskiej z międzynarodowym 
symbolem wózka inwalidz-
kiego barwy białej. Tablice 
te powinny być wykonane z 
materiału odblaskowego. 

UŁATWIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kierujący samchodem przewożącym osoby niepełnosprawne jest zobowiązany włą-
czyć światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania takiej osoby. Kierujący 
pojazdem, omijając pojazd przeznaczony do przewozu niepełnosprawnych jest zo-
bowiązany, w czasie wsiadania lub wysiadania, osoby niepełnosprawnej zachować 
szczególną ostrożność i w razie potrzeby zatrzymać się.



Zgodnie  przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r. wózek 
inwalidzki to pojazd konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się osoby niepełno-
sprawnej, napędzany siłą mięśni lub za pomocą silnika, którego konstrukcja ogranicza 
prędkość jazdy do prędkości pieszego (art. 2 pkt 48). Oznacza to, że niepełnosprawna 

osoba traktowana jest jako pieszy i stosuje 
się do niej stosowne przepisy.
W zależności od rodzaju napędu i przewi-
dywanej prędkości jazdy pojazd używany 
przez osobę niepełnosprawną może być 
traktowany w ruchu drogowym jak pieszy 
lub jak inne pojazdy silnikowe.

Świadectwa dopuszczenia wózka do ru-
chu wydaje Centralny Ośrodek Techniki 
Medycznej w Warszawie (tel. 022 827 80 
51).

NIEPEŁNOSPRAWNI NA DRODZE
Niepełnosprawni podlegają takiej samej kontroli drogowej, jak inni użytkownicy dróg. 
Nie są wyłączeni, w razie złamania przepisów lub popeł-
nienia przestępstwa z odpowiedzialności karnej. W razie 
złamania przepisów ruchu drogowego niepełno- sprawny 
zostanie ukarany mandatem na takich samych zasa- dach jak 
osoba w pełni sprawna. Podczas kontroli drogowej, policjanci 
ruchu drogowego dokonują takich samych czynno- ści, jak 
w przypadku osoby sprawnej.  Sprawdzają między innymi 
dokumenty wymagane do kierowania pojazdem oraz stan 
techniczny auta. Stan techniczny pojazdu dostoso- wanego 
do poruszania się nim osoby niepełnosprawnej musi 
być taki, aby nie stwarzał zagrożenia bezpieczeństwa dla osób jadących pojazdem, lub 
innych uczestników ruchu drogowego. Jeżeli policjant stwierdzi, że stan techniczny 
pojazdu nie jest odpowiedni może zatrzymać dowód rejestracyjny. Policjant za zły stan 
techniczny może ukarać taką osobę także mandatem.

WÓZEK INWALIDZKI W RUCHU DROGOWYM

Niepełnosprawny kierowca nie jest traktowany w sposób uprzywilejowany. Obo-
wiązują go te same zasady ruchu drogowego. Stan techniczny pojazdu, upraw-
nienia do kierowania oraz egzekwowanie przepisów prawa odbywa się na takich 
samych zasadach , jak w przypadku w pełni sprawnych użytkowników dróg.



