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Wstęp 

W Krakowie rower staje się coraz bardziej popularnym środkiem transportu. Decydują 

o tym przede wszystkim takie zalety, jak między innymi cena, szybkość, moda, walory 

zdrowotne oraz środowiskowe. Najprostszy rower można kupić już za około 200 zł. Pozostałe 

koszty to ewentualnie drobne naprawy oraz serwis. Nie trzeba lać do baku coraz droższego 

paliwa, a jedyna energia potrzebna do zasilania pochodzi z naszych mięśni. Według badań w 

europejskich miastach 30% przejazdów samochodem jest krótszych niż 3 km, a 50% 

krótszych niż 5 km. A na krótkich dystansach, właśnie do 5 km, rower stanowi najszybszy 

i najbardziej elastyczny rodzaj transportu, biorąc po uwagę dotarcie „od drzwi do drzwi”.  

Dobrze obrazuje to poniższy wykres. 

 
Źródło: rowerowytorun.com.pl 

Sytuacja ta wynika z tego iż rower nie musi stać w korkach, które są olbrzymim 

problemem większości miast świata. Łatwiej jest też podjechać i zostawić rower w 

docelowym miejscu zamiast szukać miejsca parkingowego. 

Rower staje się także modnym środkiem transportu. Pomimo coraz większej liczby 

rowerzystów na ulicach trudno znaleźć dwa identyczne rowery. Samodzielnie dekorując 

rower można wyrazić siebie i pokazać swoją indywidualność. 

Jednak najważniejszą zaletą roweru jest jego pozytywny wpływ na nasze zdrowie oraz 

środowisko naturalne. Rower nie posiada wszystkich wad samochodu, a więc nie hałasuje i 

nie emituje spalin. Codzienny ruch poprawia zdrowie oraz samopoczucie. Wiele osób wydaje 
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bardzo dużo pieniędzy na siłownie, tym czasem podobny efekt można uzyskać jeżdżąc 

codziennie na rowerze do pracy, szkoły, na zakupy czy spotkanie ze znajomymi. 

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty wydaje się, iż rower jest idealnym środkiem 

transportu dla specyficznej grupy, jaką są studenci. Aby jednak móc korzystać ze wszystkich 

zalet tego środka transportu potrzebna jest odpowiednia infrastruktura. Tworzenie dróg 

rowerowych należy do obowiązków miasta. Oprócz dojazdu ważne jest również, aby móc 

pozostawić swój rower w odpowiednio przygotowanym, bezpiecznym miejscu. 

Niniejszy Raport powstał z inicjatywy studentów UJ i jednocześnie - aktywistów 

stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów, we współpracy z Panią mgr Katarzyną Jurzak - 

Mączką, Pełnomocnikiem Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów. Jego 

celem jest ocena stanu infrastruktury rowerowej, a więc głównie stojaków rowerowych na 

Uniwersytecie Jagiellońskim. Na potrzeby Raportu budynki Uniwersytetu zostały podzielone 

na sześć kategorii: 

• „Stare Miasto” – obejmuje teren wokół zabytkowego centrum Krakowa i jest 

ograniczony od zachodu i północy Alejami Trzech Wieszczów, a od wschodu ulicami 

Westerplatte i Świętej Gertrudy, 

• „Grzegórzki” – teren pomiędzy ulicami Lubicz i Grzegórzecką 

• „Miasteczko Studenckie” – teren położony na zachód od Alej Trzech Wieszczów 

• „III Kampus” - nowy kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego, powstający w pobliżu 

Pychowic i Osiedla Ruczaj w dzielnicy VIII Dębniki, 

• Domy Studenckie 

• Pozostałe – obiekty, które nie zakwalifikowały się do żadnej z powyższych grup. 

W przypadku Collegium Medicum wyszczególniono trzy kategorie: 

• „Stare Miasto” – j.w. 

• „Grzegórzki” – j.w. 

• „Prokocim” – budynki w pobliży Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego 

• Domy Studenckie 

• Pozostałe – j.w. 
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Infrastruktura rowerowa w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego 

„Stare Miasto” 

Do centrum miasta można dostać się z większości miejsc w Krakowie w około 

45 minut i stanowi ono najczęstszy cel podróży. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku 

studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdyż mieści się tu wiele budynków. 

Główny budynek Uniwersytetu Jagiellońskiego mieści się w Collegium Novum przy 

ulicy Gołębiej 24. Po obu stronach wejścia znajdują się dwa stojaki rowerowe, każdy po 

9 miejsc. Są to niestety tzw. „wyrwikółka”1. Liczba miejsc wydaje się niewystarczająca, 

zważywszy na fakt, iż znajduje się tu siedziba Rektora UJ, Samorząd Studentów, a także 

odbywają się zajęcia największego wydziału UJ - Prawa i Administracji. Normalnym 

zjawiskiem jest widok rowerów przypiętych do barierek wokół trawników znajdujących się 

przy budynku. Wynika to z faktu iż stojaki nie umożliwiają odpowiedniego przypięcia oraz 

jest ich zbyt ma mała liczba i często wszystkie są zastawione.  

 

Fot. 1. Stojak pod Collegium Novum 

                                                 
1
 wyrwikółko – rodzaj stojaka, skonstruowanego w taki sposób, aby umożliwi ć przypięcie przedniego koła 

roweru; rozwiązanie niepraktyczne ze względu na łatwość odkręcenia/odpięcia koła, co pozwala na kradzież 
roweru; konstrukcja niektórych stojaków tego typu stwarza także zagrożenie wygięciem obręczy przypiętego do 
nich koła roweru (gdy rower przewróci się, koło, zablokowane w stojaku, wykrzywia się). 
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W znajdującym się obok Collegium Wróblewskiego rowerzyści mogą skorzystać 

z dwóch stojaków po 7 miejsc. Tutaj także są to „wyrwikółka”. 

