
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Pismo okólne 

Kanclerza Politechniki Gdańskiej  

nr 7/2016 z 10 listopada 2016 r. 

 

 

w sprawie: regulaminu wydawania kart wjazdu na teren kampusu Politechniki Gdańskiej. 

 

Na podstawie §85 ust. 1 i 2 Statutu Politechniki Gdańskiej ze zmianami, postanawiam: 

 
 
§1 Regulamin wydawania kart wjazdu na teren kampusu Politechniki Gdańskiej stanowi załącznik  

do niniejszego pisma. 

 
§2 Pismo okólne wchodzi w życie z dniem wydania.  
 

 

 

 

 

Kanclerz 

mgr inż. Marek Tłok 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Załącznik 

do Pisma Okólnego Kanclerza PG nr 7/2016 z 10 listopada 2016 r. 

 

 

Regulamin wydawania kart wjazdu na teren kampusu Politechniki Gdańskiej 

 

1. Karty uprawniające do wjazdu samochodem na teren Uczelni, po złożeniu 

odpowiedniego wniosku i uiszczeniu opłaty, mogą otrzymać: 

1) pracownicy pozostający w stosunku pracy - karta ważna jest na okres zatrudnienia lub do 

unieważnienia karty, 

2) osoby wykonujące obowiązki w ramach umów cywilnoprawnych - karta wydawana za zgodą 

kanclerza, ważna od terminu zgłoszenia do końca umowy lub na czas określony w zgodzie, 

3) doktoranci 

 karta ważna na czas trwania studiów doktoranckich 

 dostęp tylko do parkingu przy ul. Fiszera, 

4) emerytowani pracownicy PG - karta wydawana za zgodą kanclerza, ważna od terminu 

zgłoszenia do końca roku akademickiego lub na czas określony w zgodzie, 

5) osoby posiadające tytuł profesor emeritus Politechniki Gdańskiej lub tytuł honorowy profesor 

emeritus Politechniki Gdańskiej – karta ważna na czas nieokreślony, 

6) studenci studiów niestacjonarnych i słuchacze studiów podyplomowych 

 karta ważna do końca semestru (zimowego do końca lutego, letniego do końca 

września) 

 karta aktywna od godz. 15:00 w piątek do godz. 22:00 w niedzielę 

 w przypadkach innego cyklu semestrów zgodnie z informacją z wydziałów, 

7) kontrahenci, dostawcy, firmy i osoby stale współpracujące z PG, dzierżawcy  

i przedstawiciele firm świadczących usługi stałe na rzecz Uczelni – karty wydawane po 

uzyskaniu potwierdzenia przez dyrektora wydziału lub kierownika jednostki organizacyjnej, 

8) osoby posiadające uprawnienia osób niepełnosprawnych zgodnie art. 8 ustawy Prawo 

o ruchu drogowym. 

2. Wydawanie kart wjazdu dla nowych użytkowników 

1) karty wjazdu dla nowych uprawnionych użytkowników są wydawane po wypełnieniu 

wniosku, przesłaniu go na adres mailowy kartawjazdu.dom@pg.gda.pl i wniesieniu opłaty 

za wydanie karty (wniosek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu), 

2) użytkownik karty potwierdza podpisem odbiór karty oraz zapoznanie się z powyższym 

regulaminem,  

3) uprawniony użytkownik otrzymuje tylko jedną kartę wjazdu (z wyłączeniem użytkowników, 

o których mowa w pkt 1 ust. 7), 
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4) wysokość opłat za wydanie karty określa cennik (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu), 

5) opłatę za wydanie karty uiszcza się gotówką w Dziale Ochrony Mienia. 

3. Zasady korzystania z kart wjazdu: 

1) każda karta jest przypisana do konkretnego użytkownika, 

2) karty nie wolno udostępniać osobom trzecim, 

3) użytkownik jest zobowiązany powiadomić wystawcę karty o każdej zmianie danych, na 

podstawie których karta została wydana. Zmiany należy zgłaszać na adres: 

kartawjazdu.dom@pg.gda.pl, 

4) przejazd każdego pojazdu jest rejestrowany, a system wyposażony jest w zabezpieczenie 

anti-passback, które uniemożliwia ponowne otwarcie szlabanu wjazdu, jeżeli nie użyto 

szlabanu wyjazdu, 

5) przy użyciu jednej karty może wjechać tylko jeden pojazd, obowiązuje przejazd pojazdów 

pojedynczo pod szlabanem, 

6) otwarcie szlabanu jest możliwe tylko po zatrzymaniu się pojazdu przed szlabanem na pętli 

indukcyjnej i po zidentyfikowaniu karty przez system kontroli dostępu, 

7) w momencie zapalenia się zielonej lampki na czytniku szlaban zostanie podniesiony 

i przejazd będzie możliwy,  

8) szlaban zamyka się automatycznie, po przejechaniu drugiej pętli indukcyjnej, co będzie 

skutkowało zamknięciem się szlabanu i uderzeniem w samochód wjeżdżający w sposób 

nieuprawniony, bez użycia karty wjazdowej ("na ogonie"). 

