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Obiekty zlokalizowane w kampusie przy 
al. Jana Pawła II w Krakowie 
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WYKAZ OBIEKTÓW  

 

POMIESZCZENIE LOKALIZACJA 

 

ILOŚĆ MIEJSC 

 

A Budynek Gł. B hol główny 80 

B Budynek Gł. B hol główny 159 

C Budynek Gł. B hol główny 151 

D Budynek Gł. B hol główny 81 

E Budynek Gł. B hol główny 77 

F Budynek Gł. B hol główny 119 

02/I 
Budynek Gł. B Pawilon I przyziemie sala ćw. terapii 

man. 
stoły rehab. 28k 

07/I Budynek Gł. B Pawilon I przyziemie prac.diagn.n.ruchu 30 

203/I Budynek Gł. B Pawilon I 1 piętro 26 

204/I Budynek Gł. B Pawilon I 1 piętro 24 

205/I Budynek Gł. B Pawilon I 1 piętro 22 

215/I Budynek Gł. B Pawilon I 1 piętro 24 

317/I Budynek Gł. B Pawilon I 2 piętro 32 

03/II Budynek Gł. B Pawilon II przyziemie sala seminaryjna  22 

07/II Budynek Gł. B Pawilon II przyziemie sala 

ćw.Antropolog. 

14 

113/II Budynek Gł. B Pawilon II parter prac. biomechaniki 15 

109/II Budynek Gł. B Pawilon II parter prac. biomechaniki 15 

319/II Budynek Gł. B Pawilon II 2 piętro 36 

07/III Budynek Gł. B przyziemie sala doświadczania świata 14 

114/III Budynek Gł. B Pawilon III parter sala seminaryjna bieżnia 

03/IV Budynek Gł. B Pawilon IV przyziemie sala ćw. odnowy stoły rehab. 19k 

08/IV Budynek Gł. przyziemie koło naukowe ,,Azymut’’ 14 

113/IV Budynek Gł. B Pawilon IV parter 34 

215/IV Budynek Gł. B Pawilon IV 1 piętro 32 

320/IV Budynek Gł. B Pawilon IV 2 piętro 36 
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03/A Budynek Gł. A przyziemie prac. inf. 32 

IB/A Budynek Gł. A przyziemie sala laboratoryjna 21 

IC/A Budynek Gł. A przyziemie sala laboratoryjna 30 

ID/A Budynek Gł. A przyziemie sala laboratoryjna 26 

502/A Budynek Gł. A 5 piętro prac. inf. 24 

Sala klubowa  Pawilon Socjalny parter 49 

36 Pawilon Socjalny parter  

39 Pawilon Socjalny 1 piętro 32 

42 A/ 46 B Pawilon Socjalny 1 piętro 34 

46 Pawilon Socjalny 1 piętro 38 

A DS.1 piętro 12 sala ćwiczeń kinezyterapii stoły rehab. 18k 

B DS.1 piętro 12 sala ćwiczeń kinezyterapii  stoły rehab. 20k  

16 DS.2 piętro 1 sala ćwiczeń kinezyterapii stoły rehab. 15k 

20 DS.2 piętro 1 sala ćwiczeń kinezyterapii  stoły rehab. 20k 

1202 DS.3 piętro 12 sala ćwiczeń do pierwszej pomocy med. materace 

1205 DS.3 piętro 12 sala odnowy biologicznej stoły rehab. 

1206 DS.3 piętro 12 pierwsza pomoc medyczna 23 

1207 DS.3 piętro 12 sala językowa 23 

1208 DS.3 piętro 12 sala dydaktyczna 23 

1211 DS.3 piętro 12 sala językowa 23 

10 
Zespół Pomieszczeń Naukowo – 

Dydaktycznych/Jordanówka 
38 

11 
Zespół Pomieszczeń Naukowo – 

Dydaktycznych/Jordanówka 

38 

12 
Zespół Pomieszczeń Naukowo – 

Dydaktycznych/Jordanówka 

38 

13 
Zespół Pomieszczeń Naukowo – 

Dydaktycznych/Jordanówka 

38 

14 
Zespół Pomieszczeń Naukowo – 

Dydaktycznych/Jordanówka 

38 

15 
Zespół Pomieszczeń Naukowo – 

Dydaktycznych/Jordanówka 

38 
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16 
Zespół Pomieszczeń Naukowo – 

