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REGULAMIN KORZYSTANIA Z ABONAMENTOWEJ KARTY PARKINGOWEJ
– DLA PRACOWNIKÓW SZPITALA UL. BIALSKA 104/118
1.

Abonamentowa karta parkingowa upoważnia do korzystania z niestrzeżonych parkingów
zamkniętych przeznaczonych wyłącznie dla personelu szpitala oraz na płatnym parkingu
ogólnodostępnym bez gwarancji wolnego miejsca do parkowania.
2. Na parking wewnętrzny z gwarantowanym miejscami parkingowymi obowiązują dodatkowe
przepustki zezwalające na wjazd na wewnętrzny teren szpitala.
3. Karta parkingowa jest własnością administratora parkingu i niezwrócenie jej po ustaniu
umowy o pracę lub zagubienie wiąże się z uiszczeniem opłaty w wysokości 30 zł.
4. Kartę parkingową można nabyć w sekcji transportu koszt wydania pierwszej karty wynosi 10 zł.
5. Kartę może nabyć każdy pracownik szpitala, właściciele firm prowadzących działalność
na terenie W.Sz.S. oraz ich pracownicy po potwierdzeniu faktu zatrudnienia, okazaniu aktualnego
prawa jazdy i zarejestrowanym na siebie lub najbliższego członka rodziny pojazdem.
Dane te przyjmuje, weryfikuje i potwierdza sekcja transportu.
6. Karta upoważnia do bezpłatnego parkowania do końca miesiąca, w którym nastąpiło
otrzymanie karty. W celu dalszego przedłużenia ważności karty należy wykupić kolejny
abonament na okres minimum jednego miesiąca lub jego wielokrotność nie dłużej jednak niż
12m-cy. Cena comiesięcznej aktywacji karty wynosi 2 zł. Opłatę tę należy uiścić w kasie
parkingu i tym samym przedłużyć abonament na dany miesiąc. Przedłużenia ważności karty
można dokonać z wyprzedzeniem na 10 dni przed oraz w ciągu 10 dni po upływie końca jej
ważności. Nie przedłużenie ważności karty dłużej niż 30 dni po wygaśnięciu abonamentu
skutkuje jej dezaktywacją tzn. wykreśleniem z systemu. Aby ponownie aktywować kartę
parkingową należy udać się do sekcji transportu i dokonać opłat zgodnie z pkt. 3 niniejszego
regulaminu.
7. Cena abonamentu na parkingi wewnętrzne z gwarantowanymi miejscami 20 zł.
8. Posiadacz karty w przypadku zmian jest zobowiązany do uaktualnienia danych dotyczących
rejestracji pojazdu. W przeciwnym wypadku w kwestiach spornych rozstrzyganych na
podstawie zapisu monitoringu wszelkie roszczenia nie będą uwzględniane. Utrata prawa do
korzystania z parkingu powoduje dezaktywację karty w systemie parkingowym bez względu
na czas wykupionego abonamentu.
9. Parkowanie na drogach dojazdu karetek, miejscach rezerwowanych, drogach przejazdowych lub
trawnikach może się wiązać z poniesieniem kar dyscyplinarnych przewidzianych w Kodeksie
Pracy , zablokowaniem karty oraz odholowaniem nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu na koszt
właściciela samochodu.
10. Użytkownik ważnej karty abonamentowej chcąc wjechać lub wyjechać z parkingu należy
włożyć kartę w otwór czytnika (obok migającego niebieskiego światła), strona włożenia karty
nie ma znaczenia. Należy stosować się do komunikatów ukazujących się na wyświetlaczu
urządzenia. Przejazd może nastąpić tylko po całkowitym podniesieniu ramienia zapory.
Po przejechaniu pojazdu ramie zapory zamyka się samoczynnie i bezwzględnie za każdym
pojazdem. Następny pojazd może przejechać po powtórzeniu w/w czynności.
11. Karty nie należy pozostawiać w samochodzie bądź odstępować osobom trzecim, nie należy
zginać, dopuszczać do mechanicznego uszkodzenia paska magnetycznego, przechowywać
w okolicy silnego promieniowania cieplnego lub magnetycznego (telefony komórkowe,
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głośniki, radia samochodowe itp.) gdyż grozi to jej uszkodzeniem i wiąże się z poniesieniem
kosztów w wysokości 10 zł za wydanie nowej karty.
12. We wszystkich sytuacjach związanych z wydaniem nowej karty następuje przepadek kwot
uiszczonych tytułem abonamentu za poprzednią kartę.
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