
Regulamin wjazdu i postoju pojazdów na terenie Ars Medical Sp. z o.o. w Pile 
1. Wjazd na posesję placówki medycznej Ars Medical Sp. z o.o. w Pile, położonej przy Al. 

Wojska Polskiego 43 oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 
2. Wjazd oraz parkowanie samochodów odbywa się całodobowo, teren parkingowy jest 

terenem prywatnym i nie jest strzeżony. 
3. Na terenie posesji Ars Medical obowiązuje ruch jednokierunkowy. 
4. Osoby korzystające z wjazdu oraz postoju na terenie placówki zobowiązane są do 

uiszczania stosownej opłaty, zgodnie z ustalonym cennikiem. 
5. Wjeżdżający obowiązkowo powinni: 
• zatrzymać się przy automacie wydającym bilety, znajdującym się przy bramie wjazdowej 

przed szlabanem, 
• pobrać bilet wjazdowy poprzez naciśnięcie odpowiednio oznakowanego przycisku oraz 

wyjęcie wydrukowanego biletu z automatu, w celu podniesienia szlabanu i otwarcia drogi, 
• w przypadku posiadania karty abonamentowej, w tym samym celu należy przyłożyć ją do 

czytnika. 
6. Wyjeżdżający z terenu placówki obowiązkowo powinni: 
• pobrany wcześniej bilet wjazdowy za postój do 30 minut zeskanować w automacie 

wyjazdowym, w celu podniesienia szlabanu, 
• pobrany wcześniej bilet wjazdowy za postój powyżej 30 minut należy zeskanować i opłacić 

w kasie parkingowej, znajdującej się w hallu przy wejściu do budynku głównego, 
• czas na opuszczenie terenu Ars Medical od momentu wniesienia opłaty za postój, bądź 

skasowania go przez upoważnionego pracownika Ars Medical, wynosi 15 minut, 
• opłacony bilet należy zeskanować w automacie wyjazdowym, w celu podniesienia 

szlabanu. 
7. Kwota opłaty naliczana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem, na podstawie 

zarejestrowanego czasu postoju na terenie placówki od momentu pobrania biletu 
wjazdowego, do chwili wprowadzenia go do systemu informatycznego w kasie 
parkingowej przy wejściu do budynku głównego. 

 
Cennik opłat parkingowych 

1. Opłaty jednorazowe za wjazd oraz postój: 
a. do 30 minut - bezpłatnie 
b. powyżej 30 minut za pierwszą rozpoczętą godzinę - 3,00 zł brutto 
c. za każdą kolejną rozpoczętą godzinę do 4 godzin łącznie -2,00 zł brutto 
d. powyżej 4 godzin do 24 godzin łącznie - 9,00 zł brutto 
e. powyżej 24 godzin łącznie za każdą kolejną rozpoczętą dobę - 9,00 zł brutto 
2. W niektórych przypadkach istnieje możliwość nabycia w Dziale Finansowo-Księgowym Ars 

Medical indywidualnych, okresowych kart abonamentowych wg odrębnych, 
wewnętrznych ustaleń Zarządu Spółki. 

3. Posiadanie karty abonamentowej w sytuacji dużego natężenia ruchu oraz postoju większej 
ilości pojazdów w określonym czasie, nie gwarantuje miejsca parkingowego na terenie 
placówki. 

4. Osoba, która zagubi lub zniszczy bilet wjazdowy, będzie miała możliwość wyjazdu z terenu 
Ars Medical tylko po wykupieniu w kasie parkingowej specjalnego biletu w cenie 50,00 zł. 

 
 
 

Pozostałe postanowienia regulaminu 
1. Zabrania się pozostawiania pojazdów na chodnikach, przy ogrodzeniach, drogach 
dojazdowych, drogach pożarowych, podjazdach dla karetek, wejściach do budynku i bramach oraz w 
miejscach, gdzie mogą one utrudniać lub ograniczać ruch pojazdów i pieszych, lub dostęp do 
obiektów oraz infrastruktury placówki. 
2. Nie wolno pozostawiać pojazdów z włączonym silnikiem i nieodpowiednio 
zabezpieczonych przed przypadkowym uruchomieniem. 
3. Odmawia się parkowania pojazdów, z których wycieka paliwo lub inne płyny. 
4. Na terenie Ars Medical zabronione jest dokonywanie napraw, tankowanie paliwa, 
wymiana płynów oraz mycie pojazdów. 
5. Prędkość jazdy na terenie placówki nie może przekraczać 10 km/h. 
6. Podczas wjazdu i wyjazdu z terenu Ars Medical należy zachować szczególną ostrożność. 
Szlaban zamyka się samoczynnie za każdym przejeżdżającym pojazdem, zabronione jest więc 
przejeżdżanie przez bramę bezpośrednio za pojazdem poprzedzającym bez zatrzymania się przed 
szlabanem. 
7. W przypadku wjazdu i postoju pojazdu przez dłuższy okres, związanym ze szpitalnym 
pobytem pacjenta (w tym osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów) należy koniecznie zgłosić do 
pracownika Portierni lub Rejestracji Głównej numer rejestracyjny samochodu, w celu odnotowania 
go w rejestrze informacyjno-organizacyjnym oraz wskazania najbardziej optymalnego miejsca do 
zaparkowania samochodu. 
8. Na całej posesji Spółki kierowcy pojazdów zobowiązani są do przestrzegania niniejszego 
Regulaminu oraz stosowania się do poleceń pracowników Portierni, lub innych upoważnionych 
pracowników. 
9. W przypadku nie zastosowania się do przepisów niniejszego Regulaminu, przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa lub poleceń upoważnionych pracowników, wzywana będzie 
Straż Miejska lub Policja, w celu nałożenia przewidzianych prawem sankcji, aż do odholowania 
pojazdu włącznie na koszt właściciela pojazdu. 
10. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez jakiegokolwiek kierowcę, może być 
mu odmówione prawo ponownego wjazdu na teren Ars Medical. 
11. W uzasadnionych przypadkach (m.in. trwające roboty drogowe lub budowlano-
montażowe, brak miejsc postojowych, duże natężenie ruchu) wjazd na teren Ars Medical może 
zostać ograniczony lub całkowicie zamknięty. 
12. Pomimo, że teren posesji Spółki jest objęty całodobowym monitoringiem wizyjnym, 
placówka nie odpowiada za szkody wynikłe w pojazdach w czasie ich postoju (np. włamanie do 
pojazdu, kradzież pojazdu lub jego wyposażenia, działań kierujących pojazdami, aktów wandalizmu 
oraz innych, niezawinionych przez Ars Medical zdarzeń). 
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