
Regulamin Parkingu udostępnionego przez Władze Uczelni Samorządowi 

Studentów 

 

 

                                          § 1. Przedmiot Regulaminu 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z niestrzeżonego parkingu bezpłatnego, zwanego dalej 

Parkingiem, przeznaczonego dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,  zwanych  

dalej Użytkownikiem. Parkingiem zarządza Zarząd Główny Samorządu Studentów, zwany dalej 

Zarządcą. Parking znajduje się na Kampusie Banacha, pomiędzy Uniwersyteckim Centrum Stomatologii 

a Centrum Biblioteczno – Informacyjnym.  

 

§ 2. Postanowienia ogólne 
 

 

1.  Parking jest przeznaczony do parkowania samochodów osobowych, o masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 t. 

2. Karta Parkingowa upoważnia Użytkownika do wjazdu na Parking  i zaparkowania Pojazdu na 

dostępnym w chwili wjazdu na parking wolnym miejscu parkingowym. Zarządca nie gwarantuje 

Użytkownikowi miejsca parkingowego na danym Parkingu.   

3. Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie Parkingu przeznaczona na 

parkowanie pojazdu. 

4. Na Parkingu znajduje się 18 miejsc parkingowych.  

5.  Poprzez pozostawienie Samochodu na parkingu Użytkownik nie zawiera z Zarządcą umowy 

przechowania Pojazdu, ani żadnej innej umowy zobowiązującej Zarządcę  do sprawowania pieczy nad 

Pojazdem Użytkownika. Elementy ogrodzenia terenu parkingu, w szczególności szlabany, bramy 

wjazdowe i słupki mają na celu wyłącznie uniemożliwienie korzystania z parkingu osobom bez Karty 

Parkingowej.  

6. Otrzymanie Karty Parkingowej umożliwia zaparkowanie jednego pojazdu o numerze rejestracyjnym 

zgodnym z tym podanym w formularzu zgłoszeniowym.  

 

 

§ 3 Użytkowanie Parkingu 

1. Użytkownikiem parkingu jest Student Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który otrzymał 

Kartę Parkingową umożliwiającą wjazd za szlaban na Parking 

2.Wybór Użytkowników należy do kompetencji Zarządcy i odbywa się poprzez wybór z nadesłanych 

zgłoszeń.  



3. Zgłoszenia wysyłane są poprzez Formularz udostępniony na stronie Samorząd Studentów WUM na 

Facebook. 

 4. Prawo zgłoszenia się w formularzu ma każdy student z ważną legitymacją studencką w danym roku 

akademickim. 

5. Zarządca dokonuje wyboru 25  z nadesłanych zgłoszeń na podstawie kryteriów takich jak: sytuacja 

życiowa studenta ubiegającego się o miejsce, niepełnosprawność, dziecko, ciąża, daleki dojazd i inne.  

5. Zarządca zastrzega sobie prawo do weryfikacji umieszczonych w formularzu informacji co do 

spełnienia kryteriów.  

6. Wybór Użytkowników odbywa się na posiedzeniu Zarząd Głównego Samorządu Studentów.  

7. Użytkownik otrzymuje kartę parkingową do końca danego roku akademickiego.  

8. Aby uniknąć sytuacji, w której miejsca parkingowe pozostawałby puste, Zarządca przyznaje 25 kart 

na 18 miejsc parkingowych.  

9. Użytkownik zobowiązany jest do zwrócenia Karty Parkingowej najpóźniej w ciągu 7 dni od 

zakończenia danego roku akademickiego. Karty należy zwrócić do siedziby Zarządcy na ul. Oczki 1a w 

Warszawie. 

10. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub nieoddania karty Użytkownik zostanie obciążony kosztami 

wyrobienia duplikatu karty parkingowej.  

11. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że w związku z ograniczoną liczbą miejsc parkingowych 

Zarządca nie gwarantuje dostępności miejsc wszystkim osobom, którym zostanie przydzielona karta 

parkingowa. 

 

 

§ 4. Funkcjonowanie parkingów 

 

1. Na terenie Parkingu:  

a) Obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r, Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2005 roku, Nr 108, poz. 908 ze zm.).  

b) Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania,  

c) Obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h,  

d) Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, 

wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenia dla osób i mienia, 

za wyjątkiem pojazdów, którymi Zarządca udzielił zgody na takie parkowanie, 

 e) Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony 

zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik; Użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia 

pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych,  

f) Użytkownik Pojazdu we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą 



g) Zarządca nie odpowiada za szkody wynikłe podczas użytkowania parkingu.  

h) W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie parkingu obowiązują zasady 

prawa o ruchu drogowym. 

 

 

§ 5. Funkcjonowanie parkingu 

 1. Parking jest czynny przez 7 dni w tygodniu w godzinach 7.00 – 22.00 z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy. Niedopuszczalne jest korzystanie z parkingów w innym czasie. 

 

 

§ 6. Odpowiedzialność Użytkownika 

 

1. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie parkingu, w tym osobom 

trzecim. 

 2. W przypadku wyrządzenia szkody w mieniu WUM dotyczącej infrastruktury parkingowej lub 

drogowej, związanej zarówno z ruchem pojazdu, jak i działaniem innego rodzaju Użytkownik 

zobowiązuje się do dobrowolnego pokrycia wyrządzonej szkody poprzez wpłatę przelewem na 

wskazany numer rachunku bankowego, po uprzednim przedstawieniu przez WUM wyceny wartości 

szkody. Wpłata powinna nastąpić w ciągu 7 dni od otrzymania wyceny wartości szkody na podstawie 

noty obciążeniowej.  

3. W przypadku zajęcia dwóch miejsc parkingowych, użytkownik pojazdu zostanie pouczony o 

konieczności zajmowania tylko jednego miejsca. Jeżeli ta informacja nie odniesie zamierzonego skutku, 

użytkownik zostanie pozbawiony prawa wjazdu na okres 3 miesięcy w danym Roku Akademickim. 

Kolejne nie zastosowanie się do ustaleń niniejszego ustępu może pozbawić użytkownika parkingu 

prawa wjazdu na parking do końca danego Roku Akademickiego. 

4. W przypadku udostępniania miejsc parkingowych osobom nieupoważnionym lub wjazdu na parking 

pojazdem o numerze rejestracyjnym niezgodnym z tym podanym w formularzu, Użytkownik zostanie 

w trybie natychmiastowym pozbawiony możliwości parkowania oraz zostanie mu odebrana Karta 

Parkingowa. W przypadku chęci zmiany deklarowanych wcześniej numerów rejestracyjnych pojazdu 

Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Zarządcy.  

 

§ 7. Akceptacja Regulaminu 

1.Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu następuje poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego.  

 

§ 8. Ochrona danych osobowych 



Osoba składająca wniosek o przyznanie Karty Parkingowej j zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), wyraża zgodę na 

przetwarzanie jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, telefonu kontaktowego,  numeru 

albumu studenta oraz numeru rejestracyjnego pojazdu  przez Zarząd Główny Samorządu Studentów 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jako administratora tych danych, w celu umożliwienia 

Użytkownikowi korzystania z terenu parkingu zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu. 

 

§ 9. Postanowienia przejściowe i końcowe 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16 maja 2020r.  

2. Każdorazowa zmiana Regulaminu będzie wprowadzana poprzez Zarządzenie Zarządcy. 

3. W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje Zarządca.  


