
 
 

Zarządzenie Nr 3/2019/2020 

Kanclerza Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 17 września 2020 r. 

 

 

w sprawie korzystania z parkingów przy obiektach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
 

Na podstawie § 10 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w 

Bydgoszczy wprowadzonego Zarządzeniem Nr 70/2018/2019 Rektora Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2019 r. 
 

 

zarządzam, 

co następuje: 

 

§ 1 

1. Wprowadza się odpłatność za korzystanie z parkingów na terenie Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego przy ulicach: 

1) Chodkiewicza 30, 

2) Plac Weyssenhoffa 11, 

3) Poniatowskiego 12, 

4) Kopernika 1, 

5) Łużycka 24, 

6) Ogińskiego 1, 

7) Szymanowskiego 3. 

2. Korzystanie z parkingów odbywa się przy pomocy kart zbliżeniowych ważnych przez cały 

rok akademicki. 

3. Wjazd oraz wyjazd z parkingu możliwy jest po przystawieniu karty zbliżeniowej do 

czytnika, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4.  Wjazd na parking UKW przy ulicy Chodkiewicza 30 jest możliwy tylko od strony ul. 

Chodkiewicza, natomiast wyjazd jest możliwy od strony ul. Powstańców Wielkopolskich i 

ul. Ogińskiego. 

5. Opłata za wydanie karty zbliżeniowej na dany rok akademicki  wynosi 65 zł.  

6. Opłata za wyrobienie nowej karty zbliżeniowej z powodu zagubienia lub zniszczenia 

wynosi 65 zł. 

7. Opłaty można dokonać przelewem na konto uczelni SANTANDER BANK POLSKA S.A. 

92 1500 1360 1213 6001 8602 0000 lub złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na 

potrącenie całej należności z wynagrodzenia za pracę przez Dział Płac w Dziale 

Administracyjno-Gospodarczym. 

8. Zwolnieni z opłat zostają: 

1)  członkowie Senatu, mający stanowisko pracy w obiektach niewymienionych w ust.1, 

2)  pracownicy Działu Administracyjno-Gospodarczego (9 kart), 

3)  pracownicy Studium Języków Obcych (4 karty), 

4)  przewodniczący Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów (2 karty), 

5)  osoby niepełnosprawne według zestawienia przygotowanego przez Dział ds. Osób z 

Niepełnosprawnościami (15 kart) 

9. Warunkiem otrzymania karty wjazdowej jest złożenie w terminie corocznie ustalanym 

przez Kanclerza oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych oraz podanie 

pracownikowi Działu Administracyjno-Gospodarczego następujących danych: 

1) imię i nazwisko, 

2) numer rejestracyjny i marka samochodu, 

3) numer telefonu komórkowego do bezpośredniego kontaktu. 

10. Korzystanie z miejsc parkingowych na terenie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przez 

osoby niebędące pracownikami odbywa się według stawek negocjowanych. 

 



§ 2 

 

Traci moc obowiązującą  Zarządzenie Nr 1/2014/2015 Kanclerza Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego z dnia 15 września 2015 r.  w sprawie korzystania z parkingów przy obiektach 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

        Kanclerz 

 

 

   mgr Renata Malak  


