
                                         REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PARKINGU  
                                 INSTYTUTU "POMNIK – CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"  
Poprzez wjazd na teren parkingu, użytkownik zawiera z IPCZD umowę o korzystanie miejsca parkingowego na warunkach 
określonych w niniejszym Regulaminie (art. 69 k.c.). IPCZD ponosi odpowiedzialność za pojazdy pozostawione na parkingu na 
zasadach określonych w regulaminie. W przypadku braku akceptacji zasad niniejszego Regulaminu kierujący ma prawo do 
opuszczenia parkingu w ciągu 10 min. bez wnoszenia opłaty.  
  

I.PRZEPISY OGÓLNE.  
Parking jest parkingiem PŁATNYM NIESTRZEŻONYM. 
1. Umowa o korzystanie z miejsca parkingowego zostaje zawarta 
z chwilą  wjazdu na teren parkingu a kończy się wraz z wyjazdem 
z parkingu. Dowodem zawarcia umowy jest bilet parkingowy.  
2. Opłaty za parkowanie obowiązują 7 dni w tygodniu – 24 h/dobę.  
3. Stawka podstawowa za każdą rozpoczętą godzinę parkowania 
na parkingu, oraz stawka dobowa pobierane są zgodnie z 
aktualnie obowiązującym cennikiem, stanowiącym Załącznik Nr 1 
niniejszego Regulaminu.  
4. Zwolnieni z opłat za parkowanie są: pojazdy parkujące do 10 
minut, niepełnosprawni posiadający kartę parkingową, osoby 
oddające honorowo krew transport sanitarny, karetki pogotowia, 
radiowozy policyjne, Służby Więziennej, Żandarmerii i Straży 
Miejskiej, Straży Pożarnej.  
5. Opłaty za parkowanie dokonuje się przed wyjazdem z płatnej 
strefy parkowania IPCZD w kasie automatycznej, ewentualnie u 
pracownika obsługującego parking. Po uiszczeniu opłaty 
obowiązuje bezpłatne 10 minut na opuszczenie parkingu.   
6. W przypadku utraty biletu parkingowego opłata za parkowanie 
jest równa dwudniowej stawce za parkowanie, chyba że postój na 
parkingu trwał dłużej wówczas opłata należna jest za cały okres 
postoju.  
7. Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania obsługę 
parkingu natychmiast po powzięciu wiadomości o przypadku utraty 
biletu parkingowego. 
8. Ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na konieczność 
zapewnienia przejezdności wjazd „B” jest terenem przeznaczonym 
do krótkotrwałego przebywania pojazdów przed głównym 
budynkiem szpitala. Z chwilą przekroczenia 20mniut będzie 
naliczana opłata zgodnie ze wskazaniem w cenniku dla wjazdu B. 
9. Parkowanie w strefie „B” pojazdów  kierowanych przez osoby 
niepełnosprawne, które są zwolnione z opłaty parkingowej również 
obowiązuje ww. czas na zaparkowanie samochodu. Z chwilą 
przekroczenia dozwolonego czasu zostanie naliczona opłata 
karna o której mowa w pkt II ppkt. 7.    
II. WARUNKI UŻYTKOWANIA PARKINGU, KONTROLA 
PARKOWANIA I OPŁATY DODATKOWE.  
1. Na terenie parkingu obowiązują przepisy ustawy Prawo o ruchu 
drogowym.  
2. Użytkownik parkingu zobowiązany jest do respektowania 
niniejszego Regulaminu i poleceń pracowników obsługujących 
parking.  
3. Kontrolę w zakresie zgodności parkowania pojazdów z 
niniejszym Regulaminem prowadzą służby kontrolne IP CZD. 
4. Na terenie parkingu dopuszcza się wjazd pojazdów silnikowym 
z przyczepą, w tym pojazdów z przyczepą jednoosiową lub 
naczepą, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu takiego wjazdu z 
obsługą parkingu i uzyskaniu zgody na taki wjazd. Ustalenie 
wjazdu pojazdów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest 
konieczne dla ustalenia sposobu wjazdu i wyjazdu z parkingu, 
mając na względzie zaprogramowany czas pozostawania 
szlabanu w pozycji otwartej. 
 5. Użytkownicy parkingu zobowiązani są do parkowania pojazdów 
wyłącznie na wyznaczonych miejscach postojowych, zgodnie z 
oznakowaniem pionowym i poziomym.  
6. Zabrania się Użytkownikom parkingu nie posiadającym 
stosownych uprawnień i zezwoleń:  
- parkowania na miejscach przeznaczonych dla osób 
niepełnosprawnych;   
- zajmowania więcej niż jednego miejsca parkingowego przez 
pojazd;  
- parkowania poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi;  
- parkowania na terenach zielonych; 
- parkowania w sposób utrudniający ruch na parkingu i 
stwarzający zagrożenie dla innych użytkowników parkingu. 
7. IPCZD upoważniony jest do pobrania opłaty karnej w wysokości 
50zl i żądania natychmiastowego opuszczenia terenu parkingu 

