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Załącznik nr 2 do Regulaminu PGE Narodowego 

 

REGULAMIN PARKINGU PŁATNEGO PGE NARODOWEGO 

(tekst jednolity z 24.01.2020 r.) 
 

§ 1.  
ZASADY OGÓLNE 

1. Zarządcą Parkingu zewnętrznego i Parkingu podziemnego PGE Narodowego (zwanych dalej 
łącznie „Parkingiem”) jest PL.2012+ Sp. z 0.0. z siedzibą w Warszawie, Al. ks. J. Poniatowskiego 1, 
03-901 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000293205, będąca operatorem PGE Narodowego 
(„Operator stadionu”). 

2. Parking jest płatny, niestrzeżony. 
3. Każdorazowo poprzez wjazd na teren Parkingu, właściciel lub użytkownik pojazdu 

wjeżdżającego na Parking („Użytkownik Parkingu”) zawiera z Zarządcą Parkingu umowę 
o odpłatne korzystanie z miejsca postojowego zlokalizowanego na Parkingu. Umowa, o której 
mowa w zdaniu poprzedzającym, zawierana jest na czas określony, od chwili lub do chwili 
uiszczenia opłaty parkingowej i wyjazdu z Parkingu, z zastrzeżeniem przypadków określonych 
w niniejszym regulaminie („Regulamin”). Pozostawienie pojazdu na Parkingu nie ma znamion 
zawarcia umowy przechowania, w znaczeniu nadanym jej przez art. 835 i nast. Kodeksu 
cywilnego. Użytkownik Parkingu zostawiając go na Parkingu korzysta jedynie z wybranego 
przez siebie miejsca postojowego. Ewentualnie usytuowane elementy ogrodzenia Parkingu, 
w szczególności szlabany i barierki, mają na celu wyłącznie uniemożliwienie korzystania 
z Parkingu bez wniesienia stosownej opłaty. 

4. Poprzez wjazd na teren Parkingu, Użytkownik Parkingu wyraża zgodę na brzmienie Regulaminu 
i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

5. Regulamin i cennik udostępniane są na terenie Parkingu, jak również na stronie internetowej 
www.pgenarodowy.pl. 

6. Parking zewnętrzny jest czynny w dniach imprez odbywających się na PGE Narodowym 
(„Impreza/Imprezy”). Godziny funkcjonowania Parkingu ustalane są indywidualnie 
w odniesieniu do każdej Imprezy, i udostępniane na stronie internetowej PGE Narodowego 
dostępnej pod adresem www.pgenarodowy.pl lub na stronie internetowej Imprezy, jak również 
wskazane przy uiszczeniu opłaty za korzystanie z Parkingu. 

7. Parking podziemny jest czynny codziennie z wyłączeniem dni Imprez w godzinach 
udostępnionych na stronie internetowej PGE Narodowego dostępnej pod adresem 
www.pgenarodowy.pl jak również wskazane przy uiszczeniu opłaty za korzystanie z Parkingu. 

8. Wjazd na teren Parkingu zewnętrznego możliwy jest od strony ul. Targowej lub ul. Zamoyskiego 
lub od ul. Sokolej, zgodnie z mapą parkingu, udostępnianą na stronie internetowej PGE 
Narodowego dostępnej pod adresem www.pgenarodowy.pl. 

9. Wjazd na Parking podziemny możliwy jest Bramą nr 4 i Bramą nr 6 od strony ul. Wybrzeże 
Szczecińskie oraz Bramą 1 od drogi wewnętrznej równoległej do Al. Zielenieckiej, zgodnie 
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z mapą parkingu, udostępnianą na stronie internetowej PGE Narodowego pod adresem 
www.pgenarodowy.pl. 

10. Parking zewnętrzny przeznaczony jest dla motocykli, pojazdów osobowych, kempingowych, 
busów, autobusów i autokarów. 

11. Parking podziemny przeznaczony jest dla motocykli i pojazdów osobowych. Parking podziemny 
obsługuje pojazdy o wysokości maksymalnej do 2,0 m. 

