
Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 108/2019 

Regulamin wydawania kart parkingowych 

na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 
 

I. Słownik pojęć 

Uczelnia, UEW – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 

DZN – Dział Zarządzania Nieruchomościami, 

Teren A – część kampusu Uczelni na północ od ul. Kamiennej, ograniczony ulicami: Kamienną Wielką, 

Komandorską i Ślężną, 

Teren B –  część kampusu Uczelni na południe od ul. Kamiennej pomiędzy ul. Kamienną, ul. Ślężną, 

terenem Urzędu Skarbowego  i cmentarza oraz terenem Spółdzielni Mieszkaniowej  Wojewodzianka, 

 

 

II. Zasady wydawania  kart parkingowych na tereny A i B Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu (miejsca parkingowe niestrzeżone) 

1. Jedynym dokumentem upoważniającym do parkowania na terenie Uczelni jest karta parkingowa. 

2. Karta parkingowa wydawana przez Uczelnię uprawnia jej posiadacza do parkowania pojazdu na 

terenie A lub terenie B Uczelni w wyznaczonych miejscach i jest nierozerwalnie związana z danym 

pojazdem.  

3. Uczelnia nie odpowiada za szkody spowodowane przez parkujących i osoby trzecie. 

4. Karty parkingowe sprzedawane/wydawane są na każdy semestr obowiązującego roku 

akademickiego z następującymi terminami ważności: 

a) od 1 października br. do ostatniego dnia semestru zimowego, 

b) od pierwszego dnia semestru letniego do 30 września br. 

5. Nieodpłatna karta parkingowa, umożliwiająca wjazd zarówno na teren A jak i teren B, przysługuje 

pracownikom i studentom z upośledzeniem ruchowym kończyn dolnych lub inną 

niepełnosprawnością mającą wpływ na konieczność wjazdu na teren Uczelni po przedstawieniu 

odpowiednich dokumentów, tj.  karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnością. 

6. Prawo nabycia karty parkingowej przysługuje: 

a) pracownikom Uczelni, 

b) firmom działającym na terenie Uczelni, zgodnie z zapisami zawartymi w umowach 

najmu pomieszczeń Uczelni, 

c) studentom i osobom postronnym (w miarę wolnych miejsc parkingowych). 

7. Pierwszeństwo w nabyciu karty parkingowej przysługuje osobom, które nabyły kartę parkingową 

w semestrze poprzedzającym dzień rozpoczynający sprzedaż kart parkingowych na kolejny semestr. 

8. Karty parkingowe dla studentów (z wyjątkiem wymienionych w punkcie 5) upoważniają do 

parkowania tylko na parkingu przy Domu Studenckim „Ślężak”. 

9. Na każdy semestr będą ustalane limity kart parkingowych na poszczególne tereny Uczelni. 

10. Miejsca parkingowe są dostępne we wszystkie dni tygodnia w godzinach otwarcia Uczelni. 

11. W soboty i niedziele dopuszcza się parkowanie zarówno na terenie A jak i terenie B niezależnie od 

terenu wskazanego na karcie. 

12. Na dłuższe pozostawienie pojazdów (np. delegacja) wymagana jest pisemna zgoda kierownika 

DZN. 

13. Sprzedaży kart parkingowych dokonuje pracownik DZN wskazany przez kierownika DZN, który 

rejestruje sprzedaż w kwitariuszu i sporządza zestawienie wydanych kart. O terminach i miejscu ich 

sprzedaży wszyscy pracownicy informowani są za pomocą maili rozesłanych przez Zespół 

Komunikacji Wewnętrznej. 



14. Wszyscy posiadacze kart parkingowych zobowiązani są do podania marki pojazdu, nr 

rejestracyjnego i nr telefonu, umożliwiającego szybki kontakt w nagłych przypadkach, potrzebach 

usunięcia lub przestawienia pojazdu z miejsca parkowania. 

15. Wysokość opłat za karty  parkingowe na dany semestr, po ich zatwierdzeniu przez Władze Uczelni, 

podawana jest do wiadomości przez DZN. 

16. Z parkingu podziemnego w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nie mogą korzystać 

posiadacze pojazdów z instalacją gazową. 

17. Posiadacze kart parkingowych zobowiązani są do przestrzegania wszystkich przepisów i zasad 

ruchu drogowego  oraz umieszczenia karty parkingowej za przednią szybą samochodu w sposób 

umożliwiający odczytanie jej przedniej strony. 

18. Każdy użytkownik poprzez wjazd na teren Uczelni akceptuje warunki niniejszego regulaminu. 

19. UEW zastrzega sobie prawo czasowego zamykania terenu z miejscami parkingowymi lub jego 

części z powodu prac budowlanych oraz imprez i uroczystości organizowanych przez Uczelnię. 

20. Zabrania się pozostawiania pojazdu poza miejscami parkingowymi, w szczególności w miejscach 

oznaczonych jako drogi pożarowe, pod rygorem usunięcia pojazdu na koszt właściciela pojazdu. 

21. Osoby naruszające niniejszy regulamin i przepisy ruchu drogowego zostaną pozbawione 

możliwości  nabycia karty w następnym semestrze. 

 

 

 