przez Użytkowników stwarzających zagrożenie na parkingu lub 
naruszających niniejszy Regulamin. 
8. IPCZD ma prawo do pobrania podwójnej opłaty za abonament 
parkingowy wobec pracownika naruszającego przepisy Prawa o 
ruchu drogowym, parkującego w miejscach do tego nie 
przeznaczonych lub utrudniającego ruch po terenie. IPCZD ma 
prawo do pobierania podwójnej opłaty, jak w zdaniu poprzednim, 
za każde kolejne naruszenie.  
9. Jeżeli Użytkownik zaparkuje pojazd w miejscu, gdzie jest to 
zabronione i utrudni ruch lub w inny sposób zagrozi 
bezpieczeństwu, IPCZD będzie uprawnione do wezwania 
odpowiednich służb w celu odholowania takiego pojazdu - na 
koszt Użytkownika. 
10. Karty zbliżeniowe dla pracowników szpitala do kontroli dostępu 
oraz opłat abonamentowych na parking za pierwszym razem 
wydawane są bezpłatnie. Koszt wyrobienia duplikatu wynosi 20 zł. 
11.Od osoby indywidualnej której zostanie wydana karta 
zbliżeniowa z zakodowanym abonamentem tygodniowym, 
dwutygodniowym lub miesięcznym  zostanie pobrana kaucja w 
wysokości 20 zł. zwrotna z chwilą oddania nie uszkodzonej karty 
zbliżeniowej. 
III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ IPCZD.   
1. IPCZD nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu 
kradzieży, utraty lub zniszczenia pojazdu jak i rzeczy 
pozostawionych w pojeździe. 
2.IPCZD nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z 
działania siły wyższej oraz nieprzestrzegania przez korzystającego 
z parkingu postanowień niniejszego Regulaminu.  
3. Reklamacje dotyczące świadczonych usług w zakresie 
powyższego Regulaminu, należy składać w formie pisemnej na 
adres: Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 04-730 
Warszawa Al. Dzieci Polskich 20.    
IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA PARKINGU.  
1.Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do zamknięcia pojazdu 
oraz stosowania posiadanych systemów zabezpieczeń. 
2.Użytkownik parkingu odpowiada za spowodowane przez niego 
samego szkody, wyrządzone IPCZD oraz osobom trzecim na 
zasadach wynikających z kodeksu cywilnego. 
3.Użytkownik parkingu ponosi odpowiedzialność za zawinione 
zanieczyszczenia parkingu.  
4.Użytkownik parkingu zobowiązany jest do niezwłocznego 
poinformowania Biura Obsługi Parkingu IPCZD o wszelkich 
zdarzeniach opisanych w pkt.2 i 3 niniejszego rozdziału, nie 
później jednak niż przed opuszczeniem parkingu.  
V. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA.  
1. Na terenie parkingu dozwolona prędkość pojazdów wynosi do 
20 km/h.  
2. Na terenie parkingu bezwzględnie zabronione jest:  
a) palenie i używanie otwartego ognia,  
b) spożywanie alkoholu,. 
c) magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych 
pojemników po paliwie,  
d) tankowanie,  
e) nieuzasadnione pozostawienie pojazdu z pracującym silnikiem,  
f) parkowanie pojazdów z nieszczelnym wlewem paliwa,  
g) przebywanie na parkingu w czasie przekraczającym ten, który 
jest konieczny do pozostawienia lub wyprowadzenia samochodu z 
parkingu.  
3. Na miejscach parkingowych, drogach wewnętrznych oraz 
rampach wjazdowych i wyjazdowych zabronione jest naprawianie, 
mycie, odkurzanie pojazdów, wymiana wody chłodzącej, paliwa 
lub oleju jak również zanieczyszczenie parkingu.  
 
Podstawę Regulaminu stanowią:  
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. 
U. z 1997 r. Nr 98 poz. 602 z późn. zm.)  