 

Fot. 2. Stojak pod Collegium Wróblewskiego 

 

Fot. 3. Stojak pod Collegium Wróblewskiego 

Kolejne stojaki można znaleźć w Collegium Kołłątaja. Niestety ustawiono je na 

wewnętrznym dziedzińcu co utrudnia szybkie znalezienie drogi. Dodatkowo na rowerzystów 

czeka przeszkoda w postaci schodów. Wydaj się, że to nie dużo lecz wiele rowerów jest dość 

ciężkich i podniesienie ich na niewielką wysokość może być trudne. Do dwóch stojaków 

można przypiąć po 5 rowerów. Niestety, nie gwarantują one żadnego bezpieczeństwa, gdyż 
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koło o standardowej szerokości opony ledwo się w nich mieści i nie ma możliwości 

przypięcie ramy. 

 

Fot. 4. Stojak w Collegium Kołłątaja 

 

Fot. 5. Schody na dziedzińcu Collegium Kołłątaja 



8 
 

W Collegium Broscianum przy ulicy Grodzkiej 52 znajdują się 2 stojaki rowerowe w 

sumie na 20 miejsc. Są to „wyrwikółka”, jednak z podwyższoną poprzeczką co umożliwia 

przypięcie ramy roweru razem z kołem. Są jednak wykonane z cienkiego pręta, który łatwo 

przeciąć. Dodatkowo jeden stojak ustawiony jest za śmietnikami co może grozić potrąceniem 

roweru w trakcie wywozu śmieci. Z tych powodów osoby dojeżdżające do budynku wolą 

przypinać rowery do pobliskich barierek. 

W Collegium Iuridicum  do dyspozycji rowerzystów oddano jeden stojak na 5 miejsc. 

Podobnie jak w przypadku Collegium Broscianum jest to „wyrwikółko” z podwyższoną 

poprzeczką umożliwiającą przypięcie ramy roweru razem z kołem, co widać na zdjęciu 8. 

Stojak znajduje się w sieni na wewnętrznym dziedzińcu. Pomieszczenie pełni równocześnie 

funkcje przechowalni na stare meble biurowe. Według wywieszonej kartki pomieszczenie jest 

zamykane na klucz ze względu na kradzieże rowerów. O niewystarczającej liczbie miejsc 

świadczy druga kartka informująca o zakazie przypinania rowerów w innych miejscach 

i ewentualnym pozostawieniu ich w Collegium Broscianum.  

 

Fot. 6. Stojak rowerowy przed Collegium Broscianum oraz rowery przypięte do barierek 
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Fot. 7. Stojak rowerowy przed Collegium Broscianum za kontenerami na śmieci 

 

Fot. 8. Stojak w Collegium Iuridicum 
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Fot. 9. Kartka informująca o zamykaniu sieni na klucz 

 

Fot. 10. Kartka informująca o zakazie przypinania rowerów 

Przy ulicy Kanoniczej 14 na wewnętrznym dziedzińcu znajdują dwa stojaki na 

6 miejsc. Może to utrudnić ich znalezienie przez osobę przyjeżdżającą do budynku po raz 

pierwszy. Nie gwarantują one także odpowiedniego bezpieczeństwa. Zalecaną alternatywą 

mogą być 4 miejskie stojaki położone niedaleko, na placu św. Marii Magdaleny. 
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W Pałacu Larischa przy ulicy Brackiej 12 jest jeden stojak na 5 rowerów. Znajduje 

się na wewnętrznym dziedzińcu, na który można dostać się przez bramę od strony Placu 

Wszystkich Świętych (otwarta w okresie październik – czerwiec). Brak informacji o istnieniu 

parkingu rowerowego powoduje, że studenci często przypinają rowery do znaków drogowych 

w ul. Brackiej. Stojak jest „wyrwikółkiem” i nie ma możliwości przypięcia do niego ramy.  

Instytut Pedagogiki przy ulicy Batorego 12 posiada dwa stojaki na 12 miejsc. Nie są 

one przykręcone tylko odstawione na bok, najprawdopodobniej na czas wakacji. Jednak brak 

przymocowania na stałe do podłoża jest poważną wadą, gdyż teoretycznie umożliwia 

zabranie całego stojaka razem z rowerami. 

 

Fot. 11. Stojaki w budynku przy ulicy Kanonicza 14 
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Fot. 12. Stojak rowerowy w Pałacu Larischa 

 

Fot. 13. Stojaki rowerowe przy Instytucie Pedagogiki 
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W budynku przy ulicy Wenecja 2 do dyspozycji rowerzystów teoretycznie oddano 

jeden stojak na 6 miejsc. Jest on jednak ulokowany na podwyższeniu co praktycznie 

uniemożliwia stabilne postawienie roweru. Nie jest jasnym, czy jest to stan permanentny czy 

tymczasowy – na okres wakacji. 

