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Firma Projekt Parking została utworzona w 1998 roku. Naszą misją jest wspieranie administracji 
samorządowej i podmiotów prywatnych w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych, poprzez  
kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni parkingowej. 
Świadczymy pełen zakres usług - od doradztwa i projektowania poprzez organizowanie i wyposa-
żenie, aż po zarządzanie parkingami. Dotyczy to zarówno płatnych stref w pasie drogowym, jak
i wydzielonych parkingów na terenach publicznych i prywatnych.

Przez kilkanaście lat działalności zdobyliśmy bogate doświadczenie, wypracowując własne standardy 
i gromadząc praktyczną wiedzę know-how. Od początku działamy innowacyjnie. W 1998 roku firma 
Projekt Parking zorganizowała pierwszą w Polsce strefę parkingową wyposażoną w parkomaty.
W roku 2007 wdrożyła - również jako pierwsza w kraju - system pobierania opłat parkingowych przez 
telefon komórkowy, stając się operatorem ogólnopolskiej platformy mobilnej sprzedaży biletów 
elektronicznych (marka moBILET).
Wykorzystujemy najnowsze technologie i nieustannie udoskonalamy własne rozwiązania informa-
tyczne, które zwiększają efektywność zarządzania SPP oraz usprawniają kontrolę i egzekucję opłat.

Dzięki kilkudziesięciu zrealizowanym usługom zorganizowania i zarządzania strefami parkingowymi, 
zdobyliśmy zaufanie zarządców dróg, dając  poznać się jako rzetelny i profesjonalny partner.

Kompetentny i doświadczony partner
w przedsięwzięciach parkingowych

Kompleksowe
zagospodarowanie
przestrzeni parkingowej
W ciągu doby statystyczny samochód pozostaje w spoczynku przez 95% czasu, zajmując publicz-
ną i prywatną przestrzeń miejską. Przy obecnym stopniu zmotoryzowania, parkowanie pojazdów 
jest istotnym zagadnieniem inżynierii ruchu, które wymaga starannej analizy, optymalnego 
zarządzania i nowoczesnych rozwiązań technicznych. Właśnie wokół tej problematyki od ponad 
15 lat skupia się działalność naszej firmy...



Strefy Płatnego Parkowania
Projekt Parking Sp. z o.o.  

 na rzecz i w imieniu zarządców dróg. 
Profesjonalna usługa obejmuje wszystkie aspekty funkcjonowania 
SPP. Finansując całe przedsięwzięcie, udostępniamy kompletny 
system bez ponoszenia przez Zamawiającego kosztów inwesty-
cyjnych. Wpływy z opłat parkingowych stanowią dla samorządów 
dodatkowe, stabilne źródło finansowania wydatków.

�bilans miejsc, wyznaczenie obszaru SPP, plan zagospodarowania 
i lokalizacji parkometrów

�propozycje wysokości stawek opłat i okresu ich pobierania
�koncepcje systemu pobierania opłat i organizacji kontroli
�analiza ekonomiczna przedsięwzięcia
�projekty niezbędnej dokumentacji (uchwała,  regulamin SPP) 
�studia przypadków i wieloaspektowe projekty związane z tema-

tyką parkingową
�opracowania dotyczące polityki parkingowej miast. 

�projekty organizacji ruchu, określające lokalizację nowych 
znaków pionowych D-44, D-45 i D-18; oznakowanie poziome 
dla odcinków wyznaczonych miejsc postojowych

�montaż znaków pionowych (współpracujemy z renomowanymi 
producentami)

�wykonanie lub odnawianie oznakowania poziomego
�projektowanie i dostawa systemów nawigacji parkingowej

projektuje, organizuje i administruje
strefami parkingowymi

Koncepcje parkingowe. Projekty zagos-
podarowania SPP. Doradztwo.

Projektowanie organizacji ruchu. 
Oznakowanie pionowe i poziome.

Dostawa i montaż parkomatów.

moBILET - płatności za parkowanie 
przez telefon komórkowy.

Kontrola SPP. Inspekcja i dokumento-
wanie wykroczeń parkingowych.

�parkomat - kluczowy element systemu pobierania opłat
�gwarancja całkowitej szczelności finansowej
�stosujemy bezpieczne i sprawdzone automaty zasilane energią 

słoneczną, bez konieczności wykonywania przyłączy energety-
cznych

�finansowanie dostawy i montażu urządzeń
�programowanie urządzeń zgodne z parametrami funkcjonowa-

nia SPP
�wykonanie fundamentów, montaż i uruchomienie urządzeń

�wnoszenie opłat przez komórkę jako uzupełnienie systemu 
opartego na parkometrach

�bezpłatna aplikacja dla kierowców
�płatności za faktyczny czas postoju
�wygodne i bezpieczne transakcje bezgotówkowe
�dodatkowe funkcjonalności integrujące komunikację w mieście

i regionie (bilety autobusowe, kolejowe itp.)
�kontrola oparta na komunikacji z serwerem moBILET
�pełna transparentność systemu - moduł administracyjny 

udostępniany zamawiającemu

�szczególne podejście do systematycznej i konsekwentnej kontroli 
wnoszenia opłat parkingowych

