
Dostępność architektoniczna GOPZiPU 

Lokalizacja  

 

Siedziba Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień mieści się przy 

ul. Wrzeszczańskiej 29, 80-409 Gdańsk, na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i al. Hallera (wjazd 

od ul. Kościuszki 118).  

Dojazd 

Do Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień na ul. Wrzeszczańskiej 

29, 80-409, Gdańsk, można dojechać za pomocą: 

● liniii tramwajowej:  

- numer 3 - Przystanek Kościuszki w obu kierunkach 

- numer 5 – przystanek Kościuszki w obu kierunkach 

 

Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego wynosi około 450 metrów. 

 

● linii autobusowej:  

- numer 249 - przystanek Ostroroga. (około 250 m od siedziby GOPZiPU) 

- numer 149 - przystanek Klonowicza (około 450 m od siedziby GOPZiPU) 

- numer 124 - przystanek Kopalniana w kierunku Zaspa Szpital (około 1 km od     

  siedziby GOPZiPU) oraz przystanek Lwowska w kierunku Wrzeszcz PKP (około    

  600 m od siedziby GOPZiPU)  

Rozkład jazdy Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie: 

https://ztm.gda.pl; a informacje dla podróżujących osób z niepełnosprawnościami: 

https://ztm.gda.pl/planowanie-podrozy/dla-osob-z-niepelnosprawnosciami,a,17 

 

 

Opis ogólny budynku 

Siedziba główna Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień jest 

zlokalizowany w budynku byłego Gimnazjum nr 12, przy boiskach. Wjazd/wejście od ul. 

Kościuszki 118. Aby dotrzeć do wejścia głównego, należy za bramą skręcić w prawo i 

chodnikiem udać się prosto. Dodatkowo w celu ułatwienia dotarcia do placówki na chodniku 

zostały namalowane żółte ślady stóp prowadzące do wejścia. Infrastruktura budynku 

umożliwia interesantom pozostawienie samochodu na jednym z miejsc parkingowych 

znajdujących się wzdłuż chodnika prowadzącego do wejścia głównego. Do wejścia do 

budynku z parkingu prowadzą schody, a następnie chodnik. Wjazd dla wózków (brak barier 

architektonicznych) znajduje się bezpośrednio przy bramie wjazdowej. Ponadto przed 

wejściem głównym do GOPZiPU zaaranżowana jest przestrzeń z możliwością przypięcia 

rowerów.  

Obsługa interesantów odbywa się na parterze. Po wejściu do budynku, na wprost, znajduje 

się Rejestracja dla uczestników programów prowadzonych w ramach działań GOPZiPU. 



Odbiorem korespondencji i sprawami administracyjnymi zajmuje się Sekretariat zlokalizowany 

na końcu korytarza głównego, po lewej stronie. Budynek wyposażony jest w platformę 

automatyczną do transportu wózków oraz w toalety przystosowane dla osób z 

niepełnosprawnościami - wewnątrz zamontowane są przyciski przywoławcze. W toalecie dla 

klientów znajduję się przewijak dla dzieci. Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną 

oraz listwy prowadzące. W przypadku wizyty osoby niedowidzącej, na życzenie, przydzielana 

jest osoba asystująca spośród pracowników GOPZiPU. Istnieje również możliwość wejścia na 

teren obiektu z psem asystującym. W infrastrukturze budynku zawiera się również sala 

gimnastyczna oraz szatnie - na prawo od wejścia głównego, a także sala konferencyjna na 

lewo od wejścia na przeciwko schodów – Sala nr 1. 

W razie pytań, wszelkich informacji udzieli pracownik Rejestracji. 

Obsługa Korespondencji 

Przed wejściem do budynku znajduje się wrzutnia na dokumenty i korespondencję. 

Obok skrzynki znajduje się dzwonek.  

Odbiorem korespondencji oraz przesyłek kurierskich zajmuje się Sekretariat. 

 