 

Fot. 14. Stojak rowerowy przy ulicy Wenecja 2 

W pozostałych budynkach w obrębie „Starego Miasta” nie stwierdzono obecności 

stojaków rowerowych. Taka sytuacja dziwi, zwłaszcza jeżeli chodzi na przykład o Collegium 

Maius, gdzie dojeżdżają głównie turyści, coraz częściej korzystający z rowerów przy 

zwiedzaniu miasta. Stojaki nie są jednak niezbędne we wszystkich miejscach, gdyż przy na 

Rynku Głównym oraz przy ulicach Sławkowskiej 10, Krupniczej 2 oraz Straszewskiego 25 i 

27 znajdują się stojaki miejskie. Wskazane byłoby posiadać własne stojaki w każdym 

budynku. W pierwszej kolejności należy jednak uzupełnić miejsca w których studenci chcący 

dojeżdżać na rowerach nie mają ich gdzie bezpiecznie zostawić.  
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Fot. 15. Stojaki miejskie przy ulicy Sławkowskiej 10 

 
Fot. 16. Stojaki miejskie przy ulicy Straszewskiego 25 i 27 
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„Grzegórzki” 

Za sprawą kontrapasu2 na ulicy Kopernika Grzegórzki są ważnym szlakiem 

rowerowym, łączącym Rondo Mogilskie ze Starym Miastem. Na tym terenie znajduje się 

6 budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

W Pałacu Pusłowskich przy ulice Westerplatte 10 znajduje się jeden stojak na 

8 miejsc, ustawiony wewnątrz kompleksu budynków. Zgodnie z informacją umieszczoną na 

drzwiach budynku, wjazd na rowerach możliwy jest od strony ulicy Radziwiłłowskiej. 

 

Fot. 17. Stojak rowerowy w Pałacu Pusłowskich 

                                                 
2 kontrapas rowerowy - wydzielony pas jezdni ulicy jednokierunkowej, przeznaczony dla ruchu rowerów 
w kierunku przeciwnym do obowiązującego pozostałe pojazdy 
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Fot. 18. Kartka informacyjna na drzwiach w Pałacu Pusłowskich 

Collegium Śniadeckiego oraz Ogród Botaniczny przy ulicy Kopernika 27 dzielą 

jedynie jeden stojak na 5 miejsc. 

 

Fot. 19. Stojak rowerowy przed Collegium Śniadeckiego i ogrodem Botanicznym 
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„Miasteczko Studenckie” 

Miasteczko Studenckie jest położone przy Alejach Trzech Wieszczów, dzięki czemu  

posiada bardzo dobre połączenia autobusowe. Pomimo tego, wielu studentów dojeżdża na 

zajęcia rowerem, korzystając między innymi z drogi rowerowej wzdłuż ulicy Reymonta. 

Jednym z najważniejszych budynków uniwersyteckich w tym rejonie jest gmach 

Biblioteki Jagiellońskiej. Do dyspozycji rowerzystów jest 16 stojaków na 30 miejsc. Jednak 

dwa stojaki na 16 miejsc znajdują się przy wejściu od strony Alei Mickiewicza i mało kto z 

nich korzysta. Natomiast to co znajduje się przed wejściem od ulicy Oleandry trudno nazwać 

stojakiem rowerowym. W praktyce więc wokół budynku nie ma ani jednego stojaka, a 

większość użytkowników pozostawia swoje rowery przypięte do ogrodzenia. Zgodnie z 

kartką wywieszoną na drzwiach biblioteka nie jest odpowiedzialna za rowery pozostawione 

przy ogrodzeniu. 

 

Fot. 20. „Stojaki rowerowe” przed Biblioteką Jagiellońską od strony ulicy Oleandry 

Przed Auditorium Maximum , które zostało oddane do użytku w 2005 roku, znajdują 

się cztery stojaki rowerowe na 32 miejsca. Są to „wyrwikółka”, a rowery można przypinać 

z dwóch stron Jeden ze stojaków jest uszkodzony i przymocowano do niego plastikowy 

słupek. 
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Fot. 21. Stojak przed Auditorium Maximum 

 

Fot. 22. Stojak przed Auditorium Maximum w tym jeden uszkodzony 
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Przy Instytucie Fizyki , mieszczącym się przy ulicy Reymonta 4, znajdują się aż 

23 stojaki na 69 miejsc, w tym 13 stojaków jest pod dachem. Niestety, są to „wyrwikółka”, 

nie przymocowane do podłoża. Po mimo okresu wakacyjnego przed wejściem stało kilka 

rowerów. Z wcześniejszych obserwacji wynika, ze stojaki są zajęte nawet w czasie mroźnych 

zim. 

 

Fot. 23. Stojaki przed budynkiem przed Instytutem Fizyki 

 

 

Fot. 24. Stojaki przed budynkiem przed Instytutem Fizyki 
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Budynek „Seminarium Śląskie”, Aleja Mickiewicza 3, dysponuje 4 stojakami na 

24 miejsca. Dwa stojaki są umieszczone przed wejściem, dwa pozostałe na tyłach budynku. 

Większość  studentów przypina swoje rowery do ogrodzenia i barierek. 

 

Fot. 25. Stojaki przed budynkiem „Seminarium Śląskie” 

 

Fot. 26. Stojaki przed budynkiem „Seminarium Śląskie” 
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Fot. 27. Stojaki za budynkiem „Seminarium Śląskie” 

Trzy stare i zniszczone stojaki na 10 miejsc można znaleźć przed przeznaczonym  

obecnie do remontu budynkiem przy ulicy Ingardena 6.  Natomiast naprzeciwko, przed 

Collegium Chemicum przy ulicy Ingardena 3, studenci muszą przypinać rowery do tablic 

informujących o grantach otrzymanych z Unii Europejskiej. 

