
  
 

 

 

Pismo okólne 

Kanclerza Politechniki Gdańskiej 

nr 11/2021 z 17 grudnia 2021 r. 

 
 

w sprawie: organizacji ruchu na terenie głównego kampusu Politechniki Gdańskiej. 

 
§1 Wprowadza się następujące zasady dotyczące ruchu osób i pojazdów obowiązujące na terenie 

głównego kampusu. 

 
I) Bramy wjazdowe: 

 
1. Otwarte codziennie w godzinach 5.00 – 22.00 

 
a) Brama nr 1 (ul. G. Narutowicza, przy budynkach nr 2 i 3) - wyłączona z ruchu kołowego 

b) Brama nr 2 (ul. Traugutta, przy budynku nr 9) 

c) Brama nr 3 (ul. Traugutta, przy budynku nr 10) – brama wjazdowa 

d) Brama nr 4 (ul. Traugutta, przy budynku nr 21) – brama wyjazdowa 

e) Brama nr 5 (ul. Siedlicka , przy budynku nr 23) 

f) Brama nr 6 (ul. Traugutta, przy budynku nr 41) 

g) Brama nr 7 (ul. Do Studzienki, przy budynku nr 30) 

h) Brama nr 8 (ul. Siedlicka, przy budynku nr 17) 

i) Brama nr 9 (ul. Fiszera) – parking 
 

2. Bramy nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 są samoobsługowe, wyposażone w szlabany z dostępem dla 

posiadaczy aktywnych kart wjazdowych na teren Uczelni. Bramy nr 1, 2, 6, 9 są 

obsługiwane przez strażników. 

3. Wjazd lub wyjazd pojazdu w godzinach nocnych: 
 

a) wymaga zgłoszenia do Działu Ochrony Mienia (email: cerber@pg.edu.pl do godz. 15.30 

lub bezpośrednio na bramę główną, tel. 347-14-32). 

b) odbywa się bramą nr 6, po uprzednim zgłoszeniu. 

c) w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu, może odbywać się inną 

bramą. 

 
II) Furtki i ciągi piesze: 

 
1. Otwarte codziennie w godzinach 5.00 – 22.00 

 
a) przy bramie nr 1 (ul. G. Narutowicza) 

b) przy bramach nr 5 i 8 (ul. Siedlicka) 
 

2. Otwarte codziennie w godzinach 5.00 – 20.00 
 

a) przy budynkach nr 4 (Centrum Nanotechnologii A) i nr 5 (budynek C Wydziału 

Chemicznego) 

b) pomiędzy budynkiem nr 21 (WILiŚ A – Żelbet), a budynkiem nr 23 (Bratniak). 
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III) Parking przy ul. Fiszera: 

 
1. Otwarty codziennie w godzinach 5.00 – 22.00. 

2. Obsługiwany przez strażników od poniedziałku do soboty, w 
godzinach: 

7.00 – 17.00. W pozostałych godzinach dostęp wyłącznie dla posiadaczy 

aktywnych kart wjazdowych na teren Uczelni. 

IV) Prawo wjazdu na teren Politechniki Gdańskiej mają: 

 
1. Posiadacze aktywnych kart wjazdowych na teren Uczelni. 

2. Posiadacze identyfikatorów jednorazowych wystawionych przez Dział Ochrony 
Mienia. 

3. Zaproszeni goście, dostawcy, serwis po wcześniejszym zgłoszeniu do Działu 

Ochrony Mienia (email: cerber@pg.edu.pl do godz. 15.30  lub  bezpośrednio 

na bramę główną, tel. 347-14-32), lub po uzyskaniu zgody Kanclerza PG. 

 
V) Przepisy ogólne dot. organizacji ruchu na terenie Politechniki Gdańskiej: 

 
1. Obowiązują ogólne zasady ruchu drogowego. 

2. Parking i miejsca postojowe uważa się za niestrzeżone. 

3. Pozostawienie pojazdu na terenie Uczelni w godzinach nocnych jest możliwe 

wyłącznie po uzyskaniu zgody Działu Ochrony Mienia. 

 
§2 Tracą moc zasady organizacji ruchu określone w Piśmie okólnym Rektora PG nr 

18/2009 z 16 października 2009 r. oraz w Piśmie okólnym Rektora PG nr 14/2013 z 5 

lutego 2013 r. 

 
 

Mapa wraz zaznaczonymi bramami wjazdowymi/wyjazdowymi na teren Politechniki Gdańskiej. 
 

Z wyrazami szacunku 

 
Kanclerz 
mgr inż. Mariusz Miler 

Gmach Główny, pok. 215 
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