12. Pozostawiając pojazd na Parkingu Użytkownik Parkingu zobowiązany jest do wyłączenia 
wszystkich świateł zewnętrznych i wewnętrznych, urządzeń systemu audiowizualnego oraz 
innych urządzeń, które podczas postoju są zbędne, przy czym obowiązek ten nie dotyczy 
systemu alarmowego, który powinien pozostać aktywny. 

 
§2.  

OPŁATY PARKINGOWE 
1. W ramach opłaty za Parking, Użytkownik Parkingu uprawniony jest do wjazdu na teren 

Parkingu oraz postoju (parkowania) pojazdu na terenie Parkingu przez czas od wjazdu na 
Parking od lub do uiszczenia opłaty za Parking i wyjazdu z Parkingu, jednak nie dłużej, niż do 
czasu zamknięcia Parkingu. 

2. Osoby legitymujące się kartą parkingową dla osoby niepełnosprawnej zobowiązane są przy 
wjeździe pojazdu na Parking do umieszczenia jej w widocznym miejscu, za przednią szybą 
pojazdu, w sposób umożliwiający jej skontrolowanie i identyfikację posiadacza karty. 

3. Ustala się stawkę zerową opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na Parkingu dla: 
a) pojazdów służb ratowniczych; 
b)  unkcjonariuszy organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego, 

wykonujących na terenie PGE Narodowego czynności służbowe inne, niż zabezpieczenie 
Imprezy; 

c) osób, które uzyskają zgodę Operatora stadionu. 
4. Czas wynikający z przebywania pojazdu na Parkingu z takich przyczyn jak awaria lub 

nieprawidłowe funkcjonowanie pojazdu, kontrola policyjna lub przeprowadzona przez inne 
uprawnione służby, nie jest podstawą do umniejszenia opłaty o ten czas lub naliczenia opłaty w 
mniejszej wysokości. 

5. W celu kontroli dostępu i poboru opłat na Parkingu podziemnym, Operator stadionu może 
wykorzystywać elektroniczny system parkingowy zintegrowany ze szlabanami. W takim 
przypadku: 
a) Wjeżdżając na parking należy bezwzględnie zatrzymać się przed ramieniem szlabanu przy 

terminalu wjazdowym i pobrać jednorazowy bilet parkingowy lub użyć karty parkingowej 
PGE Narodowego, aby otworzyć szlaban. 

b) Należy pamiętać, że szlaban zamyka się natychmiast po przejeździe pojazdu. Jednoczesny 
przejazd dwóch pojazdów grozi uszkodzeniem pojazdu i ramienia szlabanu, za które 
Użytkownik Parkingu zostanie obciążony dodatkową opłatą ustalaną na podstawie 
aktualnych stawek naprawy systemu. 

c) Bilet jednorazowy należy opłacić w kasach automatycznych lub Punkcie Obsługi Parkingu 
(dalej: „POP”). Opłaty w POP możliwe są w razie braku możliwości opłacenia w kasie 
automatycznej. 
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d) Uczestnicy konferencji, spotkań, goście najemców i uczestnicy wydarzeń na PGE 
Narodowym mogą walidować bilety (uprawomocnić do wyjazdu bez uiszczania opłaty) 
w inny sposób, jeżeli organizator lub najemca przewiedział taką możliwość. 

e) Za pobyt na parkingu (czas liczony od momentu pobrania biletu do sczytania biletu na 
terminalu wyjazdowym) do 15 minut ustala się opłatę zerową. 

f) Za pobyt na parkingu powyżej 15 minut nalicza się opłatę zgodnie z cennikiem (załącznik 
nr 1) 

g) Kasy automatyczne zlokalizowane są na Parkingu podziemnym na poziomie -4 przy klatce 
schodowej nr 1 (K1), oraz na poziomie -3 przy klatkach schodowych nr 1 i 7 (K1 oraz K7); 

h) W każdej z powyższych lokalizacji znajduje się kasa automatyczna, w której można zapłacić 
gotówką oraz kasa, w której można zapłacić kartą zbliżeniową bez PIN-u. Posiadacze kart 
z PIN-em uiszczają opłatę w POP. 