 

Fot. 28. Stojak przed budynkiem przy ulicy Ingardena 6 
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Fot. 29. Stojak przed budynkiem przy ulicy Ingardena 6 

 

Fot. 30. Rowery przypięte przed Collegium Chemicum 

Przed budynkiem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy ulicy 

Piastowskiej 26 znajduje się jeden stojak na 17 miejsc. Dodatkowo przed Pawilonem AZS 

jest także stojak na 5 miejsc. 
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Fot. 31. Stojak przed Studium WFiS 

 

Fot. 32. Stojak przed Pawilonem AZS 
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„III Kampus” 

Przy okazji budowy nowej linii tramwajowej powstaje również ścieżka rowerowa, 

mogąca jeszcze bardziej ułatwić dojazd rowerem na III Kampus. Już teraz trasa biegnąca 

między innymi obok zalewu na Zakrzówku pozwala szybko i przyjemnie dojechać do 

centrum miasta poruszając się cały czas po drogach rowerowych lub pieszo-rowerowych. 

Rower stanowi więc bardzo dobrą alternatywę dla przepełnionych i spóźniających się 

autobusów oraz stojących w korkach samochodów. Dodatkowo wielu studentów wynajmuje 

mieszkania na pobliskich osiedlach. Odległość od budynków uczelni jest na tyle duża, że 

przejście piechotą zajmuje trochę czasu, a z drugiej strony szkoda wydawać pieniądze na bilet 

gdy przejedzie się tylko 2 lub 3 przystanki. Dlatego rower wydaje się najlepszym 

rozwiązaniem. 

Przed budynku Centrum Badań Przyrodniczych przy ulicy Gronostajowej 3 

znajduje się jeden stojak na 11 miejsc. 

 

Fot. 33. Stojak przed Centrum Badań Przyrodniczych 

W budynku przy ulicy Gronostajowej 7 znajdują się siedziby aż czterech różnych 

jednostek. Wydział Biotechnologii nie posiada żadnych stojaków. Na wewnętrznym 

dziedzińcu postawiono dwa stojaki na 8 miejsc, jednak są one raczej do użytku pracowników. 

Przed Instytutem Nauk o Środowisku do dyspozycji rowerzystów oddano dwa stojaki. 

Najwięcej rowerów można pozostawić przed Instytutem Geografii i gospodarki 

Przestrzennej, gdzie stoją trzy stojaki na 21 miejsc. Przy Gronostajowej 7 znajduje się 

bardzo dobre miejsce na stworzenie pojemnego parkingu rowerowego. Wystarczy  zadaszyć 

istniejącą konstrukcję i postawić stojaki. 
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Fot. 34. Stojaki na wewnętrznym dziedzińcu budynku przy ulicy Gronostajowa 7 

 

Fot. 35. Stojaki przed Instytutem Nauk o Środowisku 
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Fot. 36. Stojaki przed Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej 

 

Fot. 37. Stojak przed Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej 
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Fot. 38. Miejsce gdzie można stworzyć zadaszony parking rowerowy 

Przed nowym budynkiem Instytutu Zoologii  przy ulicy Gronostajowej 9 postawiono 

dwa stojaki na 6 miejsc. 

 

Fot. 39. Stojak przed Instytutem Zoologii 

Bardzo dużo stojaków można znaleźć wokół budynku Wydziału Zarządzania 

i Komunikacji Społecznej, ulica Łojasiewicza 4. Na placu przed głównym wejściem 

zamontowano osiem stojaków, po cztery z dwóch stron, na 40 miejsc. Przy częściej 

używanym przez studentów bocznym wejściu umieszczono trzy stojaki na 25  miejsc. W tym 

dwa stojaki są dwustronne i postawione pod dachem. Z tyłu budynku można znaleźć jeszcze 
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cztery stojaki na 20 miejsc. W sumie daje to stanowiska na 85 rowerów. Niestety są to 

„wyrwikółka”, przez co wiele osób przypina rower do słupów, z tyłu lub z boku stojaka aby 

móc objąć zapięciem ramę. 

 

Fot. 40. Stojaki przed głównym wejściem do budynku WZiKS 

 

Fot. 41. Stojaki przed głównym wejściem do budynku WZiKS 
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Fot. 42. Stojak dwustronny przed bocznym wejściem do budynku WZiKS 

 

Fot. 43. Stojak przed bocznym wejściem do budynku WZiKS 
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Fot. 44. Stojak dwustronny przed bocznym wejściem do budynku WZiKS 

 

Fot. 45. Stojaki za budynkiem WZiKS 
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Przed budynkiem Wydziału Matematyki i Informatyki  przy ulicy Łojasiewicza 6 

zamontowano 3 stojaki na 30 miejsc, dwa stojaki dwustronne po 10 miejsc i dwa stojaki 

dwustronne po 5 miejsc. 

 

Fot. 46. Stojaki za budynkiem Wydziału Matematyki i Informatyki 
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Domy Studenckie 

W przypadku Domów Studenckich jeszcze ważniejsze niż w innych budynkach jest 

bezpieczne przypięcie rowerów pod dachem, gdyż zazwyczaj pozostawiane są tam one na 

dłuższy czas oraz na noc. Wtedy bardziej narażone są na kradzieże.  

W DS. „Piast” przed budynkiem umieszczono 6 stojaków na 37 miejsc. Można także 

zarezerwować miejsce na jednym z trzech stojaków na 15 miejsc wewnątrz budynku. Pomimo 

okresu wakacji większość stojaków była zajęta. Dodatkowo w budynku jeden stojak na 

10 miejsc jest przeznaczony na wypożyczalnię rowerów. 