PEGAZ DO ŁAMANIA KOMUNIKACYJNYCH BARIER
Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji „PEGAZ 2003” to pomoc w aktywizo-
waniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komuni-
kowaniu się. Obejmuje on pomoc w zakupie sprzętu komputerowego (obszar B), wózka 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem, umożli-
wiającym jego właściwą eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnospraw-
ności (obszar C) oraz pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, tj. w zakupie części zamiennych, akumulato-
rów, dodatkowego wyposażenia i/lub w pokryciu kosztów jego niezbędnych napraw, 
remontów, przeglądów technicznych, kon-
serwacji i renowacji (obszarD).
Adresaci programu  w obszarze C i D: 
- Pełnoletnie osoby niepełnosprawne, u 
których dysfunkcja jednej lub obu kończyn 
dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej 
lub obu kończyn górnych, uniemożliwia 
poruszanie się na wózku inwalidzkim o 
napędzie ręcznym, posiadające ważne 
orzeczenie o znacznym stopniu niepełno-
sprawności albo orzeczenie równoważne. 
- Niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18, u których dysfunkcja jednej 
lub obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych, 
uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym, jeśli posiadają 
aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności albo aktual-
ne orzeczenie o niepełnosprawności. 
W ramach programu udzielane jest dofinansowanie na zakup   wózka   inwalidzkiego  
o  napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem, umożliwiającym   jego   
właściwą  eksploatację,  wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata 
programu (obszar C),
- Utrzymanie   sprawności   technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym, tj. zakupu części zamiennych, akumulatorów, dodatkowego  wyposaże-
nia i/lub pokrycie kosztów jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicz-
nych, konserwacji i renowacji (obszar D).
Do uzyskania dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 
niezbędny jest udział własny w kwocie nie mniejszej niż 1% jego ceny zakupu. 
Dofinansowanie kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwa-
lidzkiego o napędzie elektrycznym nie wymaga wniesienia przez Wnioskodawcę udzia-
łu własnego. 

Program realizowany jest przez oddziały wojewódzkie PFRON - tam też nale-
ży składać wnioski o dofinansowanie (wnioski dostępne w oddziałach PFRON, 
PCPR i witrynie internetowej www.pfron.org.pl ) Termin składania wniosków: 
od dnia 1 kwietnia 2008 r. do 16 maja 2008 r.



SPRAWNY DOJAZD-SAMOCHÓD Z PFRON

Program  „Sprawny dojazd” pomaga w nabyciu samochodu osobowego oraz w uzyska-
niu prawa jazdy kategorii B. Jego realizatorem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Cele programu to między innymi realizacja prawa osób nie-
pełnosprawnychdo swobodnego poruszania i przemieszczania.Terminy przyjmowania  
wniosków ustalane są każdego roku przez PFRON
Program obejmuje dwa obszary:  pomoc osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją 
narządu ruchu w zakupie samochodu osobowego lub oprzyrządowanego samochodu 
osobowego (obszar A) i pomoc osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją narządu ruchu 
w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B (obszar B).
Adresaci programu w  obszarze  A: osoby zatrudnione lub uczące się, pełnoletnie osoby 
niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, legitymujące się prawem jazdy kate-
gorii B, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności lub orzeczenie równoważne, wydane z powodu dysfunkcji narządu ruchu,
- Niepełnoletnie dzieci niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o niepełno-
sprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli wymagają 
rehabilitacji leczniczej, a jeden z rodziców lub opiekun prawny posiada prawo jazdy 
kategorii „B”.
Adresaci programu w  obszarze  B: pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku ak-
tywności zawodowej, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, wydane z powodu dysfunkcji 
narządu ruchu. 
Zakres pomocy obejmuje dofinansowanie  zakupu samochodu osobowego, dofinanso-
wania  zakupu  i  montażu   oprzyrządowania  samochodu osobowego oraz kosztów 
uzyskania prawa jazdy kategorii B.

Maksymalna kwota udzielonego dofinansowa-
nia, zależna jest od wysokości dochodów brut-
to przypadających na jednego członka rodzi-
ny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy 
i jest wyznaczana dla każdego wnioskodawcy 
zgodnie z algorytmem zawartym w proce-
durach realizacji programu.W 2008 roku do 
zakupu samochodu osobowego (fabrycznie 
nowego) dopłata wynosi 28.080 zł. Do zakupu 
używanego samochodu osobowego, lecz nie 
starszego niż 3 - letni dopłata wynosi 22.464 
zł. Do zakupu i montażu oprzyrządowania 
samochodu osobowego - 8.424 zł i do kosztów 
uzyskania prawa jazdy 936 zł (koszty kursu) i 
i egzaminów i 1170 zł dla pozostałych kosztów 
uzyskania prawa jazdy. W ramach każdego 
obszaru programu można uzyskać dofinanso-
wanie tylko jeden raz.

