
ZARZĄDZENIE NR 19/2022 
Dyrektora Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka 

z dnia 28 marca 2022 r. 
 

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Centrum Kulturalno-Artystycznego  
w Kozienicach oraz Regulaminu korzystania z miejsc postojowych w wielostanowiskowym 
garażu podziemnym Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. 
 
W celu wprowadzenia zmian w Regulaminie Centrum Kulturalno-Artystycznego  
w Kozienicach oraz Regulaminie korzystania z miejsc postojowych w wielostanowiskowym 
garażu podziemnym Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach zarządzam,  
co następuje:  
 

§1 
1. Ustalam w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia Regulamin Centrum Kulturalno-

Artystycznego w Kozienicach. 
2. Ustalam z załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia Regulamin korzystania z miejsc 

postojowych w wielostanowiskowym garażu podziemnym Centrum Kulturalno-
Artystycznego w Kozienicach. 

 
§2 

Z dniem 28 marca 2022 r. traci moc zarządzenie: 
1. Nr 15/2022 z dnia 01.03.2022 r. Dyrektora Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława 

Klimczuka w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Centrum Kulturalno-
Artystycznego w Kozienicach oraz Regulaminu korzystania z miejsc postojowych 
w wielostanowiskowym garażu podziemnym. 

 
§3 

Wykonanie zarządzenia powierzam referentowi ds. administracyjnych. 
 

§4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

Dyrektor 
Kozienickiego Domu Kultury 

im. Bogusława Klimczuka 
Elwira Kozłowska 

 
  



Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 19/2022  

Dyrektora Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka  
z dnia 28 marca 2022 r. 

 

Regulamin 
Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach 

 
Kierując się troską Osób odwiedzających Centrum Kulturalno-Artystyczne mieszczące 
się przy ul. Warszawskiej 29, 26-900 Kozienice, prosimy o przestrzeganie postanowień 
niniejszego Regulaminu, który obowiązuje na terenie całego obiektu. 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Budynek Centrum Kulturalno-Artystycznego (dalej zwany „CKA”) oraz teren wokół niego 

stanowi mienie Gminy Kozienice. 
2. W CKA swoją siedzibę mają:  

- Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka (dalej zwany „KDK”) z kinem KDK -
www.dkkozienice.pl, www.kinokozienice.pl 

- Mediateka – Filia nr 8 Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka 
Siarczyńskiego – www.kozienice.msib.pl, 

- Szkoła Muzyczna I stopnia w Kozienicach – www.muzycznakozienice.pl, 
- Telewizja lokalna „Kronika Kozienicka”, 
- Kawiarnia. 

3. KDK na podstawie stosownych umów sprawuje opiekę nad budynkiem i nim zarządza. 
Pozostałe instytucje prowadzą w obiekcie swoją działalność statutową na podstawie 
stosownych porozumień. 

4. Zasady korzystania z kina KDK określają odrębne regulaminy dostępne na miejscu 
w kasach KDK i foyer oraz na stronie internetowej www.dkkozienice.pl 
i www.kinokozienice.pl. 

5. Zasady korzystania z garażu podziemnego CKA określa odrębny regulamin. 
6. CKA czynne jest codziennie w godzinach od 09.00 do 21.00 oraz w czasie niezbędnym  

do organizacji imprez własnych i zleconych, w tym seansów kinowych. CKA jest nieczynne 
w wybrane dni świąteczne, a informacja o zamknięciu jest każdorazowo publikowana  
w stosownych ogłoszeniach. 

7. Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych.  

8. Bezpieczeństwo osób odwiedzających CKA zapewnia system monitorowania. 
9. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie CKA zarządzający budynkiem nie 

ponosi odpowiedzialności. 
10. Budynek CKA dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 
§ 2 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 
1. Zabrania się przebywania na terenie CKA osobom odwiedzającym obiekt w celach innych 

niż wynika to z jego przeznaczenia, w tym również osobom zachowującym się niezgodnie 
z przepisami prawa lub zakłócającym spokój innych osób odwiedzających CKA. 

http://www.dkkozienice.pl/


2. Dzieci w wieku poniżej 10 lat mogą przebywać na terenie CKA wyłącznie pod opieką 
osoby dorosłej. 

3. Za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich znajdujących się na terenie CKA odpowiadają 
ich opiekunowie, rodzice lub opiekunowie prawni. 

4. Zabrania się wchodzenia na teren CKA z rzeczami mogącymi stanowić zagrożenie 
dla życia lub zdrowia ludzi lub których przechowywanie bądź posiadanie jest prawnie 
zabronione (narkotyków, broni, materiałów wybuchowych, substancji łatwopalnych  
oraz innych zagrażających bezpieczeństwu i życiu ludzi lub mieniu). 

