
                                                                                                                             Warszawa, 20 maja 2013 

 

Zasady przyznawania i korzystania z miejsc parkingowych będących w dyspozycji Wydziału 

Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 

 

1. Przez miejsca parkingowe będące w dyspozycji Wydziału MiNI rozumie się miejsca w garażu 

znajdującym się w podziemiach gmachu Wydziału MiNI oraz miejsca na terenie przyległym      

do gmachu Wydziału MiNI. Łączna liczba tych miejsc wynosi 57 (w tym 50 w garażu 

podziemnym). 

2. Dziekan Wydziału MiNI ustala liczbę oraz sposób wykorzystania miejsc pozostających                     

w dyspozycji Władz Wydziału. Pozostałe miejsca pozostają dostępne dla osób,                            

które posiadają ważną kartę parkingową uprawniającą do korzystania z miejsc będących                       

w dyspozycji Wydziału MiNI. 

3. Kartę taką otrzymuje się na okres czasu określony decyzją Dziekana.   

4. Parkowanie na miejscach będących w dyspozycji Wydziału MiNI jest bezpłatne.  Osoba,  

która otrzymuje kartę parkingową uprawniającą do korzystania z tych miejsc  

jest zobowiązana do wniesienia opłaty za parkowanie na Terenie Centralnym Politechniki 

Warszawskiej. Wysokość tej opłaty ustalana jest przez Kanclerza PW.  

5. O przyznaniu kart uprawniających do wykorzystania miejsc będących w dyspozycji  Wydziału 

MiNI decyduje Komisja powołana przez Dziekana Wydziału MiNI. Osobami uprawnionymi               

do ubiegania się o te karty są pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału MiNI. Komisja 

decyduje o kryteriach przydziału i limitach dla poszczególnych grup. Podstawę  wydania przez 

właściwy organ Politechniki Warszawskiej kart parkingowych uprawniających do korzystania 

z miejsc będących w dyspozycji Wydziału MiNI stanowi lista uprawnionych pracowników 

zaakceptowana przez Dziekana Wydziału MiNI. Wymagane dane, które powinny znaleźć się 

na tej liście to imię  i nazwisko, marka i numer rejestracyjny pojazdu, telefon kontaktowy.                

W przypadku gdy liczba osób ubiegających się o kartę jest większa od liczby dostępnych 

miejsc parkingowych tworzona jest również lista rezerwowa. 

6. Pierwszeństwo przy przyznawaniu kart parkingowych posiadają osoby, których stan zdrowia 

uniemożliwia lub utrudnia w znacznym stopniu korzystanie z komunikacji miejskiej.  

7. Osoby, które w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia decyzji o przyznaniu kart nie uiszczą opłat 

określonych w pkt. 4 tracą prawo do ubiegania się o kartę parkingową na dany okres czasu.  

Zwolnione w ten sposób miejsca przyznawane są kolejnym osobom z listy rezerwowej. 

8. Otrzymanie przez osobę uprawnioną karty parkingowej, o której mowa w pkt. 2,  

nie jest tożsame z zaciągnięciem wobec niego przez Wydział MiNI zobowiązania  

do zapewnienia stałego miejsca parkingowego. Osoba taka powinna skorzystać z jednego 

dowolnie wybranego miejsca dostępnego dla posiadaczy takich kart, które jest wolne  



w momencie wjazdu na teren PW. Z ogólnodostępnych miejsc parkingowych na Terenie 

Głównym Politechniki Warszawskiej można skorzystać wyłącznie w przypadku stwierdzenia, 

że wszystkie miejsca będące w dyspozycji Wydziału MiNI są zajęte. 

9. Szczegółowe zasady korzystania z garażu podziemnego i z miejsc parkingowych  

na terenie przyległym do gmachu MINI określone są odrębnym Regulaminem. 


