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Uniwersytet Ekonomiczny wyróżniony w konkursie 
„Kraków bez barier”
11 grudnia 2008 r. w Auditorium Maximum Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego odbyła się uroczysta gala z okazji 
finału II edycji konkursu „Kraków bez barier”. W konkursie 
organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji 
oraz UMK, nagradzane są obiekty przyjazne osobom nie-
pełnosprawnym, te, które stanowią wzór, przykład „dobrej 
praktyki”, jak również inspirację do tworzenia coraz now-
szych i lepszych rozwiązań w zakresie likwidowania barier 
architektonicznych. Z dumą pragniemy poinformować, że 
zgłoszony przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK 
Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie otrzy-
mał w konkursie wyróżnienie specjalne. Jury oceniało nasz 
Kampus pod względem dostępności dla osób między in-
nymi z dysfunkcją ruchu i wzroku.

W uzasadnieniu jury podkreśliło liczne zalety Kam-
pusu UEK, między innymi dobrą lokalizację kampusu, skąd 
blisko jest do przystanków komunikacji miejskiej, a także 
dworca PKP i PKS. Wejścia do wszystkich budynków dy-
daktycznych na terenie Kampusu przystosowane są do 
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostęp 
do pawilonów ułatwiają obniżone krawężniki. Z Pawilo-
nu C, bez konieczności wychodzenia na zewnątrz, można 
przemieszczać się do innych Pawilonów A, B, E za pomo-
cą wind z podwójną numeracją pięter, z oznakowaniem 
brajlowskim i sygnalizacją dźwiękową. Basen mieszczący 
się w Pawilonie Dydaktyczno – Sportowym również po-
siada rozwiązania usprawniające funkcjonowanie osób 

Wejście do Biblioteki Głównej, drzwi na fotokomórkę 
z dzwonkiem umożliwiającym wezwanie portiera. 
W środku znajduje się platforma schodowa umożliwiająca 
wejście na wyższe kondygnacje i korzystanie z bogatych 
zbiorów biblioteki

Jeden z najlepiej przystosowanych budynków Kampusu – 
obniżony krawężnik przed wejściem, wejście na poziomie 
zerowym, drzwi na fotokomórkę. Ale kto by nie chciał mieć 
do czynienia z Pawilonem Finansów

działanie relaksujące i przeciwbólowe, a także łagodzi 
stres i opóźnia występowanie zmęczenia. Prowadzone 
są również zajęcia usprawniające w wodzie, typu aero-
bic. Woda nadaje ćwiczeniom fizycznym zupełnie nowy 
wymiar. Pozwala na dłuższe wykonywanie ruchów, które 
normalnie powodowałyby zmęczenie. Ta forma aktywno-
ści fizycznej jest adresowana do osób o różnym poziomie 
sprawności fizycznej i umiejętności pływackich.

Rozwój sekcji sportowych w AGH wspiera miasto 
Kraków. W tym zakresie podkreślić trzeba zaangażowa-
nie Pana Bogdana Dąsala – Pełnomocnika Prezydenta 
Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych, a także 
Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Krakowie, którzy wspierają sekcje również 
finansowo, co umożliwia udział w zajęciach osób niepeł-
nosprawnych z Krakowa, którzy nie są studentami. Całość 
finansowo i organizacyjnie scala Fundacja Studentów 
i Absolwentów AGH „ACADEMICA”, dzięki czemu możli-
we jest realizowanie tak szerokiej współpracy.

Informacje dotyczące godzin i warunków uczestnic-
twa w zajęciach dla Studentów Niepełnosprawnych są 
dostępne w Biurze ds. ON AGH oraz na stronie: 
www.zsn.agh.edu.pl/sport_on.html

Na Basenie AGH prowadzone są zajęcia w ramach 
wychowania fizycznego także dla uczniów klas integra-
cyjnych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Prowadzone 
są również zajęcia z dziećmi autystycznymi, z ADHD oraz 
dla dzieci z dysfunkcjami narządu ruchu.