5. Na terenie CKA zabrania się: 
- zażywania jakichkolwiek środków odurzających,  
- palenia wyrobów tytoniowych i tzw. elektronicznych papierosów, 
- konsumpcji napojów alkoholowych (za wyjątkiem specjalnych wydarzeń 

okolicznościowych – tylko za zgodą Dyrektora KDK). 
6. Zakazuje się przebywania na terenie CKA osobom w stanie nietrzeźwym 

lub pod wpływem podobnie działających środków, zakłócającym porządek publiczny 
oraz zachowującym się w sposób uciążliwy dla innych osób lub uporczywie naruszającym  
niniejszy Regulamin.  

7. Osoby odwiedzające CKA zobowiązane są o respektowanie poleceń służb ochrony 
obiektu. 

8. Przebywanie na terenie CKA po zażądaniu opuszczenia go przez służbę ochrony może być 
objęte interwencją Policji lub innych organów porządkowych.  

9. Dopuszczalne jest przebywanie zwierząt na terenie obiektu CKA pod warunkiem aby ich 
pobyt nie był uciążliwy i nie zagrażał przebywającym tam osobom. Za zachowanie 
zwierząt odpowiadają ich opiekunowie, którzy mają obowiązek stałego i skutecznego 
dozoru nad nimi. Wprowadzane zwierzęta powinny być odpowiednio zabezpieczone 
przed możliwością wyrządzenia szkody innym osobom lub mieniu, tj.: trzymane 
na smyczy i w kagańcu lub w specjalnym transporterze bądź na rękach właściciela. 
Za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiadają ich właściciele. 

10. Zanieczyszczanie, niszczenie lub niezgodne z przeznaczeniem używanie urządzeń CKA, 
także w pomieszczeniach ogólnodostępnych jak toalety itp. jest zabronione. Działania 
takie będą podstawą do roszczenia o naprawienie szkody.  

11. Osoby, które doprowadzą do zniszczenia mienia CKA ponoszą odpowiedzialność 
materialną za wyrządzone szkody.  

12. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice 
lub opiekunowie prawni. 

13. Rzeczy znalezione należy przekazać pracownikowi Punktu Informacji lub służbie ochrony 
CKA. Zatrzymanie rzeczy znalezionych stanowi naruszenie obowiązującego prawa.  

14. Dystrybucja materiałów reklamowych, umieszczanie plakatów oraz przeprowadzanie 
ankiet bez zgody Dyrekcji KDK jest zabronione. 

15. Zabrania się organizowania zgromadzeń, wystawiania na sprzedaż towarów, handlu 
obnośnego i obwoźnego, występów muzycznych, prowadzenia akcji charytatywnych  
na całym terenie CKA bez zgody Dyrekcji KDK. 

16. Żebranie i akwizycja na terenie CKA jest zabronione. 
17. Na terenie CKA obowiązuje całkowity zakaz biegania, jazdy na łyżworolkach, 

deskorolkach, hulajnogach, rowerach, jak również wprowadzania ich na teren CKA. 



18. Na terenie CKA obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania. Wykonanie zdjęć jest 
możliwe po uzyskaniu wcześniejszej zgody Dyrekcji KDK. Zakaz nie dotyczy zdjęć 
rodzinnych wykonywanych wyłącznie na użytek prywatny.  

 
§ 3 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wobec osób naruszających niniejszy Regulamin będą wyciągane konsekwencje prawne. 
2. Wejście na teren CKA oznacza akceptację i przestrzeganie postanowień niniejszego 

Regulaminu. 
3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Kozienickiego Domu Kultury  

im. Bogusława Klimczuka. 
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28 marca 2022 roku. 
 
 
 
 

Dyrektor 
Kozienickiego Domu Kultury 

im. Bogusława Klimczuka 
Elwira Kozłowska 

 
 
 
 

 
  



Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 19/2022  

Dyrektora Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka  
z dnia 28 marca 2022 r. 

 

Regulamin 
korzystania z miejsc postojowych w wielostanowiskowym garażu 
podziemnym Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach  

 
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z garażu podziemnego (dalej zwanym 
,,garażem”) Centrum Kulturalno-Artystycznego (dalej zwanym ,,CKA”) przez jego klientów, 
pracowników oraz osoby  im towarzyszące (dalej zwanych ,,Użytkownikami”). 
 

§ 1 
PRZEPISY OGÓLNE 

1. Garaż stanowi mienie Gminy Kozienice. 
2. Na podstawie stosownych umów podmiotem zarządzającym garażem jest Kozienicki 

Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka (dalej zwany KDK). 
3. Liczba miejsc postojowych w garażu wynosi 82, z tego 2 miejsca wydzielone są dla osób 

niepełnosprawnych. Miejsca te są wyraźnie oznakowane. 
4. Garaż czynny jest codziennie w godzinach 9.00-21.00. Garaż jest nieczynny w wybrane 

dni świąteczne, a informacja o zamknięciu jest każdorazowo publikowana w stosownych 
ogłoszeniach. 

5. Garaż przeznaczony dla Użytkowników jest niestrzeżony, bezpłatny i objęty 
monitoringiem. Dostępny jest dla samochodów osobowych o wysokości 
nieprzekraczającej 2 m i dopuszczalnej masie całkowej nieprzekraczającej 3,5 t. 