 
Fot. 47. Stojaki przed DS. „Piast” 

 
Fot. 48. Stojaki przed DS. „Piast” 
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Fot. 49. Stojaki w DS. „Piast” 

 
Fot. 50. Informacja o stojakach w DS. „Piast” 
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Fot. 51. Wypożyczalnia rowerów w DS. „Piast” 

W DS. „Żaczek” mamy do dyspozycji 61 miejsc na rowery. Przed budynkiem 

umieszczono cztery stojaki na 26 miejsc. Na wewnętrznym dziedzińcu postawiono dwie 

wiaty, pod którymi zmieści się 36 rowerów. Gdyby stojaki nie były „wyrwikółkami”, DS. 

„Żaczek” można by  ocenić najlepiej wśród wszystkich budynków UJ. Dodatkowo za 10 zł 

miesięcznie można umieścić swój rower w przechowalni na 25 miejsc, zabezpieczonej 

dodatkowo monitoringiem. Niestety, przechowalnia znajduje się w piwnicy i zniesienie 

roweru po stromych schodach może sprawiać duży problem. Dodatkowo stojaki mają 

specyficzny kształt, który utrudnia postawienie roweru. 

 

Fot. 52. Stojaki przed DS. „Żaczek” 
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Fot. 53. Wiata na 9 miejsc na dziedzińcu DS. „Żaczek” 

 

Fot. 54. Wiata na 26 miejsc na dziedzińcu DS. „Żaczek” 
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Fot. 55. Zejście do przechowalni rowerów DS. „Żaczek” 

 
Fot. 56. Przechowalni rowerów DS. „Żaczek” 
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W Domu Studenckim przy ulicy Bydgoskiej 19 mieszkańcy mogą pozostawić rower 

za budynkiem. Postawiono tam wiatę, pod którą zmieście się 40 rowerów. Niestety, dostanie 

się do stojaków wymaga dwukrotnego pokonania schodów dlatego wiele osób pozostawia 

swoje rowery przypięte do ogrodzenia przed budynkiem. 

 
Fot. 57. Wiata rowerowa za budynkiem DS. przy ulicy Bydgoskiej 
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Fot. 58. Schody prowadzące do wiaty rowerowej w DS. przy ulicy Bydgoskiej 

 

 
Fot. 59. Rowery przypięte przed budynkiem DS. przy ulicy Bydgoskiej 
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Budynek Bursy Jagiellońskiej przy ul. Śliskiej 14 dysponuje dwoma stojakami typu 

wyrwikółko na 3 rowery każdy. Na terenie ogródka, przylegającego do budynku, jest miejsce 

na zadaszoną wiatę ze stojakami, której budowę wymyślił i planuje kierownik budynku. 

 

Fot. 60. jeden ze stojaków przy Bursie Jagiellońskiej, ul. Śliska 14 

 

Fot. 61. Stojak w ogródku Bursy Jagiellońskiej, ul. Śliska 14 
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Pozostałe 

 

Collegium Kazimierzowskie przy ul. Józefa 19 dysponuje dwoma stojakami na 5 

rowerów każdy, umieszczonymi na wewnętrznym dziedzińcu budynku.  

 

 
Fot. 62. Stojaki Kolegium Kazimierzowskiego, ul. Józefa 19 

 
 

Instytut Polonijny w Przegorzałach to miejsce, do którego prowadzi wygodna 

rowerowa trasa z Mostu Zwierzynieckiego i od strony Salwatora. Jednocześnie autobusy 

komunikacji miejskiej dojeżdżają tam rzadko. Te dwa czynniki sprawiają, że studenci 

mogliby chętniej dojeżdżać do Instytutu rowerami, gdyby tylko mieli gdzie je zaparkować a 

w wersji idealnej – gdyby mogli zostawić je bezpiecznie u podnóża wzgórza, w pobliżu 

wylotu ul. Jodłowej a stamtąd dojść pieszo na samą górę. W tej chwili jednak obiekty w 

Przegorzałach dysponują jedynie dwoma stojakami, pod samymi drzwiami Instytutu 

Europeistyki, na wzgórzu. Stojaki te są dobrej jakości, U-kształtne, jednak nie zostały 

zatopione w podłożu a jedynie do niego przykręcone.  
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Fot. 63. Stojaki w Przegorzałach, ul. Jodłowa 13
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Infrastruktura rowerowa w budynkach Collegium Medicum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego 

„Stare Miasto” 
 

Budynek Administracji Collegium Medicum UJ przy ul. św. Anny 12 posiada 5 

stojaków po 6 miejsc każdy na wewnętrznym dziedzińcu budynku. W chwili sporządzania 

niniejszego raportu część z nich była odstawiona lub zastawiona i wyłączona z użytku, 

prawdopodobnie na okres wakacji. 

 

Fot. 64. Stojak na dziedzińcu budynku przy ul. św. Anny 12 

 

Fot. 65. Zastawiony stojak na dziedzińcu budynku przy ul. św. Anny 12 
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 Budynek Administracji Centralnej CM UJ przy ulicy św. Anny 9 nie posiada 

stojaków, jednak i tam pozostawiane są rowery, przypięte np. do znaków drogowych, jak 

widać na poniższym zdjęciu.  

 

Fot. 66. Rower pod budynkiem przy ul. św. Anny 9 

 

 

„Grzegórzki”  

W obszarze Grzegórzek znajduje się najwięcej budynków Collegium Medicum UJ, 

zarówno dydaktycznych jak i szpitalnych. Mimo wakacyjnej pory dało się tam zauważyć 

wielkie ilości rowerów, w trakcie roku akademickiego jest ich z pewnością wielokrotnie 

więcej. Widocznym jest staranie uczelni o zapewnienie studentom miejsc parkingowych dla 

rowerów. Świadczą o nim nowe stojaki, zamontowane w dużej ilości przed budynkami. 