C e n a 
brutto samo-

chodu osobowego 
w 2008 r.  nie  może  

przekroczyć równowarto-
ści  20 tys. euro. Do uzyskania 

dofinansowania niezbędne jest 
wniesienie przez wnioskodawcę 

udziału własnego. W przypadku 
zakupu  fabrycznie  nowego  samo-
chodu  osobowego kwota nie może 
być niższa niż 20% ceny zakupu, 
natomiast w przypadku zakupu auta  
używanego,  nie  starszego  niż trzylet-
nie, w kwocie nie niższej niż 25% ceny 
zakupu i kosztów uzyskania   prawa  
jazdy, w kwocie nie niższej niż 15% 
tych kosztów. Przy zakupie i  
montażu oprzyrządowania do 

samochodu udział własny 
nie jest wymagany. 



Szkoła Jazdy dla Osób Niepełnospraw-
nych „Róża” w Koszalinie Grzegorz Lau, 
tel.0604 083 538, e-mail: grzegorz_lau@
o2.pl,www.naukajazdy.ekoszalin.eu
Komes, ul. Montażowa 3,  43-300  Bielsko-
Biała,  tel. 033  810  30 30 w. 113, 118
Centrum  Niezależnego  Życia, ul. Wojska 
Polskiego 17, 87-720 Ciechocinek,  tel. 054 
283 31 46, fax 054 283 26 75, http://www.
cnz.org.pl. Uwaga: szkolenia odbywają 
się w ramach turnusów rehabilitacyjnych i 
szkoleniowych
Moto-Szkoła, Aleja N.M.P. nr 6, 42-200 
Częstochowa, tel. 034 368 12 59,
Elkasta,  (samochody  dostosowane tylko 
dla niepełnosprawnych z dysfunkcją 
    kończyn górnych), ul. Dąbrowskiego 
25/4, 82-300 Elbląg, ul. Ratuszowa 10, 
    82-300 Elbląg, tel.055 642 32 00, 0603 
475 745, Elżbieta Kisielewicz
Kuczyński,   ul. Abrahama  7,  80 - 307  
Gdańsk,  tel. 058 556 07 07,  PZMot, 
    058 348 34 76 - dom
Babska    Szkoła   Prawa   Jazdy,   ul. 
Chudoby  2/3,   44 - 100  Gliwice, tel./fax  
032/300-92-32, 0602-337-687, www.bab-
ska.prawojazdy.com.pl
PZMot, ul. Wolności 57, 58-500 Jelenia 
Góra, tel./fax 075 752 62 85
PHU Turbo inż. Józef Rutecki, ul. Poznań-
ska 47, 62-510 Konin,  tel. 063 242 57 31, 
fax 063 242 57 31, e-mail: turbo@turbo.
net.pl, skp@turbo.net.pl, skpkonin@wp.pl, 
www.turbo.net.pl. Biuro  czynne:  pn.-pt.,  
w  godz. 7:00-17:00, sob. 7:00-13:00. 
Firma posiada samochód  marki Fiat  Punto  
II  dostosowany do szkolenia osób z dys-
funkcją  nóg
Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Inwa-
lidów, ul. Gąsiorowskiego 12/14,  05-510 
Konstancin-Jeziorna k. Warszawy, tel. 022 
756 32 60, lub 40 w. 107, , Adam Kołodziej 
(tel. 603 537 312)
Bezstresowe Szkolenie Kierowców LUZ 
s.c., ul. Reymonta 17, Kraków, tel./faks:012 
632 22 60, 423 22 60, 423 22 61, Biuro 
czynne: 8.00-19.00, w soboty 8.00-14.00 
e-mail: biuro@luz.krakow.pl, www.luz.
krakow.pl. 
Uwaga: szkolenie na samochodzie z au-
tomatyczną skrzynią biegów oraz gałką 