6. Na terenie garażu zabrania się parkowania pojazdów z instalacją LPG. 
7. W garażu działa elektroniczny system informacji o wolnych miejscach postojowych. 
8. Każdy Użytkownik poprzez wjazd na teren garażu akceptuje warunki niniejszego 

Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 
 

§ 2 
WARUNKI KORZYSTANIA Z GARAŻU 

1. Użytkownicy miejsc postojowych parkują pojazdy tylko w wyznaczonych miejscach 
w sposób nieutrudniający jazdy i parkowania pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie. 

2. W pozostałych nieoznaczonych miejscach wprowadza się całkowity zakaz parowania. 
3. Na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych mogą parkować wyłącznie 

Użytkownicy posiadający ważną kartę parkingową, zgodną ze wzorem stanowiącym 
załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2014 r.  
w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych. Karta powinna być 
umieszczona w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu. 

4. Poruszanie się pojazdami na terenie garażu dozwolone jest tylko zgodnie z kierunkiem 
ruchu wyznaczonym przez właściwe oznaczenia i kierunkowskazy. 

5. Na terenie garażu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h. 
 

 
 



§ 3 
OBOWIĄZKI PARKUJĄCEGO 

Użytkownicy zobowiązani są do: 
1. Zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób trzecich 

oraz stosowania posiadanych systemów zabezpieczeń. 
2. Utrzymania pojazdu w dobrym stanie technicznym dla zapobieżenia wyciekom oleju 

i nadmiernej toksyczności spalin. 
3. Nie parkowania na przejściach i wjeździe. 
4. Nie zakłócania porządku publicznego. 
5. Posiadania aktualnej polisy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu. 
6. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 
7. Niezwłocznego zaalarmowania Państwowej Straży Pożarnej ( Tel. 998 lub Tel. Alarmowy 

112) w przypadku zauważenia pożaru. 
8. Niezwłocznego powiadomienia pracowników działu administracyjno - technicznego 

o zauważonych zagrożeniach bezpieczeństwa. 
9. Na ciągach jezdnych i pieszych obowiązują odpowiednio przepisy ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, oznakowanie pionowe i poziome. 
Niezależnie od powyższego każdy Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do stosowania 
się do poleceń pracowników działu administracyjno - technicznego i służby ochrony. 
 

§ 4 
ZACHOWANIA ZABRONIONE 

Zabrania się na terenie garażu w szczególności: 
1. Uruchamiania i poruszania się po garażu pojazdem mechanicznym będąc pod wpływem 

alkoholu i/lub środków odurzających. 
2. Palenia wyrobów tytoniowych oraz używania otwartego ognia, spożywania alkoholu 

i środków odurzających, używania elektronicznych papierosów.  
3. Magazynowani paliw, substancji i materiałów łatwopalnych, pustych pojemników 

po paliwie. 
4. Tankowania pojazdów. 
5. Pozostawiania pojazdów z uruchomionymi silnikami. 
6. Parkowania pojazdów z nieszczelnymi układami (np. paliwowym, olejowym, 

hydraulicznym lub innym). 
7. Mycia, odkurzania pojazdów, suszenia za pomocą jakichkolwiek grzałek, wymiany wody 

chłodniczej, paliwa lub oleju oraz dokonywania jakichkolwiek napraw w obrębie miejsc 
postojowych. 

8. Prowadzenia pojazdu bez włączonych świateł mijania. 
9. Wykorzystywania miejsc postojowych do innych celów niż parkowanie pojazdów 

samochodowych. 
10. Zaśmiecania garażu. 
11. Pozostawiania pojazdów w garażu poza godzinami otwarcia. 

 
§5 

PRZEPISY PORZĄDKOWE 
1. W przypadku kiedy Użytkownik zaparkuje pojazd w sposób utrudniający ruch na terenie 

garażu lub zagrażający bezpieczeństwu osób trzecich, pozostawi pojazd poza godzinami 
otwarcia CKA, bądź w inny sposób naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, KDK 



jako podmiot zarządzający może wezwać odpowiednie służby w celu odholowania 
pojazdu na wyznaczony w tym celu parking na koszt Użytkownika. 
 

§ 6 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Podmiot zarządzający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu 
pozostawionym w garażu, a w szczególności za kradzież, zniszczenia lub uszkodzenia 
pojazdu, powstałe z winy innych Użytkowników, osób trzecich bądź działania siły wyższej, 
jak również nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe. 

2. Właściciel pojazdu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone 
osobom trzecim, wynikające z niezachowania ostrożności podczas parkowania 
i poruszania się pojazdem oraz zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych 
z usuwaniem szkód wyrządzonych zarówno przez niego, jak i przez osobę, której pojazd 
udostępnił. 
 

§7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Podmiot zarządzający zastrzega sobie prawo czasowego zamykania garażu lub jego 
części. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Kozienickiego Domu Kultury  
im. Bogusława Klimczuka. 

 
 
 
 

Dyrektor 
Kozienickiego Domu Kultury 

im. Bogusława Klimczuka 
Elwira Kozłowska 

 