i) Kasy automatyczne nie wydają paragonów fiskalnych ani faktur VAT. W celu uzyskania 
paragonu lub faktury VAT za skorzystanie z Parkingu podziemnego należy dokonać opłaty 
w POP. 

j) Po uiszczeniu opłaty Użytkownikowi Parkingu przysługuje 15 minut na jego opuszczenie. 
W przypadku, gdy Użytkownik Parkingu przekroczy przysługujący mu limit na opuszczenie 
Parkingu podziemnego zostanie naliczona opłata zgodnie z cennikiem w wysokości różnicy 
opłaty należnej za całkowity czas postoju a opłatą uiszczoną.  

k) W przypadku zgubienia biletu parkingowego Użytkownik Parkingu uiszcza należną opłatę 
w wysokości 30 PLN, bez możliwości ubiegania się o zwrot w przypadku odnalezienia biletu 
parkingowego. Opłatę można uiścić w kasach automatycznych wybierając opcję „zgubiony 
bilet” lub w POP. 

l) W przypadku awarii systemu automatycznej obsługi parkingu pracownik POP otwiera 
szlaban ręcznie. 

m) Za opuszczenie parkingu bez uiszczenia należnej opłaty, Użytkownik Parkingu będzie 
ponosił opłatę w wysokości 500 PLN. 

n) Użytkownicy Parkingu, którzy wjechali na podstawie biletu jednorazowego nie są 
upoważnieni do pozostawienia pojazdu na noc (tj. po godz. 23:00, chyba, że w danym dniu 
Impreza odbywająca się na PGE Narodowym kończy się później). W przypadku pojazdów, 
które wjechały na podstawie karty parkingowej PGE Narodowego i mają pozostać na noc 
(lub na kolejne dni), Użytkownik Parkingu zobowiązany jest do pozostawienia tej karty w 
widocznym miejscu pod szybą przednią pojazdu oraz do odpowiedniego zabezpieczenia 
pojazdu. 

o) W przypadku wystąpienia sytuacji, w której wyjazd pojazdem z Parkingu podziemnego 
przed jego zamknięciem (tj. po godz. 23:00, chyba, że w danym dniu Impreza odbywająca się 
na PGE Narodowym kończy się później) jest niemożliwy lub w sytuacji zagrażającej 
środowisku lub bezpieczeństwu innych użytkowników i pojazdów należy poinformować 
POP pod numerem telefonu tel. 22 295 96 00 lub przyciskając przycisk słuchawki na 
dowolnej kasie automatycznej. 
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§ 3. 
ZASADY RUCHU I POSTOJU POJAZDÓW 

1. Drogi prowadzące przez Parking są drogami wewnętrznymi, na których obowiązuje organizacja 
ruchu opracowana przez Operatora stadionu i zatwierdzona przez Inżyniera ruchu m. st. 
Warszawy. 

2. Do zasad ruchu pojazdów na terenie Parkingu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dn. 20 
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.) określające 
zasady ruchu pojazdów w strefie zamieszkania. Użytkownik Parkingu zobowiązany jest do 
przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych oraz stosowania się do nakazów 
obsługi oraz ochrony PGE Narodowego. 

3. Na terenie Parkingu podziemnego obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h. 
4. Pojazdy wolno zatrzymywać i zostawiać tylko na wyznaczonym w tym celu terenie postojowym, 

z wyjątkiem miejsc zarezerwowanych. W przypadku niezastosowania się do powyższego 
przepisu, Operator stadionu jest upoważniony do odholowania pojazdu lub przestawienia 
pojazdu na koszt i ryzyko Użytkownika Parkingu bez konieczności uzyskania upoważnienia 
sądowego. 

5. Pojazd pozostawiony na Parkingu powinien być należycie zabezpieczony przed samoczynnym 
(mechanicznym) przemieszczeniem, zapaleniem i uszkodzeniem. Zaparkowany pojazd powinien 
mieć również szczelnie zamknięte okna, aby dostęp do wnętrza był niemożliwy. Ryzyko skutków 
niezabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia pojazdu ponosi Użytkownik Parkingu. 

6. Użytkownicy Parkingu zobowiązani są do przestrzegania wszelkich poleceń obsługi (ochrony) 
PGE Narodowego, jak również innych osób uprawnionych przez Operatora stadionu do 
wydawania poleceń w zakresie organizacji ruchu na terenie Parkingu. 