ZOSTAŃ KIEROWCĄ - KURSY I EGZAMINY
na kierownicy. Szkoła prowadzi również 
zajęcia na samochodzie klienta, przystoso-
wanym do jego schorze-
nia.
OSK   Kulka, ul. Hutni-
cza 30, 20-218 Lublin, 
tel. 081 749 60 80, www.
kulka.pl
A u t o s z k o - ła   dla   
niepełnosprawnych  Władysław   Gałka, 
ul. Pomorska 88, 91-409 Łódź, tel./faks: 0 
42 678 20 36, 0 504 542 524, Biuro czyn-
ne: pn.-pt. 8:00-17:00, sobota 8:00-12:00, 
e-mail: autoszkola.wgalka@wp.pl, www.
autogalka.ultra.pl
Jagiellonka,  ul. Forteczna 17a, 61-362 
Poznań, tel. 061 878 90 78, 0601 789 078, 
0501 789 078, www.jagiellonka.poznan.pl
Zespół   Kształcenia  i   Doskonalenia,  
Al. Piłsudskiego 2, 35-074 Rzeszów, tel. 
017 862 893 w. 228, 241, e-mail: zkidrz@
interia.pl,
Nauka   Jazdy   Adam   Fedeńczak,  Al.  
Wyzwolenia  73,   71-401 Szczecin, tel. 
091 455 38 07, 091 469 29 78, www.feden-
czak.szczecin.top.pl
Auto Avanti,   kursy   nauki   jazdy   kat. 
B   dla   osób   niepełnosprawnych  prowa-
dzone także   przez kobiety instruktorki  w 
centrum Warszawy lub   indywidualnie w 
domu kursanta, ul.  Smolna 40/407,   War-
szawa, tel.: 022 827 14 03; 502 977 499; 
503 130 911, http://members.chello. pl/
mgrabowski/
JBN Nauka jazdy, kursy i jazdy doszka-
lające - dostępny samochód - Corsa- 
automatic,Warszawa, tel. 609 327 077
OSK  Auto   Szkoła  A&P  Diakoński,  ul. 
Sołtyka 8/10, 01 - 163 Warszawa, tel. 022 
648 98 48, 501 073 705, 502 688 222, 501 
686 666,  auto_szkola@poczta.onet.pl, 
www.osk_diakowski.    prawojazdy.com.pl
AUTO-SZKOŁA  Jerzy Balog, ul. Wincen-
tego Pola 12/3, 32-020 Wieliczka, tel.: 012 
278 19 69  lub  0 501 700 673,   uwaga:   
samochody   dstosowane  do szkolenia 
osób z dysfunkcją nóg
 PZMot, ul. Na Niskich Łąkach 4, 50-422 
Wrocław, tel. 071 342 32 51
Paweł Świsłowski, ul. Powstańców 52, 05-
091 Ząbki k. Warszawy, tel. 0501 127 701



                              Dodatek bezpłatny do Kuriera Kwidzyńskiego, 
         dotyczący problemów osób niepełnosprawnych oraz polityki społecznej. 
                                        Wydawca: Fundacja „MISERICORDIA”
                                                     Górki 4  82-500 Kwidzyn
                                                      tel./faks  055 279 35 64
                                                  e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl
                               http://fundacja.misericordia.kwidzyn.w.interia.pl   
   Druk: Wydawnictwo Pomorskie Zakłady Graficzne im. Józefa Czyżewskiego w Tczewie.
Dodatek przygotowano przy współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie oraz 
Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie, dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miejskiego w Kwi-
dzynie oraz Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.
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WYDANIE SPECJALNE 23 kwiecień 2008 r.

