
Szanowni Państwo, 

informujemy, iż z dniem 01.02.2023 r. wprowadzamy zmiany, dotyczące użytkowania parkingów 
na terenie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: 

1. Upraszczamy zasady: jeden abonament na wszystkie parkingi  

W odpowiedzi na Państwa oczekiwania upraszczamy zasady: jest tylko jeden abonament, dający 
w nowej, niższej cenie (o 30 PLN) dostęp pracownikom UM w Łodzi, pracownikom szpitali klinicznych 
UM w Łodzi oraz  studentom UM w Łodzi do wszystkich naszych parkingów:  

Pomorska 251 (CKD),  Plac Hallera 1; Żeligowskiego 7/9; Jana Muszyńskiego, Kopcińskiego 20. 

To co niezwykle ważne, to fakt, że nie trzeba już będzie martwić się o wykupienie abonamentu/biletu 
parkingowego w kolejnej lokalizacji. Likwidujemy abonamenty jednoparkingowe.  

2. BONUS: dostęp do wszystkich parkingów dla  aktywnych abonamentów  
Wszyscy pracownicy UM w Łodzi, szpitali klinicznych UM w Łodzi oraz studenci UM w Łodzi, posiadający 
na dzień 1.02.2023 r. aktywny abonament (niezależnie od ilości wykupionych wcześniej lokalizacji) 
uzyskają automatycznie* dostęp do wszystkich  parkingów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, do 
końca ważności wykupionego abonamentu.  

3. Nowe ceny usług parkingowych  
 Od dnia 01.02.2023 r. zmianie ulegają ceny za usługi: 

a) Bilet jednorazowy (godzina liczona jest od momentu wjazdu i obejmuje także pierwsze 15 minut korzystania z Parkingu): 

− pierwsza godzina – 5zł  
− każda kolejna rozpoczęta godzina – 5zł  

b) Bilet dobowy – 40zł (naliczanie opłat zatrzymuje się na 8h, kolejne godziny naliczają się po upływie 24h).  

c) Bilet zagubiony – 80zł  
d) Abonament 30 – dniowy dla: pracowników, pracowników szpitali klinicznych i studentów UM  

w Łodzi: wszystkie parkingi – 80zł  

Pozostałe zasady korzystania z  usług parkingowych pozostają bez zmian.  
Zachęcamy Państwa do zapoznania z regulaminem i cennikiem, obowiązującym od 01.02.2023 r. 

Niniejszy komunikat nie stanowi  oferty. Szczegółowe warunki i opłaty związane z korzystaniem 
z usług parkingowych znajdą Państwo: przy wjazdach na parking, przy kasach automatycznych, 
na tablicach ogłoszeniowych obok biura oraz na stronach internetowych: 
− https://umed.pl/wspolpraca/wspolpraca-z-biznesem/spolka-umed/parkingi/ 
− https://ciitt.umed.pl/parkingi/ 

* W lokalizacji przy ul. Muszyńskiego, zostały zainstalowane inne (nowocześniejsze) urządzenia.   
Z uwagi na odmienność rozwiązania technologicznego, w celu uzyskania dostępu - niezbędnym będzie kontakt 
z biurem parkingu: 

• Zdalnie: po przyłożeniu karty na wjeździe należy pobrać bilet. Przed opuszczeniem parkingu należy 
z wyprzedzeniem przesłać na adres: parking@umed.pl, informacje dotyczące daty i godziny wjazdu – 
wyjadą Państwo używając swojej karty. 

• Osobiście:  udając się do Biura Obsługi Klienta z kartą abonamentową w wybranych przez Państwa 
godzinach pracy BOK. 

Dotyczy wyłącznie osób, które nabrały nowe uprawnienia do parkowania na Muszyńskiego  w ramach posiadanego abonamentu 
i nie miały wcześniej przypisanej tej lokalizacji do swojej karty. 

 

Z poważaniem  

Biuro Obsługi Klienta 
e-mail: parking@umed.pl 
tel.: 535 740 140 
https://ciitt.umed.pl/parkingi/ 
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