Niestety, są to w większości wyrwikółka. Wielkie skupisko źle zabezpieczonych rowerów 

może prowokować złodziei jednośladów do zuchwałych kradzieży, które mogą pozostać 

niezauważone w natłoku ludzi i rowerów, przewijających się przez tereny akademickich 

budynków.  

 Zespół budynków dydaktycznych przy ul. Kopernika 7 dysponuje stojakami na 52 

rowery. Część z nich to nowe stojaki, niestety – wyrwikółka. Na terenie tego obiektu znalazł 

się też nietypowy stojak w formie zamykanego boksu z siatki, w którym rowery przechowuje 
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się w pozycji pionowej. Nie udało się ustalić, czy klatka ta  jest zamykana w sezonie. Z 

eksperymentu przeprowadzonego na miejscu wynikło także, że umieszczenie roweru w 

stojaku wymaga nie lada wysiłku i że nie każdy rower się w nim mieści. 

 

 
Fot. 67. nowe stojaki, ul. Kopernika 7 

 

 
Fot. 68. stojaki, ul. Kopernika 7 
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Fot. 69. klatka na rowery, ul. Kopernika 7 

 
 Budynek Katedry Anatomii przy ul. Kopernika 12 dysponuje dwoma stojakami z 

miejscem  na 32 rowery.  

 

 
Fot. 70. stojaki, Katedra Anatomii, ul. Kopernika 12 
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Fot. 71. Zestaw nowych stojaków, ul. Kopernika 12 

 
 

Przy budynku przy ul. Kopernika 15, w którym znajduje się m. in. Katedra Chorób 

Metabolicznych, ustawiono dwa stojaki po 5 miejsc. Są to stare stojaki typu wyrwikółko. 

 

 
Fot. 72. Stojak, ul. Kopernika 15 
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Katedra Chirurgii  przy ul. Kopernika 21 dysponuje sześcioma stojakami o dość 

niespotykanej konstrukcji, umożliwiającymi jednak przypięcie ramy roweru i zaparkowanie 

więcej niż jednego jednośladu przy każdym stojaku.  

 

 
Fot. 73. Stojaki, ul. Kopernika 21 

 
Budynek Wydziału Nauk o Zdrowiu  przy ul. Kopernika 25 nie posiada stojaków, ale 

studenci i tak tłumnie przyjeżdżają tam na rowerach, przypinając je do barierek za 

budynkiem.  

 

 
Fot. 74. Rowery przypięte za budynkiem przy ul. Kopernika 25 
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Centrum Dydaktyczno – Kongresowe Wydziału lekarskiego CM UJ to budynek, 

wykorzystywany w wielu celach, nie tylko dydaktycznych i nie tylko przez Collegium 

Medicum. Jest to bardzo ruchliwe miejsce. Obiekt jest wyposażony w duży, zadaszony 

parking rowerowy na 77 rowerów. Niestety, wszystkie zamontowane w tej lokalizacji stojaki 

to wyrwikółka niskiej jakości. Jak już wspomniano, wielkie skupisko źle zabezpieczonych 

rowerów może prowokować złodziei do szybkich i niezauważonych kradzieży. Administracja 

budynku chyba zdaje sobie z tego sprawę, gdyż w pobliżu stojaków można natknąć się na 

ostrzeżenia przed kradzieżą i wezwanie do starannego zabezpieczenia roweru. Nie jest to 

jednak wykonalne w przypadku, gdy mamy do czynienia ze stojakami nie spełniającymi 

standardów i  po prostu o niskiej  jakości.  

 

 
Fot. 75. parking rowerowy, ul. św. Łazarza 16 
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Fot. 76. ostrzeżenie przed kradzieżami, ul. św. Łazarza 16 
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Zespół Obiektów Administracyjno – Dydaktycznych przy ul. Grzegórzeckiej 16 

dysponuje jednym stojakiem typu wyrwikółko na 11 rowerów. 

 
Fot. 77. stojak, ul. Grzegórzecka 16 

 
Obiekt Administracyjno –Dydaktyczny przy ul. Grzegórzeckiej 20 posiada jeden 

stojak na 5 rowerów. Oprócz niego do przypinania rowerów wykorzystywane są chętnie 

znajdujący się na terenie obiektu trzepak oraz zadaszona konstrukcja  na podwórku.  

 

 
Fot. 78. stojak, ul. Grzegórzecka 20 
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Fot. 79. ul. Grzegórzecka 20 

 

 
Fot. 80. trzepak, ul. Grzegórzecka 20 

 
Instytut Neurologii  przy ul. Botanicznej 3 nie posiada stojaków pomimo dość 

obszernego terenu, jaki zajmuje. Rowerzystom pozostają tylko barierki, ogrodzenie oraz 

miejskie pachołki, chroniące drzewa przed budynkiem.  
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Fot. 81. pachołek przed Instytutem Neurologii, ul. Botaniczna 3  

 
 
„Prokocim” 
 

Ze względu na umiejscowienie na obrzeżach Krakowa oraz na dużym wzniesieniu 

tereny Collegium Medicum w Prokocimiu wydają się nie sprzyjające do korzystania z roweru. 

Jednak w trakcie badań. pomimo wakacji,  zaobserwowano kilku rowerzystów. 

Przed budynkiem Biblioteki Medycznej znajduje się jeden stojak na 10 miejsc. 

