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w sprawie: organizacji ruchu na terenie Politechniki Gdańskiej  
 
 

Wprowadza się następujące zasady dotyczące ruchu osób i pojazdów obowiązujące na 
terenie kampusu. 
 
I) Godziny otwarcia bram: 
 

1) Codziennie w  godzinach: 
a) brama główna od 5.00 do 22.00 
b) przy Auditorium Novum od 6.00 do 22.00 
c) przy Bratniaku od 6.00 do 19.00. 
 

2) Pozostałe bramy zewnętrzne są zamknięte (pełnią funkcje dróg pożarowych). 
 
II)  Godziny otwarcia furtek: 
 

1) Codziennie w godzinach: 
a) przy bramie głównej od 5.00 do 22.00 
b) przy Auditorium Novum na teren A od 6.00 do 22.00 
c) przy skrzydle B (ul. Traugutta) od 6.00 do 22.00 
 

2) Od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 20.00: 
a) za budynkiem  Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki 

(ul. Traugutta), 
b) za budynkiem Wydziału Chemicznego (od strony Zakładu Opieki 

Zdrowotnej), 
c) za budynkiem Żelbetu (od strony Bratniaka). 
 

3) Ulica Siedlicka jest dostępna dla ruchu pieszego przez całą dobę.  
 
III)  Bramy i furtki wewnętrzne wychodzące na ulicę Siedlicką są otwarte w godzinach 

od 5.30 do 22.00. 
 
IV)  W godzinach od 22.00 do 5.00 brama główna jest obsługiwana przez strażnika. 

Każdorazowy fakt wyjścia lub wyjazdu pracownika w godzinach nocnych wymaga 
zgłoszenia telefonicznego tel. 347-14-32 lub na najbliższej portierni. 

 
V) Prawo wjazdu na teren Politechniki Gdańskiej mają: 

1) posiadacze aktywnych kart wjazdu,  
2) posiadacze identyfikatorów jednorazowych wystawionych przez Dział Ochrony 

Mienia, 
3) zaproszeni  goście po wcześniejszym zgłoszeniu do Działu Ochrony Mienia tel. 

23-38 lub bezpośrednio na bramę główną tel. 14-32. 



 
 
VI)  Przepisy ogólne: 

1) Na terenie Politechniki Gdańskiej obowiązują ogólne zasady ruchu drogowego. 
2) Parking uważa się za płatny niestrzeżony, 
3) Parkowanie na terenie uczelni możliwe jest tylko w godzinach jej otwarcia, 
4) Pozostawienie pojazdu na terenie uczelni w godzinach nocnych np. z powodu 

awarii jest możliwe po zgłoszeniu i uzyskaniu zgody kierownika Działu Ochrony 
Mienia lub dowódcy zmiany. 
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