
Regulamin parkingu 
 

Parking niestrzeżony, płatny 

 Czynny 24h na dobę, 7 dni w tygodniu 

 

 

1. Parking jest zarządzany przez Prywatną Lecznicę Certus sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu  

(60-309) ul. Grunwaldzka 156 zwaną dalej w niniejszym regulaminie Zarządcą. 

2. Parking jest bezobsługowy, niestrzeżony, płatny zgodnie z cennikiem, przeznaczony dla 

samochodów osobowych. 

3. Z chwilą otrzymania biletu parkingowego lub wjazdu na parking dochodzi między Zarządcą  

a Użytkownikiem do zawarcia umowy najmu miejsca postojowego samochodowego na 

warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

4. Umowa nie zawiera żadnego zobowiązania do pilnowania ani też przechowywania pojazdu. 

5. Umowa  najmu  miejsca  postojowego  wygasa  z  chwilą wyjazdu z parkingu. 

6. Opłata parkingowa za każdą rozpoczętą godzinę parkowania za każde zajęte miejsce 

postojowe jest wyliczana w oparciu o aktualnie obowiązujący cennik umieszczony na tablicy 

przy wjeździe i wyjeździe na parking, a także na stronie internetowej Zarządcy pod adresem 

www.certus.med.pl. 

7. Opłata za zagubienie biletu parkingowego wynosi 200 zł. 

8. Pierwsze 5 minut od wjazdu na parking jest bezpłatne.  

9. Opłata za parking nie jest pobierana, jeśli Użytkownik dokonał podczas korzystania  

z parkingu zakupu usług medycznych u Zarządcy lub odwiedzał osobę korzystającą z usług 

szpitalnych u Zarządcy. Z opłaty zwolnione są także taksówki, które przywiozły pacjenta lub 

podjechały odebrać pacjenta. Anulacja odpłatności będzie wykonywana w chwili rozliczenia 

usług medycznych w systemie PL Certus.  

10. Wjeżdżając na parking należy obowiązkowo: 

a) zatrzymać się przy bileterce, wcisnąć przycisk w bileterce i pobrać bilet. Szlaban 

otwiera się, 

b) bezzwłocznie po przejechaniu pojazdu szlaban zamyka się. Jednoczesny przejazd 

dwóch pojazdów grozi uszkodzeniem samochodu i systemu automatycznej obsługi 

parkingu. 

11. Wyjeżdżając z parkingu należy obowiązkowo: 

a) Opłacić należność za postój lub anulować opłatę za postój (tylko w przypadku 

określonym w pkt 9) w rejestracji lub kasie głównej Lecznicy, 



b) po opłaceniu biletu użytkownika ma 15 minut na opuszczenie parkingu. Po tym czasie 

zostaną naliczone opłaty zgodnie z cennikiem, 

c) zatrzymać się przy czytniku gdzie skaner zeskanuje bilet i w przypadku aktywnego 

biletu otworzy szlaban, 

d) bezzwłocznie po przejechaniu pojazdu szlaban zamyka się. Jednoczesny przejazd dwóch 

pojazdów grozi uszkodzeniem samochodu i systemu  automatycznej obsługi parkingu. 

12. Nie wolno parkować pojazdów na drodze dojazdowej oraz na miejscach wydzielonych  

i oznakowanych za wyjątkiem pojazdów do tego upoważnionych, a także tyłem do budynku 

na miejscach postojowych przylegających do niego. 

13. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane 

przez pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego,  

w szczególności z tytułu uszkodzenia innego pojazdu lub zanieczyszczenia powierzchni 

parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdu (wyciek oleju, płynu hamulcowego, płynu 

chłodniczego itp.). 

14. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić takie szkody Zarządcy oraz policji natychmiast bez 

wezwania, najpóźniej przed opuszczeniem parkingu. 

15. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego 

wnętrza osób nieuprawnionych oraz stosowania zainstalowanych w pojeździe systemów 

zabezpieczeń. Zarządzający nie odpowiada za szkody wewnątrz pojazdu. 

16. Na terenie parkingu obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 

roku, poz. 1137 ze zm.). Maksymalną prędkość poruszania się pojazdu na terenie parkingu 

określają przepisy ruchu drogowego. 

17. Nieprawidłowo zaparkowane pojazdy zagrażające bezpieczeństwu ruchu będą wywożone,  

a od kierowcy takiego pojazdu zostanie pobrana opłata manipulacyjna w wysokości 150,00 

PLN + koszt holowania lub przestawiania. 

18. W przypadku uszkodzenia szlabanu lub innych urządzeń parkingowych z winy Kierowcy, 

ponosi on pełny koszt naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu. 

19. Kierowca pojazdu jest zobowiązany do stosowania się do poleceń Zarządzającego parkingiem 

20. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły 

wyższej oraz w wyniku nieprzestrzegania przez Kierowcę postanowień niniejszego 

regulaminu. 

21. Zabroniony jest wjazd na parking pojazdom przewożącym materiały łatwopalne, żrące, 

wybuchowe oraz inne zagrażające życiu i zdrowiu ludzi a także zagrażające innym pojazdom 

przechowywanym na parkingu. 



22. Zarządzający parkingiem jest uprawniony do usunięcia pojazdu z parkingu w razie zaistnienia 

nagłej i uzasadnionej przyczyny (np. zagrożenie uszkodzenia przechowywanego pojazdu). 

23. Na terenie parkingu zabronione jest dokonywanie napraw pojazdu, a także wykonywanie 

czynności serwisowych oraz pielęgnacyjnych pojazdu. 

24. Na terenie parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz handlu obwoźnego. 

25. Skargi, wnioski oraz roszczenia związane z korzystaniem z parkingu, należy zgłaszać na 

adres Zarządzającego parkingiem: 

 

Prywatna Lecznica Certus sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 156, 60-309 Poznań, tel. 61 8-604-200 

 

26. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2018 roku. 

 

 