�wyspecjalizowane, przeszkolone i wyposażone służby kontrolne
�rejestrowanie wykroczeń w terminalach przenośnych lub w tele-

fonach komórkowych (aplikacja Exek mobile)
�dokumentacja fotograficzna, wystawianie zawiadomień o opła-

cie dodatkowej
�utrzymywanie sprawności i czystości parkomatów w podsta-

wowym zakresie
�zgłaszanie zamawiającemu oraz kierownikowi biura SPP 

zakłóceń, współpraca ze Strażą Miejską oraz Policją
�dbałość o wizerunek inspektorów SPP jako reprezentantów 

zamawiającego - profesjonalne, pełne umundurowanie 

Parkingi powierzchniowe i kubaturowe

Prowadzenie biura obsługi SPP.     
Przygotowanie egzekucji należności.

�organizowanie i urządzenie biura SPP
�sprzedaż abonamentów, przyjmowanie opłat dodatkowych
�udzielanie wszelkich informacji, utrzymywanie dokumentacji

i rozliczenia z zamawiającym
�opracowywanie wzorów i bieżąca produkcja druków abona-

mentów, zawiadomień i innych materiałów 
�baza socjalna i techniczna dla służb kontrolnych i serwisowych
�ewidencja nieuiszczonych opłat parkingowych prowadzona

w postaci bazy danych (specjalistyczne oprogramowanie Exek)
�przygotowanie egzekucji należności w trybie postępowania 

administracyjnego

Serwis urządzeń SPP.

Kolekcja, transport i rozliczenie utargu
z parkomatów.

�realizowany przez służby techniczne, wyposażone w narzędzia 
oraz zapas części wymiennych

�uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych, ewentualna wymia-
na akumulatorów

�prace konserwacyjne
�usuwanie awarii i usterek urządzeń oraz uszkodzeń powstałych

w wyniku działania czynników zewnętrznych
�modułowa konstrukcja parkomatów pozwala na szybką 

wymianę całego niesprawnego podzespołu na nowy

�system kolekcji monet oparty na samozamykających, wymien-
nych kasetach - jednoznaczna identyfikacja wpływów z danego 
parkomatu, wydruk kasowy

�transporty gotówki wykonywane zgodnie z Ustawą o Ochronie 
Osób i Mienia oraz z aktami wykonawczymi do ustawy

�całość wpływów z parkomatów przekazywana na konto zama-
wiającego 

�zarządca drogi, jako jednostka uprawniona do pobierania opłat 
parkingowych, otrzymuje wszystkie środki uzyskane w związku
z funkcjonowaniem SPP (Projekt Parking jako administrator 
wykonuje tylko czynności techniczno-organizacyjne)

Dla bilansu miejsc postojowych w mieście istotne znaczenie mają 
parkingi położone na prywatnych i miejskich gruntach, znajdujące 
się poza pasem drogowym.
Projekt Parking Sp. z o.o. 

 wydzielonych obiektów parkingowych, zlokalizowanych 
w pobliżu obiektów komercyjnych i publicznych, szkół i uczelni, 
szpitali, hoteli, lotnisk i dworców. Dotyczy to również parkingów 
podziemnych i wielopoziomowych.

 współpracujemy
z producentami wysokiej jakości urządzeń. Zapewniamy komplek-
sową usługę montażu, uruchomienia i serwisu technicznego na 
parkingach prowadzonych przez podmioty zewnętrzne.

�doradztwo, koncepcje zagospodarowania obiektu parkingo-
wego, projekty dokumentacji

�koncepcje organizacji pobierania opłat i wybór optymalnego 
modelu:  automatyczny system parkingowy lub system oparty 
na parkomatach i kontroli biletów

�projekty organizacji ruchu, oznakowania kierunkowego obej-
mujące również dynamiczne systemy naprowadzania na wolne 
miejsca parkingowe

projektuje, wyposaża i prowadzi 
obsługę

Jako dystrybutor systemów parkingowych

Projektowanie parkingów.

Organizacja i wyposażenie obiektu.

Administrowanie i obsługa parkingów.

�instalacja urządzeń parkingowych i wyposażenia dodatkowego
�dostawa i montaż parkomatów, bileterek, szlabanów, automa-

tycznych słupków zaporowych, automatów kasowych, terminali 
wjazdowych itp.

�wykonanie niezbędnego okablowania, przyłączy zasilających
i sterujących, montaż pętli indukcyjnych i innych detektorów

�konfiguracja, testy i uruchomienie urządzeń
�zatrudnienie i szkolenie pracowników obsługi

�jako operator parkingu Projekt Parking wykonuje czynności 
techniczno-administracyjne

�bieżące utrzymanie i konserwacja systemu pobierania opłat
�dozór obiektu lub kontrola wnoszenia opłat
�obsługa kierowców, przyjmowanie opłat parkingowych, 

sprzedaż kart abonamentowych, fakturowanie wpłat
�różne modele rozliczeń z właścicielem parkingu: czynsz za 

dzierżawę obiektu, prowizja od wpływów lub wynagrodzenie 
ryczałtowe
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