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ZARZĄDZENIE NR 10/2016 
Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 8 listopada 2016 r. 
 

w sprawie wprowadzenia procedury wydawania kart parkingowych 
 
 

§ 1 
Z dniem 8 listopada 2016 r. wprowadzam procedurę wydawania kart parkingowych: 
 

Procedura wydawania kart parkingowych – na teren A i B Uczelni  
(miejsca parkingowe niestrzeżone) 

       
1. Karta parkingowa wydawana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu uprawnia  

jej posiadacza do parkowania pojazdu na całym terenie Uczelni w wyznaczonych miejscach i jest 
nierozerwalnie związana z danym pojazdem. Uczelnia nie odpowiada za szkody spowodowane przez 
osoby trzecie. 

2. Karty parkingowe sprzedawane/wydawane są na każdy semestr obowiązującego roku akademickiego 
z następującymi terminami ważności: 
 od 1 października br. do ostatniego dnia semestru zimowego, 
 od pierwszego dnia semestru letniego do 30 września br. 

3. Nieodpłatna karta parkingowa przysługuje niepełnosprawnym pracownikom i studentom  
z upośledzeniem ruchowym kończyn dolnych lub inną niepełnosprawnością mającą wpływ na 
konieczność wjazdu po przedstawieniu odpowiednich dokumentów. 

4. Prawo nabycia karty parkingowej przysługuje: 
 pracownikom Uczelni, 
 firmom działającym na terenie Uczelni, zgodnie z zapisami zawartymi w umowach najmu 

pomieszczeń Uczelni, 
 studentom i osobom postronnym (w miarę wolnych miejsc parkingowych). 

5. Pierwszeństwo w nabyciu karty parkingowej przysługuje tym, którzy nabyli kartę parkingową  
w semestrze roku akademickiego poprzedzającym dzień rozpoczynający sprzedaż kart parkingowych 
na kolejny semestr. 

6. Sprzedaży kart parkingowych dokonuje pracownik Działu Zarządzania Nieruchomościami wskazany 
przez Kierownika Działu, który rejestruje sprzedaż w kwitariuszu i sporządza zestawienie wydanych 
kart. O terminie i miejscu ich sprzedaży wszyscy pracownicy informowani są za pomocą maili na 
pocztę służbową. 

7. 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. 
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8. Ceny kart parkingowych ustala się następująco: 
̶ parkowanie całodniowe – 150,00 zł, 
̶ parkowanie całodniowe parking podziemny w bud. CKU (w godz. 6-22) – 200,00 zł, 
̶ parkowanie całodobowe (bez parkingu podziemnego w bud. CKU) – 300,00 zł, 
̶ parkowanie motocykla całodzienne – 100,00 zł. 

9. Z parkingu podziemnego w bud. CKU nie mogą korzystać posiadacze pojazdów z instalacją gazową. 
10. Posiadacze kart parkingowych zobowiązani są do przestrzegania wszystkich przepisów i zasad ruchu 

drogowego oraz umieszczenia karty za przednią szybą samochodu w sposób umożliwiający 
odczytanie jej przedniej strony. 

 
§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
         
 
 
 

    Kanclerz  
 
 

         mgr Teresa Kłusek  
 

 
 

 