4. Identyfikatory okresowe: 

1) na wniosek jednostki organizacyjnej dla ekip remontowych, budowlanych, instalacyjnych itp. 

(tylko dla samochodów ciężarowych i dostawczych) są wydawane przez DOM identyfikatory 

okresowe na okres do trzech miesięcy, 

2) wjazd na teren jest możliwy tylko na okres dostawy i rozładunku, bez możliwości 

parkowania na terenie kampusu (poza wyznaczonym placem budowy), 

3) samochody osobowe są traktowane jako pojazdy kontrahenta. 

5. Wjazdy jednorazowe 

1) wjazdy jednorazowe, niecykliczne i niepowtarzalne w ciągu semestru, tylko na wniosek, dla 

gości Uczelni są możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu: 

a) e-mailem na adres cerber@pg.gda.pl przez dyrektorów jednostek/kierowników jednostek 

organizacyjnych lub uprawnione osoby 

b) telefonicznie (tel. 14-32) przez dyrektorów jednostek/kierowników jednostek 

organizacyjnych lub uprawnione osoby, 
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2) wjazdy grup gości seminariów i konferencji na teren kampusu możliwe są za zgodą 

kanclerza na wniosek dyrektorów jednostek/kierowników jednostek organizacyjnych. 

6. Wymiana kart w związku ze zmianą systemu kontroli dostępu 

1) w związku ze zmianą systemu kontroli dostępu nastąpi bezpłatna wymiana kart dla 

dotychczasowych użytkowników posiadających ważną kartę wjazdową, 

2) osoby, którym należy wymienić kartę, zostaną wskazane przez: 

a) dyrektorów jednostek/kierowników jednostek organizacyjnych - listy użytkowników 

odrębne dla pracowników, emerytów oraz osób współpracujących z PG i przekazane do 

DOM, 

b) kierowników dziekanatów: 

‒ listy doktorantów uprawnionych do korzystania z kart wjazdowych 

‒ listy studentów studiów niestacjonarnych i słuchaczy studiów podyplomowych (bez 

danych z pkt. 6.3), a w przypadku innego cyklu semestrów z terminem ich trwania, 

i przekazane do DOM, 

3) lista musi zawierać aktualne dane takie jak: imię, nazwisko, stanowisko, status prawny 

(pracownik, student, doktorant itd.), nr rejestracyjny, markę i model samochodu, adres e-

mail, nr telefonu komórkowego, numer budynku, (dane jak we wniosku - załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu), 

4) po wydrukowaniu kart Dział Ochrony Mienia przekaże karty do dyrektorów 

jednostek/kierowników jednostek organizacyjnych/kierowników dziekanatów celem ich 

kolportażu,  

5) studenci studiów niestacjonarnych i podyplomowych w celu odbioru karty i wniesienia opłaty 

zgłaszają się osobiście do Działu Ochrony Mienia, 

6) użytkownik karty potwierdza podpisem odbiór karty oraz zapoznanie się powyższym 

regulaminem. 

7. Przepisy końcowe i konsekwencje nieprzestrzegania przepisów:  

1) użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad określonych w pkt 3 niniejszego 

regulaminu, 

2) użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania ogólnych zasad ruchu drogowego, 

3) użytkownik zobowiązuje się do korzystania z wyznaczonych miejsc postojowych, 

4) obowiązuje całkowity zakaz parkowania na trawnikach, drogach pożarowych i w miejscach 

utrudniających ruch pieszych i pojazdów, 

5) w przypadku zniszczenia szlabanu winny ponosi odpowiedzialność materialną, 

6) w przypadku nieprzestrzegania powyższych zapisów regulaminu karta zostanie 

zablokowana (unieważniona), a jej właściciel pozbawiony możliwości otrzymania innej karty, 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

7) pracownicy Działu Ochrony Mienia są uprawnieni do weryfikacji kart wjazdu. 

8. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych korzystają z miejsc postojowych 

zlokalizowanych w Gdańsku przy ul. Traugutta. Zasady wydawania pilotów i korzystania 

z miejsc określa oddzielny regulamin. 

 



Załącznik nr 1 

Wniosek o wymianę kart wjazdu na teren kampusu Politechniki Gdańskiej

Tytuł Nazwisko Imię
Jednostka 

organizacyjna
Adres e-mail

Numer 

rejestracyjny

Numer rej. 

drugiego 

pojazdu

Telefon 

kontaktowy 

komórkowy

Numer 

budynku
Stanowisko

Forma 

zatrudnienia

Marka 

samochodu

Model 

samochodu

1

2

3

4

WNIOSEK PROSZĘ WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI. PROSZĘ NIE ZMIENIAĆ KOLEJNOŚCI KOLUMN.

