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Komunikat nr 20 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 17 czerwca 2016 roku 

 

w sprawie: zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego w czasie Światowych 

Dni Młodzieży w dniach 26 – 31 lipca 2016 r. 

 
 

W związku ze Światowymi Dniami Młodzieży – Kraków 2016 wprowadza się 

następujące zasady funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 25 – 31 lipca 

2016 r.: 

 

1. W związku z udostępnieniem przez Uniwersytet Jagielloński budynków, terenów  

i parkingów Uczelni na potrzeby Archidiecezji Krakowskiej, w dniach 25 – 31 lipca br. 

nie będzie możliwości korzystania i przebywania na terenie niżej wymienionych 

nieruchomości Uniwersytetu. Zakaz ten nie dotyczy pracowników zaangażowanych  

w obsługę Światowych Dni Młodzieży, wskazanych przez Kanclerza UJ. 

 

1) CENTRUM KRAKOWA 

a) budynek przy al. Mickiewicza 3, 

b) budynek Collegium Broscianium przy ul. Grodzkiej 52, 

c) Aula Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24, 

d) Audytorium Maximum przy ul. Krupniczej 33, 

e) tereny przy ulicach Reymonta 4/Ingardena 3 między Wydziałem Chemii UJ 

a byłą siedzibą Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, 

f) teren przed budynkiem Collegium Broscianum przy ul. Grodzkiej 52;  

 

2) III KAMPUS UJ 

a) pomieszczenia Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ przy 

ul. Łojasiewicza 4, 

b) pomieszczenia Wydziału Matematyki i Informatyki UJ przy ul. Łojasiewicza 6,  

c) pole namiotowe usytuowane pomiędzy parkingiem przed Instytutem Zoologii 

Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ a ul. Norymberską, 

d) parking szutrowy przy budynku Instytutu Zoologii Wydziału Biologii i Nauk 

o Ziemi UJ, 

e) część parkingu przy budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej 

UJ; 

 

3) STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU UJ 

a) sale w budynku przy ul. Piastowskiej 26, 



 

b) tereny obiektów sportowych przy ul. Piastowskiej 26. 

 

2. Ograniczenia możliwości wjazdu i zaparkowania na terenie UJ przez 

pracowników będą dotyczyć w szczególności obiektów UJ usytuowanych w centrum 

Krakowa. 

 

3. Dostęp do budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

W dniach 25 – 31 lipca br. wszystkie budynki Uniwersytetu Jagiellońskiego będą 

zamknięte. Zostaje również wprowadzony obowiązek weryfikowania osób 

wchodzących i wychodzących do/z każdego obiektu.  

W tym celu administratorzy i portierzy budynków otrzymają wykaz osób, które 

w tych dniach będą pracować w danym budynku.  

 

4. Rekrutacja studentów. 

W dniach 25 – 31 lipca br. kandydaci nie będą mogli dokonywać wpisów na studia. 

Wpisy kandydatów będą prowadzone w dniach 2 – 4 sierpnia br. 

 

5. Zalecenia dla pracowników: 

1) zaleca się dostarczanie wszelkiej dokumentacji terminowej w tygodniu 

poprzedzającym odbywanie się Światowych Dni Młodzieży, tj. w dniach 18 – 22 

lipca br.; 

2) zobowiązuje się wszystkich pracowników do racjonalnego zorganizowania swojej 

pracy, aby uwzględnić ograniczenia funkcjonowania zarówno Uczelni, jak 

i innych instytucji w czasie Światowych Dni Młodzieży. 

 

 

Rektor 

 

 
 

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak 

 

 

 

 

 

 

Dotyczy: 

– wszystkie jednostki organizacyjne UJ (bez Collegium Medicum) 