Basen AGH to jednak nie tylko wodne atrakcje, ale 
także doskonałe centrum rozrywki, w którego skład wcho-
dzi nowoczesna kręgielnia, bilard, jaccuzi, zjeżdżalnia, pił-
karzyki, cymbergaj oraz zajęcia fitness. Dla najmłodszych 
organizowane są zabawy oraz animacje. Basen znajduje 
się na terenie Miasteczka Studenckiego AGH, przy ul. 
Jana Buszka 4 (za ulicą Piastowską i Tokarskiego). Więcej 
informacji:  www.basen.agh.edu.pl

Zofia Florek-Paszkowska
Piotr Korczyński 
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niepełnosprawnych, w tym wejście z poziomu zerowego, 
bezprogowe oraz dostosowaną szatnię, łazienkę i toaletę.

Na zewnątrz wejść do budynków przystosowanych 
znajdują się graficzne znaki informacyjne – piktogramy, 
a na tablicy informacyjnej Kampusu, umieszczonej tuż przy 
bramie wejściowej, zaznaczone są miejsca dostosowane 
dla osób z niepełnosprawnością. Każdy pawilon posiada 
ponadto przystosowane toalety. Na terenie Kampusu UEK 

zastosowano kompleksowe rozwiązania w zakresie uła-
twień dla osób z niepełnosprawnością, w szczególności 
ruchową.

Ogromnie cieszymy się z wyróżnienia dla naszej 
uczelni i jesteśmy dumni, że starania te zostały zauważone 
i docenione.

Marzena Dudek

Audytorium Maximum – zwycięzcą I edycji konkursu 
„Kraków bez barier”
W 2007 roku, 5 listopada w Teatrze im. Juliusza Słowackiego odbyła się uroczysta gala wyróżnień 
w ramach konkursu „Kraków bez barier”

Audytorium Maximum UJ. Podjazd do wejścia. W środku 
znajduje się winda z przyciskami w języku brajla

Organizatorami przedsięwzięcia było Stowarzy-
szenie Przyjaciół Integracji oraz Urząd Miasta Krako-
wa. Konkurs zorganizowano w ramach kampanii Polska 
bez barier, której celem jest promowanie budownictwa 
uwzględniającego potrzeby osób niepełnosprawnych. 
Wyróżnienia zostały przyznane w czterech kategoriach: 
obiekt użyteczności publicznej, przestrzeń publiczna, 
obiekt mieszkalny, obiekt zabytkowy.

W kategorii obiekt użyteczności publicznej nagrodę 
otrzymało Auditorium Maximum należące do Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego.

W uzasadnieniu uhonorowania dla tego budynku wy-
mienione zostały m.in.: prowadzący przez podjazd wjazd 
dla osób niepełnosprawnych, kontrastowe oznakowanie 
budynku, przeszklone ściany posiadające zabezpieczone 
szyby oraz dwie windy zaopatrzone w przyciski opisane 
brajlem. Ponadto zwrócono uwagę na to, że w salach 
znajdują się miejsca przeznaczone dla osób poruszają-
cych się na wózkach, a przenośne podjazdy umożliwiają 

łatwiejszy dostęp do wszystkich katedr, zaś dwupozio-
mowy parking (z miejscami dla osób niepełnosprawnych) 
znajduje się tuż pod hallem głównym.

Auditorium Maximum zbudowano w Krakowie przy 
ul. Krupniczej, w sercu tzw. Drugiego Kampusu UJ. Jest to 
nowoczesny budynek zaprojektowany przez Stanisława 
Deńkę i Roberta Kuzianika. Auditorium jest nie tylko do-
skonałym miejscem do prowadzenia wykładów, stanowi 
także akademickie centrum kongresowe. Posiada dużą 
salę amfiteatralną na 1200 osób (można ją modularnie 
podzielić na dwie mniejsze sale), salę na 250 miejsc, dwie 
sale po 150 miejsc i jedną na 100 miejsc. Nie brakuje też 
zaplecza gastronomiczno-sanitarnego. Uchwałę o bu-
dowie Auditorium Maximum podjęto w 2001 r. Gotowy 
budynek oddano do użytku 9 września 2005 r. Warto też 
wspomnieć, iż ta wspaniała budowla 19 grudnia 2006 r. 
otrzymała wyróżnienie w konkursie architektonicznym 
„Polski Cement w Architekturze”.

Jadwiga Bobeł