Umiejscowiony on został pod dachem, jednak dostanie się do niego wymaga pokonania 

sześciu schodów. 
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Fot. 82. Stojak rowerowy przed Biblioteką Medyczną 

Drugim budynkiem jest olbrzymi gmach Wydziału Farmacji . Przed głównym 

wejściem postawiono dwa stojaki na 10 miejsc. 

 

Fot. 83. Stojak rowerowy przed Wydziałem Farmaceutycznym 
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Domy Studenckie 

Trzy największe Domy Studenckie Collegium Medicum znajdują się przy ulicy 

Badurskiego w Prokocimiu. Ze względu na usytuowanie obok siebie i identyczny wygląd 

budynki zostaną zanalizowane wspólnie. Przed każdym wejściem znajduje się po jednym 

stojaku po 7 miejsc co daje w sumie 21 miejsc na trzy olbrzymie akademiki. Patrząc na liczbę 

rowerów przypiętych pod Domem Studenckim C liczba ta wydaje się być niewystarczająca. 

Podjechanie rowerem ułatwia duża, łagodna rampa. Przy niektórych stojakach można 

zauważyć leżące płachty, które mogą służyć do przykrywania rowerów podczas deszczu. 

 

Fot. 84. Stojak rowerowy przed Domem Studenckim A 
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Fot. 85. Rampa przed wejściem do Domu Studenckiego A 

 

Fot. 86. Stojak rowerowy przed Domem Studenckim B 
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Fot. 87. Rampa przed wejściem do Domu Studenckiego B 

 

Fot. 88. Stojak rowerowy przed Domem Studenckim C 
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Fot. 89. Rampa przed wejściem do Domu Studenckiego C 

Dom Studencki D znajduje się przy ulicy Racławickiej 9a. Budynek był niedawno 

remontowany i przed wejściem zamontowano jeden nowy stojak na 21 miejsc, tzw. „spiralę”. 

Dodatkowo w piwnicy do dyspozycji studentów oddano zamykaną przechowywanie rowerów 

na 28 miejsc. Utrudnieniem mogą być liczne schody, które należy pokonać aby dostać się do 

pomieszczenia. 

 

Fot. 90. Stojak rowerowy przed Domem Studenckim A 
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Fot. 91. Stojak rowerowy w przechowalni w Domu Studenckim D 

 

Fot. 92. Stojak rowerowy w przechowalni w Domu Studenckim D 



59 
 

 

Fot. 93. Stojak rowerowy w przechowalni w Domu Studenckim D 
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Pozostałe 

Obiekt Katedr  Mikrobiologii, Immunologii oraz Patofizjolo gii (ul. Czysta 18) 

dysponuje dwoma stojakami typu wyrwikółko na 5 rowerów każdy. Usytuowane są one na 

wewnętrznym dziedzińcu budynku.  

 

Fot. 94. Stojak, ul. Czysta 18 
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Podsumowanie i wnioski 

Na potrzeby raportu skontrolowano 99 obiektów (73 obiekty Uniwersytetu 

Jagiellońskiego i 26 obiektów Collegium Medicum UJ). Stwierdzono obecność 191 stojaków 

rowerowych z 993 miejscami w 46 obiektach.  

Jednostka Liczba 
obiektów 

Obiekty  
ze 
stojakami 

% Liczba 
stojaków 

Liczba 
miejsc 

Uniwersytet 
Jagielloński 

73 31 42,5 % 146 664 

Collegium Medicum 
UJ 

26 15 57,7 % 45 329 

OGÓŁEM 99 46 46,5% 191 993 

 Jak widać w powyższej tabeli, mniej niż połowa obiektów uniwersyteckich posiada 

stojaki rowerowe. Spośród istniejących parkingów rowerowych, tylko 9 znajduje się pod 

dachem, 4 w zamykanych pomieszczeniach. Spośród 191 stojaków, tylko 3 spełniają 

standardy i umożliwiają przypięcie ramy roweru (Instytut Polonijny, Przegorzały, ul. Jodłowa 

13 oraz spirala przy Domu Studenckim D, ul. Racławicka 9a). Pozostałe to tzw. 

„wyrwikółka”. Wi ększość wykonana jest ze słabych materiałów, co ułatwia ich przecięcie. 

Istnieją trzy przechowalnie rowerów (DS „Piast”, DS „Żaczek”, Dom Studencki D), na 50 

rowerów. Korzystanie z przechowalni w DS. „Żaczek” jest płatne.  

Większość stojaków jest łatwo dostępnych, są jednak wyjątki, w których stojak 

ustawiony jest niewłaściwie (budynek wynajmowany, ul. Wenecja 2 – stojak na 

podwyższeniu) lub trzeba pokonać schody, by się do niego dostać (Kolegium Kołłątaja, 

ul. Gołębia 9/św. Anny 6,  DS ul. Bydgoska 19, przechowalnia w DS „Żaczek” i Dom 

Studencki D). 

W wielu wypadkach właściciele rowerów nie korzystają ze stojaków, lecz wybierają 

barierki, znaki drogowe, latarnie itp., do których mogą bezpiecznie przypiąć ramę roweru. 