W PRZYPADKU POSIADANIA PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WIĘKSZEJ LICZBY POJAZDÓW PROSZĘ O WYPEŁNIENIE W DODATKOWYM WIERSZU KOLUMN H, M oraz N

Proszę o przesłanie wypełnionego wniosku na adres kartawjazdu.dom@pg.gda.pl 

Nowa karta wjazdu zostanie przygotowana tylko po wypełnieniu wszystkich kolumn. Informacja o odbiorze zostanie wysłana na podany adres e-mailowy.

Kolumnę E proszę o wypełnienie zgodnie z poniższym wykazem symboli jednostek organizacyjnych.

Kolumnę J zgodnie z aktualną numeracją budynków dostępnej na stronie http://campus.pg.gda.pl/ 

Symbol  jednostki organizacyjnej: R -  Politechnika Gdańska – Rektor 
RK - prorektor ds. kształcenia i dydaktyki 
RN -  prorektor ds. nauki  
RI - prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji 
RO -  prorektor ds. organizacji  
  
WYDZIAŁY  
WA - Wydział Architektury  
WCh - Wydział Chemiczny  
WETI - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki  
WEiA - Wydział Elektrotechniki i Automatyki  
WFTiMS - Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej  
WILiŚ - Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska WM - Wydział Mechaniczny  
WOiO - Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa  
WZiE - Wydział Zarządzania i Ekonomii 
 
JEDNOSTKI CENTRALNE  
CNMKO - Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość - 
Centrum Języków Obcych  
CSA - Centrum Sportu Akademickiego PG  
B - Biblioteka Politechniki Gdańskiej  
 
ADMINISTRACJA CENTRALNA  
K - kanclerz  
KF - kwestor - zastępca kanclerza ds. finansowych  
KP - zastępca kanclerza ds. pracowniczych  
KI - zastępca kanclerza ds. infrastruktury 
BK - Biuro Karier   
BR - Biuro Rektora 
CUI -  Centrum Usług Informatycznych  
DBHP - Dział Bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej  
DE - Dział Eksploatacji  
DG - Dział Gospodarczy   
 

DOAD - Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów  
DOM - Dział Ochrony Mienia  
DIR - Dział Inwestycji i Remontów  
DK - Dział Kształcenia   
DMWA - Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej  
DProj - Dział Projektów   
DP - Dział Promocji  
DRP - Dział Radców Prawnych  
DSN - Dział Spraw Naukowych  
DO - Dział Osobowy  
DSS - Dział Spraw Studenckich 
DZP - Dział Zamówień Publicznych  
DZJ - Dział Zarządzania Jakością  
OS - Osiedle Studenckie  
OW - Czarlina - Ośrodek Wypoczynkowy Czarlina  
SAW - Sekcja Audytu Wewnętrznego  
SO - Sekcja ds. obronnych, Kancelaria Niejawna  
W - Wydawnictwo PG 
ZRP - Zespół Rzeczników Patentowych     
Kwestura  
FDEMI - Dział Ewidencji Majątkowej i Inwentaryzacji  
FDF - Dział Finansowy  
FDK - Dział Księgowości  
FDP - Dział Płac  
FDRP - Dział Rozliczeń Projektów  
 
INNE JEDNOSTKI CENTRALNE  
  
CI TASK -Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej  
CMTM - Centrum Morskich Technologii Militarnych  
CSR  - Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne Eureka w Sopocie  
CTWT - Centrum Transferu Wiedzy i Technologii  
WIT - Węzeł Innowacyjnych Technologii  
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http://campus.pg.gda.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Załącznik nr 2 

Cennik opłat za wydanie kart wjazdu na teren kampusu Politechniki Gdańskiej 

1. Opłatę za wydanie karty uiszcza się w Dziale Ochrony Mienia. 

2. Pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, osoby wykonujące obowiązki w ramach 

umów cywilnoprawnych, doktoranci oraz emeryci  – jednorazowa opłata - 30,00 zł. 

3. Kontrahenci, osoby i firmy współpracujące  

1) zakup nowej karty - 130,00 zł 

2) przedłużenie karty na następny rok akademicki - 100,00 zł 

3) zakup trzeciej i następnej karty - 300,00 zł 

4) karta ważna od terminu zgłoszenia do końca roku akademickiego. 

4. Studenci studiów podyplomowych - zakup nowej semestralnej karty - 80,00 zł,  

przedłużenie na następny semestr - 50,00 zł. 

5. Wymiana karty zniszczonej na nową po jej zwrocie i wniesieniu opłaty - 30,00 zł. 

6. Wymiana karty niesprawnej (bez uszkodzeń mechanicznych) w ciągu 12 miesięcy od jej 

wydania jest bezpłatna. 

7. Duplikat karty zgubionej - 70,00 zł. 

 

 


	7-2016
	1 Wniosek o wymianę kart wjazdu
	zał 2

