
zARzĄDzENlE NR 17ĺ2015
DYREKTORA

NARODOWEGO INSTYTUTU AUD!OWIZUALNEGO
z DN!A 26PAŻDZ\ERNlKA 2o15 RoKU

w sprawie Wprowadzenia reguIaminu korzystania z dziedziťlca pomiędzy budynkami A i C
Narodowego lnstytutu Audiowizualnego w Warszawie przy ul. Walbrzyskiei 3/5

5l'

Na podstawie 5 5 ust.2 statutu Narodowego lnstytut Audĺowizualnego,
stanowiącego zalącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z

dnia 4lutego 2013 r. (Dz.Urz. MKiDN, poz.3), wprowadzam W życie regulamin korzystania
z dziedzińca pomiędzy budynkami A i C Narodowego lnstytutu Audiowizualnego w
Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, którego tekst stanowi załącznik do niniejszego
zarządzenia.

9z'

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 paŹdzlernika 2015 r.

Mi e

Dyrektor Narod ln utu Audiowizualnego



Zalącznik do Zarządzen ia N r 1 7

Dyrektora Na rodowego l nstytutu Audĺowizualnego
z dnia 26 paździeĺnika 2015 r.

Regulamin korzystaniazdziedzińca pomiędzy budynkamiA i C Narodowego lnstytutu
Audiowizualnego w Warszawie przy ul. Walbrzyskiej 3/5

1. Dziedziniec jest własnością Narodowego lnstytutu Audiowizualnego w Warszawĺe
(dalej: ,,NlnA").

2. Dziedziniec jest objęty całodobowym monitoringiem oraz ochroną spraWoWaną przez

zewnętrzną firmę ochronia rską.

3. Dziedzĺniec jest udostępniony dla ruchu pieszego codziennie w godz. od 8:00 do 18:00.

Godziny otwarcia mogą ulec zmianĺe w związku z organizowanymi przez NlnA
ĺmprezami plenerowymi na terenie dziedzińca.

4' Wejście/wyjście nalz terenu dziedzińca odbywa sĺę dwoma f urtkamĺ od ul. Wróbla,
bramą wjazdową od ul. Wałbrzyskiej oraz przez budynek A.

5. Wjazd i wyjazd nalz terenu dziedzińca odbywa się bramą od strony ul. Wałbrzyskiej.

5. Szlaban nawjeŹdzie na teren dziedzińca jest obsługĺwany zdalnie przez pracowników
firmy ochroniarskiej.

7. Zabrania się parkowania pojazdów na drodze dojazdowej do garażu podziemnego oraz
na ciągach komunikacyjnych na terenie dziedzińca.

8. Pojazdy wieŻdŻające na teren dziedzińca powĺnny posiadać ważne ubezpieczenie oC.

9. W przypadku kolizji lub wypadkiw drogowych na terenie dziedzińca obowiązuje
prawo o ruchu drogowym.

10. Wszelkie szkody (w tym komunikacyjne) powstałe na terenie dziedziĺlca oraz drőg
dojazdowych do garażu,likwidowane są W ramach obowiązującego ubezpieczenia oC
sprawcy szkody.

11. Maksymalna prędkośĆ pojazdu poruszającego się po terenĺe dziedziĺica to 10 km/h.

12. Nie dopuszcza się wykonywania napraW, wymĺany oleju, lakierowania, mycĺa

po|azdów na terenie dziedzińca

13. Na terenie dziedzińca zlokalizowane są miejsca przeznaczone do parkowania

rowerów' Zabrania sĺę pozostawiania rowerów w miejscach do tego niewyznaczonych.

14. Palenie papierosów jest zabronione na terenie dziedzińca,poza strefami specjalnie do

tego Wyznaczonymĺ.



15. Wprowadzane na teren dziedzíńca psy powinny być na smyczy oraz W kagańcach. Psie
odchody naleŹy sprzątnąĆ i wyrzucić do pojemników przeznaczonych do tego celu.

16. Nie należy zaśmiecaĆ terenu dziedzińca oraz rampy przy budynku A.

17. Zabĺania się niszczenia tkaniny elewacyjnej|aką pokryty iest budynek C.

18. Zabranĺa sĺę niszczenĺa elementów drewnianych oraz mebli, stanowiących
wyposażenĺe dzĺedzińca.

19. Zabrania się niszczenia roślinności znajdującej się na terenie dziedziĺ1ca.

20. Dzieci pozostają pod bezwzględną opĺeką osób dorosłych (opiekunów), którzy
ponoszą pełną odpowĺedzialnośĆ zaich czyny.

21. W takcie organizowanych ĺmprez plenerowych na terenie dziedzińca, dodatkowo
wprowadzone zostaną odrębne zasady uczestnĺctwa w wydarzeniach.