Z taką sytuacją autorzy raportu spotkali się m. in. przy Collegium Broscianum (ul. Grodzka 

52), Bibliotece Jagiellońskiej, Kolegium Śląskim (ul. Mickiewicza 3), obiekcie dydaktyczno-

administracyjnym CM UJ (ul. Grzegórzecka 20). W wielu obiektach, w których brak 

stojaków rowerowych, zastano  liczne jednoślady przypięte do podobnych elementów wokół 

wejść do budynków i w ich najbliższej okolicy. Zanotowano też przypadki, w których 

rowerzyści przypinali co prawda swoje rowery do stojaków, ale w sposób nieprzewidziany 

przez producenta, właśnie w celu przypięcia ramy.  
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Ilość rowerów, zaparkowanych przy obiektach UJ i CM UJ, świadczy o wielkim 

zapotrzebowaniu na stojaki wśród użytkowników tych budynków. Autorzy raportu 

odwiedzali obiekty w dniach 17 - 31.08, a więc w okresie wakacyjnym, gdy niewielu 

studentów pojawia się na terenie uczelni. Mimo to w większości obiektów zastano od kilku do 

kilkudziesięciu zaparkowanych jednośladów. Jeśli podzielimy liczbę dostępnych miejsc 

parkingowych dla rowerów (993) przez liczbę studentów i pracowników Uniwersytetu (58 

5483) okaże się, że na jedną osobę przypada 0,017 miejsca. To zdecydowanie za mało, jak na 

potrzeby drugiej co do wielkości uczelni w Polsce. 

Wspomniane powyżej praktyki, jak przypinanie rowerów do obiektów innych niż 

stojaki czy do samych stojaków, ale w sposób niekonwencjonalny, są dowodem na to, że ich 

użytkownicy są świadomi zagrożenia kradzieżą i wiedzą, jak najlepiej się przed nią uchronić. 

Przypięcie ramy roweru jest najpewniejszym sposobem na zapobieżenie kradzieży. Przypięcie 

samego koła nie gwarantuje bezpieczeństwa roweru, gdyż ten element można łatwo i szybko 

odkręcić. Ponadto obecnie coraz większa liczba rowerów wyposażona jest z tzw. 

szybkozamykacze, pozwalające odpiąć poszczególne elementy, w tym koła, w kilka sekund.  

 Stojaki powinny być trwale przytwierdzone do podłoża, mieć kształt odwróconej litery 

„U” oraz odpowiednią grubość. Kolor i materiał z jakiego zostanie wykonany oraz dodatkowe 

ozdoby jak na przykład logo Uniwersytetu Jagiellońskiego można dostosować do potrzeb. 

Informacje na temat odpowiednich stojaków rowerowych można znaleźć między innymi w 

dokumencie „Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” 

[Zarządzenie Nr 2103/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2004 r.]. 

W miejscach gdzie jest to możliwe należy montować zadaszenie, aby rowery nie 

zmokły w trakcie deszczu. Jest to ważne w szczególności dla osób pozostawiających rower 

przy Domach Studenckich. 

Jeżeli chodzi o usytuowanie stojaków, najlepszą praktyka jest umieszczanie ich jak 

najbliżej wejścia do budynku. Ważne jest aby miejsce było łatwo dostępne i dobrze widoczne. 

Dodatkowe zabezpieczenia w postaci monitoringu potrafią odstraszyć wielu potencjalnych 

złodziei. Rowery nie zajmują dużo przestrzeni dlatego warto poświęcić dla nich jedno lub 

dwa miejsca parkingowe. Taka sytuacja mogłaby mieć miejsce w podziemnym garażu pod 

Auditorium Maximum. Na starym mieście Uniwersytet mógłby podjąć współpracę z miastem 

i częściowo sponsorować stojaki przed swoimi budynkami. Mogą to być na przykład stojaki 

                                                 
3 studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych: 51 601, stan na 30 listopada 2011, pracownicy: 
6947, stan na 31 grudnia 2011, http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/statystyki 
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montowane w jezdni. Wkrótce pierwsze takie rozwiązanie w Krakowie ma pojawić się na 

ulicy Krupniczej. 

Ważne jest także likwidowanie wszelkich barier architektonicznych. Pokonanie 

schodów może ułatwić umocowana z boku wąska rynna po której można wprowadzić rower. 

W niektórym budynkach przydatne byłoby powieszenie niewielkich znaków informujących 

gdzie znajdują się stojaki rowerowe. 

Ze względu na szybko rosnącą liczbę rowerzystów zaleca się, aby powyższe 

rozwiązania zastosować we wszystkich budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 

pierwszej kolejności mogą to być nowobudowane obiekty na III Kampusie oraz Collegium 

Paderevianum. 

Zachęcić studentów do korzystania z roweru można poprzez różnego rodzaju akcje 

promocyjne, wiadomości o transporcie rowerowym na stronach internetowych, a także 

w informatorach oraz kalendarzach, które dostają studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Badania do niniejszego Raportu należałoby powtórzyć gdy pojawią się studenci, 

a więc w miesiącach jesiennych lub wiosennych. Pozwoli to lepiej ocenić wykorzystanie oraz 

zapotrzebowanie na stojaki rowerowe na Uniwersytecie. 

W celu zorientowania się w preferencjach transportowych studentów, a także 

pracowników Uniwersytetu należy wprowadzić badania  oraz plan mobilności. Taki projekt 

realizowała już Politechnika Krakowska i można skorzystać z jej doświadczeń. Wśród 

zrealizowanych działań było między innymi powołanie funkcji konsultanta mobilności. 

Wszystkie powyższe działania mogą przyczynić się do zwiększenia udziału ruchu 

rowerowego wśród studentów i pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pozwoli to 

promować uczelnię jako nowoczesny ośrodek akademicki, który dba o ludzi i środowisko. 
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Załączniki 

Płyta CD zawierająca: 

1) Wykaz stojaków rowerowych w obiektach UJ 

2) Wykaz stojaków rowerowych w obiektach CM UJ 

3) Dokumentację fotograficzną stojaków rowerowych w obiektach UJ i CM UJ 

  


