
 

 

 

Opis dostępności architektonicznej budynków  

Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum, 3. oddziału Bursy Gdańskiej- 

lokalizacji, w których odbędzie się Gdańsk Business Week 2019 

 

Lokalizacja i dojazd 

Budynki SOiO Conradinum oraz Bursy Gdańskiej znajdują się w swoim bliskim sąsiedztwie na 

ul. Grzegorza Piramowicza, blisko alei Zwycięstwa w Gdańsku Wrzeszczu.  

Najbliżej (140 metrów) od nich znajduje się przystanek tramwajowy POLITECHNIKA 02, do 

którego dojście realizowane jest przez przejście naziemne bez sygnalizacji świetlnej. Różnica 

wysokości na ciągach pieszych nie przekracza 4 centymetrów. 

Najbliższy przystanek Szybkiej Kolei Miejskiej SKM Politechnika jest wyposażony w windę 

ułatwiającą dotarcie z i na peron.  

Trasa z przystanku SKM do bursy lub szkoły mierzy 650 m i wymusza dwukrotne przejście przez 

boczne ulice na przejściach dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Różnica wysokości na 

ciągach pieszych nie przekracza 4 centymetrów. 

 

Budynek SOiO Conradinum 

Przed wejściem do budynku znajduje się brama z przejściem o szerokości 86 centymetrów, za 

nią wysokie schody (10 stopni o wysokości pow. 17 centymetrów każdy) z trudnodostępnymi 

poręczami. Drzwi wejściowe o szerokości pow. 90 centymetrów. Dalej schody wewnętrzne (11 

stopni o wysokości do 17 centymetrów każdy) z poręczami po obu stronach oraz druga para 

drzwi o szerokości 75 centymetrów. 

Wyjście ze szkoły na teren parkingu i teren zielony ma schody o trzech stopniach po 15 

centymetrów wysokości, bez poręczy. 

Komunikacje między piętrami zapewniają dwie klatki schodowe, każda z nich ze stopniami 

schodów o wysokości do 15 centymetrów każdy i przynajmniej jednym spocznikiem oraz 

poręczami.  W budynku nie ma windy. 

 Przejście między zabytkową częścią budynku a prawym skrzydłem wymaga przejścia 5 

schodów o wysokości 15 centymetrów, przy których znajdują się poręcze. 

Wejście do każdej z sal lekcyjnych ma drzwi jednoskrzydłowe o szerokość większą niż 90 

centymetrów. Każda z sal ma oznaczenie i opis w czarnodruku. Klamki są na wysokości 

mniejszej niż 90 centymetrów. Wysokość stołów w klasach wynosi ponad 70 centymetrów. 

Krzesła z oparciem pozbawione są podłokietników.  



 

 

Na każdym piętrze budynku znajdują się osobne toalety dla kobiet i mężczyzn, żadna z nich nie 

jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

 

Łącznik z budynkiem bursy posiada drzwi o szerokości ponad 90 centymetrów oraz strome 

schody (9 stopni po 17 centymetrów każdy).  

 

Budynek Bursy Gdańskiej 

Przed wejściem do budynku znajduje się brama o ciężkiej furcie, z przejściem o szerokości 86 

centymetrów oraz kamienne schody (5 stopni po 14 centymetrów wysokości każdy) z 

poręczami po obu stronach.  

Drzwi wejściowe są ciężkie, mają szerokość 76 centymetrów. Za nimi znajdują się schody (5 

stopni po 15 centymetrów wysokości każdy). Komunikację wewnątrz bursy mogą utrudniać 

maty antypoślizgowe nieschowane w podłodze, wystające na 2 centymetry. 

Do każdego z pomieszczeń prowadzą jednoskrzydłowe drzwi o szerokości ponad 90 

centymetrów. Klamki znajdują się na wysokości poniżej 90 centymetrów. 

Komunikacja między piętrami zapewniona jest przez klatkę schodową o 25 schodach (każdy 

po 12 centymetrów wysokości) ze spocznikiem i poręczami. W budynku nie ma windy. 

Na każdym piętrze budynku znajdują się osobne toalety dla kobiet i mężczyzn, żadna z nich nie 

jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

 

Możliwość wsparcia 

Jeśli zachodzi taka potrzeba, organizatorzy Gdańsk Bisuness Week zapewnią wsparcie dla osób 

z niepełnosprawnościami lub ograniczoną mobilnością. Zakres i forma wsparcia będzie 

ustalany indywidualnie z uczestniczkami i uczestnikami projektu. 

 

Osoby dedykowane do udzielenia informacji 

Anna Knoff, koordynatorka Gdańsk Business Week 

a.knoff@inkubatorstarter.pl, tel.: 58 731 65 84 

Rafał Lis, koordynator ds. dostępności Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER 

r.lis@inkubatorstarter.pl, tel.: 58 731 65 78 
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