Montaż  Oprzyrządowania  do   Samochodów    
Inwalidzkich   Leszek   Płysa,  ul. Żeromskiego 
30, 42-500 Będzin, telefon: 032 267 67 25, 295 
13 22,
Specjalistyczny     Zakład    Przystosowania    
Samochodów    dla   Inwalidów „Autoinwalida”  
Krzysztof  Szyndler,  ul. Sarnia 17A,  43-309  
Bielsko-Biała, telefon: 033 814 48 43, 0609 812 
688, e-mail: autoinwalida@autoinwalida.pl, 
www.autoinwalida.pl.
Auto  Elektro   Service   Janusz   Płoński,   ul. 
Andersa 66,   44 - 100 Gliwice, telefon: 032 237 
94 40.
Autoryzowana   Stacja   Obsługi   Samochodów   
s.c.  Daewoo  Motor Polska,  ul. Podmiejska 18, 
66-400 Gorzów Wielkopolski, telefon: 095 732 
52 82.
Auto Detal Service Tadeusz Dobrowolski Servi-
ce, ul. Balicka 100, 30-149 Kraków, telefon:012 
637 17 77.
Stanmot  Serwis   Centrum   Obsługowe   Pojaz-
dów   Inwalidzkich  Stanisław  Dadaj, ul. Kosmo-
nautów17, 20-358 Lublin, telefon: 081 743 94 92.
Firma   „Sztajnert”    Paweł     Sztajnert,    ul.  
Familijna   12,  93 -  494  Łódź, telefon: 042 684 
69 59.
ZPHU OMEGA, Jacek Jędrzejewski, ul. Stawo-
wa 42D, 46-060 Nowa Kuźnia  k/Prószkowa, tel.: 
0.603 102 392, e-mail; jedrzejewskijacek@wp.pl.
Adaptacja Samochodów dla Inwalidów Henryk 
Centała, ul. Dmowskiego 113, 60-124 Poznań, 
telefon: 061 866 28 62, 0-61 862-48-17.
AUTOPOL - SERWIS   specjalistyczny  warsztat 

AUTO DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO
samochodów inwalidzkich, inż.  Krzysztof   Za-
lewski,   81-868 Sopot,   Aleja   Niepodległości   
754a, tel.: 058 550 36 66; 0 602 311 963, e-mail: 
autopolserwis@,  wp.pl, autopol-serwis@o2.pl, 
www.on.autocentrum.pl,  www.on.prawojazdy.
com.pl.
Centrum   Badawczo - Rozwojowe  Rehabilitacji   
Osób Niepełnosprawnych „Cebron”, ul. Borow-
skiego2, Warszawa, telefon: 022 818 24 42 wew. 
004.
Efektor  Sp. z o.o.,   Biuro   Handlowe,  ul. Łopu-
szańska 36, 02-220 Warszawa,tel./faks: 022 868 63 
85, e-mail: efektor@plusnet.pl.
Partner handlowy Fiat Auto Poland w programie 
AUTONOMY, Przedstawiciel handlowy włoskiej 
firmy GUIDOSIMPLEX.Oferta dotyczy wszyst-
kich modeli samochodów marek: FIAT, ALFA 
ROMEO, LANCIA.Firma wykonuje adaptacje 
samochodów  osobowych  dla    kierowców z dys-
funkcją kończyn górnych oraz dolnych, przystoso-
wanie pojazdów do przewożenia i  transportu osób 
niepełnosprawnych oraz zapewnia naprawy  gwa-
rancyjne  oraz  pogwarancyjne   eksploatowanych  
samochodów, konsultacje techniczne, testy próbne 
i porady eksploatacyjne. Pomocą służą konsultanci 
handlowi: Robert Politowski  (tel. 603 937 007), 
Krzysztof Marciniak  (tel.  601 623 279) oraz kon-
sultanci techniczni: Kazimierz Migoń (tel. 601 219 
710) i Krzysztof Zaborowski (tel. 601 166 650).
Auto Elektronik Konstanty Kucharczyk, ul. Koło-
dziejska 17, 51-514 Wrocław, telefon  071 346 67 
69, 0601 754 218.
PPHU Car-Pol Łyś Stanisław, ul. Partyzantów 78, 
22-400 Zamość,  telefon  084 627 17 92, kom.: 
0602 855 714, www.car-pol.com.pl.


