Czy parking przy szpitalu powinien byæ

p³atny?
Parkingi przy szpitalach wzbudzaj¹ wiele emocji. Je¿eli s¹ bezp³atne wówczas kierowcy
narzekaj¹ na nadmiar aut i brak miejsc postojowych. Je¿eli zaœ pobierane s¹ na nich
op³aty,powoduje to niezadowolenie parkuj¹cych* . Czy s³usznie? Jakie argumenty stoj¹ za
tym, aby parking przy szpitalu by³ p³atny?
Nie istniej¹ bezp³atne parkingi. Ich utrzymanie, sprz¹tanie, oœwietlenie wi¹¿e siê z okreœlonymi
kosztami. Albo ponosiæ je bêd¹ kierowcy korzystaj¹cy z infrastruktury parkingowej, albo
zostan¹ pokryte ze œrodków publicznych przez ca³e spo³eczeñstwo.
Koszty utrzymania parkingów, których nie pokryj¹ kierowcy w formie op³at parkingowych
finansowane s¹ ze œrodków w³asnych szpitali, które od lat cierpi¹ z powodu braku
odpowiedniego finansowania. Parking mo¿e byæ dla nich dodatkowym przychodem albo
dodatkowym kosztem.
Nie ma obowi¹zku dojazdu do szpitala samochodem. Finansowanie szpitalnych parkingów z
publicznych pieniêdzy jest dyskryminuj¹ce wzglêdem osób, które przyjecha³y transportem
zbiorowym lub taksówk¹.
Z bezp³atnych parkingów przy szpitalach korzystaj¹ tak¿e okoliczni mieszkañcy czy klienci
sklepów odbieraj¹c tym samym miejsca parkingowe pacjentom.
Zwiêkszanie iloœci bezp³atnych miejsc parkingowych to droga donik¹d. Kraje w których
zakazano pobierania op³at na szpitalnych parkingach (Szkocja, Walia) borykaj¹ siê z ci¹g³ym
brakiem miejsc parkingowych. Brakuje ich nie tylko dla osób odwiedzaj¹cych swoich bliskich,
ale i dla lekarzy i samych pacjentów**.
Bezp³atny parking to chaos przestrzenny, pozastawiane chodniki czy podjazdy dla karetek.
Op³ata parkingowa to nie ukryty podatek, ale koszt us³ugi, jak zakup gazety w szpitalnym kiosku
czy kawy w bufecie. Ponosz¹ j¹ tylko korzystaj¹cy z parkingu, pozosta³e osoby nie ponosz¹
tego kosztu.
Szpitale mog¹ tak kszta³towaæ op³aty parkingowe, aby nie ponosi³y ich osoby które wje¿d¿aj¹ na
parking na krótki okres np. przywo¿¹c pacjentów do szpitala (pierwsze 15 minut parkowania
gratis). Osobom poddanym d³ugotrwa³emu leczeniu mog¹ zaœ przys³ugiwaæ preferencyjne
stawki np. w formie abonamentów parkingowych.

Masz jakieœ pytania lub uwagi?
Skontaktuj siê z nami: j.puzynski@pobp.org.pl, biuro@pobp.org.pl

* Na podstawie artyku³ów prasowych na temat p³atnych parkingów przy szpitalach.
** https://www.dailyrecord.co.uk/news/health/more-2000-workers-waiting-nhs-12040215

