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w sprawie Wprowadzenia regulaminu użytkowania garażu podziemnego na terenie
dziedzińca N a rod owego l n stytu tu Au d i owi z u a l n e go

5l'

Na podstawie 5 5 ust.2 statutu Narodowego lnstytut Audiowizualnego,
stanowiącego załącznik do zaĺządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z

dnia 4 lutego 2013 r. (Dz. Urz. MKIDN, poz. 3), wprowadzam w życie regulamin

użytkowania garaŻu podziemnego na terenie dziedziĺica Narodowego lnstytutu
Audiowizualnego, którego tekst stanowi załącznlk do niniejszego zarządzenia.

52.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 września 2015 r.
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Dyrektora Narodowego I nstytutu Audiowizua lnego
z dnia 23 września 2015 r.
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UL. WAŁBRZYSKlEJ 3/5

1. GaĺaŻ jest własnością Narodowego lnstytutu Audiowizualnego w Warszawie (dalej:

,,NlnA").
2. GaraŻ jest objęty całodobowym monitoringiem oraz ochroną sprawowaną pĺzez

zeWnętrzną fĺrmę ochroniarską.

3. Wjazd iwyjazd zgarażu odbywa się bramą od strony ul. Wałbrzyskiej.
4. Szlaban nawjeŹdzie na teren dziedzińcajest obsługiwany zdalnie przez pracownikiw

firmy ochroniarskiej.
5. Brama wjazdowa do garażu jest stale otwarta w godzĺnach od 7:00 do 22:00. Po

godzinie 22:oo brama zostaje zamknięta. Możliwe iest ręczne otwarcie bramy od

wnętrza garaŻu lub zdalnie za pomocą pilota. W przypadku imprez plenerowych

organizowanych na terenĺe dziedzińca każdorazowo ustalany będzie odrębny czas
otwa rcia bra my wjazdowej.

6. Zabrania się parkowanĺa pojazdÓw na drodze dojazdowej do garażu oÍaz na ciągach
komunikacyjnych na terenie dziedziŕlca.

7. Wejście i wyjście do/z garaŻu odbywa się przez dwĺe klatki schodowe (A i B), w których
zlokalizowane są dŹwigi osobowe. Klatki otwarte są stale w godzinach od 7:00 do

22:oo. Po godzinie 22:00 obie klatki schodowe zostają zamknięte.
8. Każde miejsce postojowe posiada własny numer (od 1 do 65).

9. 23 miejsca postojowe o nr od 15 do 37 są miejscami przeznaczonymi dla uprawnĺonych
pracowników NlnA (zgodnie z decyzią Dyrektora NlnA). Lista uprawnionych
pracowników jest W dyspozycji działu administracji iinwestycji. Korektę lĺsty
dokonuje kierownik ww. dzĺału na polecenĺe Dyrektora NlnA. Wszyscy pracownĺcy

uprawnieni do parkowania pojazdów w gaĺaŻu zobowiązani są do podania numeru

rejestracyjnego sa mochod u.

10. Pozostałe miejsca o nr od 1 do 14 oraz od 38 do 65 są mieiscami przeznaczonymi dla
gości NlnA. Konieczność udostępnienia miejsca jest zgłaszana na bieżąco do działu
ad ministracji i inwestycji.

11. Na stanowĺsku postojowym może parkować wyłącznie jeden poiazd (za wyjątkiem
pojazd iw jed noślad owych).

12. Parkujący w garażu pojazd powĺnien posiadaĆ ważne ubezpĺeczenie oC.
13. W przypadku kolizji lub wypadków drogowych na terenĺe garaŻu obowĺązują przepisy

prawa o ruchu drogowym.



14. Wszelkĺe szkody ( w tym komunikacyjne) powstałe na terenie garaŻu oraz dróg
dojazdowych do niego, likwidowane są W ramach obowiązującego ubezpĺeczenĺa oC
sprawcy szkody.

15. Pojazdy należy ustawiaĆ na miejscach postojowych w sposób nĺeutrudniający ruch
pozostałych pojazdów w garażu.

16. Zaparkowany pojazd powĺnien być zablokowany W sposób uniemożlĺwiający
samoczynne przemieszczenie się pojazdu. Należy wyłączyĆ silnik w zaparkowanym
pojeźdzĺe.

'|7. Paľkowany pojazd powĺnien byĆ utrzymany w dobrym stanĺe technicznym celem
zapobieŹenia wyciekom oleju oraz nadmiernej toksycznoścĺ spalin.

18. Z garaŻu mogą korzystać pojazdy napędzane paliwami tradycyjnymi jak również z
ĺnstalacjamĺ LPG.

19. Maksymalna prędkośĆ pojazdu poruszającego się po terenie gaĺaŻu to 5 km/h.
20. Nie należy zaśmĺecaĆ miejsc postojowych, klatek schodowych oraz dŹwigów

osobowych.
21. Nie dopuszcza się wykonywanĺa napraw, wymĺany oleju, lakĺerowania, mycĺa

pojazdów na miejscach postojowych oraz innych mĺejscach na terenie garaŻu
podziemnego.

22. Nie wolno: używaĆ otwartego ognia, palenia tytoniu, przelewania paliw, środków
żrących, wybuchowych i toksycznych na terenie całego garaŻu podziemnego oraz
klatek schodowych (wraz z dŹwigami osobowymi).

23. Na miejscach postojowych zabrania się umieszczania mebli oraz ĺnnych przedmĺotiw
nie będących wyposażeniem garaŻu.

24.Zabrania się wykonywania jazd próbnych pojazdami na terenie garaŻu - nad
porządkiem czuwa firma ochroniarska, która jest uprawniona do interweniowania w
uzasad nionych przypadkach.

25. Na terenie garaŻu zlokalizowane jest pomieszczenie rowerowni, objęte
monitoringĺem.

26. Wejścĺe do pomieszczenia rowerownĺ znajduje sĺę w sąsĺedztwie miejsca postojowego
nr 48.

27. Rowerownia jest stale otwarta w godzinach od 7:00 do 22:00. Po godzinie 22:00 drzwi
do pomĺeszczenia zostają zamknięte, a ich otwarcie możlĺwe |est wyłącznie w
obecności pracownika fĺrmy ochroniarskiej, przebywającego w budynku A.

28. Wstęp do pomieszczeń: separatorni oraz rozdzĺelnizlokalizowanych na terenie gaĺaŻu
jest dostępny wyłącznie dla osób uprawnĺonych.