7. Na terenie Parkingu zabronione jest: 
a) naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdów, wymiana płynów chłodzących, paliwa lub oleju 

oraz inne podobne czynności; 
b) palenie i używanie otwartego ognia, magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych 

i pustych pojemników po paliwie, tankowanie z włączonym silnikiem, parkowanie pojazdu 
z nieszczelnym wlewem paliwa; 

c) zatrzymywanie lub postój (parkowanie) pojazdów na drogach dojazdowych lub 
ewakuacyjnych, lub jakichkolwiek innych miejscach niż miejsca do tego wyznaczone; 

d) zanieczyszczanie Parkingu, w szczególności pozostawianie śmieci poza przeznaczonymi do 
tego koszami; 

e) pozostawianie, bez opieki osoby pełnoletniej, małoletnich; 
f) pozostawianie w zaparkowanych na terenie Parkingu pojazdach, bez opieki, jakichkolwiek 

osób, które nie mają możliwości samodzielnie wydostać się z pojazdu, lub których 
wydostanie się z pojazdu jest lub mogłoby być znacznie utrudnione; 

g) pozostawianie w zaparkowanych na terenie Parkingu pojazdach, bez opieki, jakichkolwiek 
zwierząt; 

h) prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej, bez uprzedniej zgody Operatora 
stadionu, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej - przy czym, na każde 
żądanie ochrony PGE Narodowego, lub innej osoby upoważnionej przez Operatora 
stadionu, osoba prowadząca działalność gospodarczą na tym obszarze, obowiązana jest do 
przedstawienia dokumentu poświadczającego pozyskanie powyższej zgody. Uzyskanie 
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opłaty targowej wystawionej przez uprawnionego inkasenta m. st. Warszawy nie jest 
jednoznaczne z wyrażeniem zgody Operatora stadionu na prowadzenie działalności 
gospodarczej na terenie PGE Narodowego lub uzyskaniem uprawnień do kontynuowania 
tejże działalności. 

8. Obsługa (ochrona) PGE Narodowego oraz inne osoby upoważnione przez Operatora stadionu 
uprawnione są do: 
a) nakazania opuszczenia Parkingu Użytkownikowi Parkingu, naruszającemu postanowienia 

ust. 7 lit. a, b i d powyżej, a w przypadku niezastosowania się przez Użytkownika Parkingu 
do nakazu - do usunięcia pojazdu z Parkingu, na koszt i ryzyko Użytkownika Parkingu bez 
konieczności uzyskania upoważnienia sądowego; 

b) nakazanie zmiany miejsca zatrzymania lub postoju pojazdu Użytkownikowi Parkingu 
naruszającemu postanowienia ust.  7 lit. c powyżej, a w przypadku niezastosowania się przez 
Użytkownika Parkingu do nakazu, lub gdyby nakazanie zmiany miejsca zatrzymania lub 
postoju pojazdu było niemożliwe lub znacznie utrudnione, lub spowodowane naglącą 
koniecznością - do zmiany miejsca zatrzymania lub postoju pojazdu, lub do usunięcia 
pojazdu z terenu Parkingu, na koszt i ryzyko Użytkownika Parkingu bez konieczności 
uzyskania upoważnienia sądowego; 

c) podjęcia środków koniecznych dla usunięcia zagrożenia życia lub zdrowia osoby lub 
zwierzęcia przebywających w pojeździe Użytkownika Parkingu, o których mowa w art. 7 lit. 
e- g powyżej, w tym zwłaszcza poprzez wybicie szyby w pojeździe Użytkownika Parkingu w 
celu umożliwienia wydostania się z pojazdu osobie lub zwierzęciu pozostawionym bez 
opieki. W takiej sytuacji, Operator stadionu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia 
pojazdu, spowodowane w koniecznym zakresie; 

d) zmiany miejsca zatrzymania lub postoju pojazdu, lub do usunięcia pojazdu z terenu Parkingu 
- w przypadku nagłej konieczności uzasadnionej potrzebami bezpieczeństwa, w tym 
zwłaszcza prowadzonej akcji ratowniczej; 

e) nakazania zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Parkingu osobie 
nieposiadającej dokumentu poświadczającego pozyskanie zgody Operatora stadionu, 
o której mowa w art. 7 lit. h powyżej, przy czym w przypadku niezaprzestania prowadzenia 
takiej działalności na żądanie obsługi (ochrony) PGE Narodowego, ust. 8 lit. a stosuje się 
odpowiednio. 

9. Każdy Użytkownik Parkingu zobowiązany jest do usunięcia pojazdu z Parkingu najpóźniej 
w terminie wskazanym na stronie internetowej Operatora stadionu, dostępnej pod adresem 
www.pgenarodowy.pl lub informacji otrzymanej przy zakupie biletu, jako termin zakończenia 
funkcjonowania Parkingu. W przypadku nieusunięcia pojazdu w powyższym terminie, Operator 
stadionu uprawniony jest do zmiany miejsca postoju lub do usunięcia pojazdu z terenu Parkingu, 
na koszt i ryzyko Użytkownika Parkingu. 

 
§4.  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
1. Operator stadionu nie przyjmuje pozostawionych na nim pojazdów, jak również 

pozostawionych w nich przedmiotów, na przechowanie i nie ponosi żadnej odpowiedzialności 
za pojazd lub przedmioty pozostawione na jego terenie. W szczególności Operator stadionu nie 
odpowiada za kradzież pojazdów lub przedmiotów pozostawionych na terenie Parkingu, bez 
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względu na to, czy z tytułu korzystania z Parkingu poniesione zostały opłaty, czy korzystanie 
z Parkingu odbywało się nieodpłatnie. 

2. Użytkownik Parkingu ponosi względem Operatora stadionu wyłączną odpowiedzialność za 
szkody wyrządzone w związku z korzystaniem z Parkingu. 

3. W przypadku zgłoszenia względem Operatora stadionu jakichkolwiek roszczeń przez osobę 
trzecią w związku z działaniami lub zaniechaniami, za które odpowiedzialność ponosi 
Użytkownik Parkingu, Użytkownik Parkingu zwolni Operatora stadionu od odpowiedzialności 
z tego tytułu oraz pokryje wszelkie szkody poniesione przez Operatora stadionu w związku z 
tymi roszczeniami. 

4. W razie wątpliwości domniemywać się będzie, iż Użytkownikiem Parkingu jest właściciel 
pojazdu, z którego korzystał Użytkownik Parkingu. 

5. W przypadku konieczności dokonania przez Operatora stadionu zmiany miejsca zatrzymania lub 
postoju pojazdu, lub usunięcia pojazdu z terenu Parkingu z przyczyn leżących po stronie 
Użytkownika Parkingu, w tym zwłaszcza w przypadkach, o których mowa w §3. ust. 8 
Regulaminu, Użytkownik Parkingu obowiązany będzie do zapłaty Operatorowi stadionu 
dodatkowej opłaty za powyższe czynności, w wysokości 500,00 zł. Uiszczenie powyższej opłaty 
nie zwalnia Użytkownika Pojazdu z konieczności uiszczenia opłaty za Parking, ani też z opłat 
przewidzianych regulaminami odpowiednich służb w przypadku, gdyby wezwanie służb było 
konieczne dla zmiany miejsca zatrzymania lub postoju pojazdu, lub do usunięcia pojazdu z 
terenu Parkingu. 

6. Użytkownik Parkingu przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na okoliczność, iż w przypadku 
zaistnienia nagłego zagrożenia, w szczególności związanego z bezpieczeństwem Imprezy, 
Operator stadionu uprawniony będzie do zmiany miejsca zatrzymania lub postoju pojazdu, lub 
do usunięcia pojazdu z terenu Parkingu. 
 

§5.  
POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1. Wszelkie spostrzeżenia dotyczące zaobserwowanych nieprawidłowości lub zdarzeń należy 
niezwłocznie zgłaszać obsłudze (ochronie) PGE Narodowego. 

2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Regulaminu PGE Narodowego. 
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez zarząd Operatora 

stadionu. 
 