Dydaktycznych/Jordanówka 

38 

17 
Zespół Pomieszczeń Naukowo – 

Dydaktycznych/Jordanówka 

38 

H 
Zespół Pomieszczeń Naukowo – 

Dydaktycznych/Jordanówka 
88 

I 
Zespół Pomieszczeń Naukowo – 

Dydaktycznych/Jordanówka 
88 

K 
Zespół Pomieszczeń Naukowo – 

Dydaktycznych/Jordanówka 
88 

L 
Zespół Pomieszczeń Naukowo – 

Dydaktycznych/Jordanówka 
88 

101 Pawilon Lekkoatletyczny Taniec/Rekreacja 

105 Pawilon Lekkoatletyczny 32 

109 Hala Gier Sportowych 36 

210 Hala Gier Sportowych 28 

Siłownia Hala Gier Sportowych Kulturystyka 

108 Zespół Krytych Pływalni 36 

201 Zespół Krytych Pływalni 21 

202 Zespół Krytych Pływalni 14 

237 Zespół Krytych Pływalni Stoły rehab. 

241 Zespół Krytych Pływalni Stoły rehab. 
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Stadion lekkoatletyczny  
 
Podstawowe dane o obiekcie: 
Stadion kat. IIIA wg klasyfikacji PZLA 
Powierzchnia bieżni wraz z zakolami typu - 6 384 m2. 

Powierzchnia trawiasta                       - 9 230 m2 

Widownia      - 3300 miejsc 
Stadion posiada: ośmiotorową bieżnię o sztucznej  nawierzchni  typu Mondo, dwie dwustronne 
skocznie do skoku w dal i do trójskoku, dwa przeciwległe rozbiegi do rzutu oszczepem, rów z wodą 
usytuowany wewnątrz bieżni, dwa rozbiegi do skoku o tyczce. Ostatnia modernizacja stadionu 
wykonana została w 2009 r., również wtedy zakończono budowę Pawilonu Obsługi Stadionu, 
w którym zlokalizowane są zespoły sanitarno-szatniowe, pomieszczenia sędziowskie i gabinety 
antydopingowe. 

 

 
Widok z lotu ptaka na stadion główny, stadion treningowy oraz Pawilon Obsługi Stadionu 

 

 
Widok z widowni stadionu głównego w stronę przejścia do tunelu lekkoatletycznego 
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Tunel lekkoatletyczny  
 

Niejako dopełnieniem dla głównego stadionu 
lekkoatletycznego jest, dostępny 
bezpośrednio z jego płyty, tunel 
lekkoatletyczny o powierzchni 805 m2. 
W budynku dla zawodników dostępne są; 
czterotorowa bieżnia prosta o  długości 60 m z 
wybiegiem(kryta nawierzchnią Mondo), 
skocznia w dal, skocznia wzwyż, skocznia do 
trójskoku, skocznia do skoku o tyczce. Obiekt 
dopełniają dwa dedykowane dla niego zespoły 
sanitarno-szatniowe. 
 

 

Widok wnętrza tunelu lekkoatletycznego 

Hala Gier Sportowych 
  
Podstawowe dane o obiekcie: 
-Boisko 1300 m2 powierzchni parkietu  
-540 miejsc siedzących  
-wymiary areny hali 44 m x 29,5 m x 8,5 m 
Obiekt posiada zaplecze z sześcioma szatniami z natryskami i węzłami sanitarnymi , dwa pokoje dla 
sędziów oraz trzy sale seminaryjne. Szatnie dla publiczności i uczestników imprez z toaletami w holu 
głównym. W hali znajdują się dwie suche sauny fińskie cztero i sześcioosobowa z natryskami 
i węzłami sanitarnymi oraz wydzieloną częścią wypoczynkową. Hala posiada pełnowymiarowe boisko 
do piłki ręcznej, do siatkówki i koszykówki. 

 

 
 

O dużym potencjale jako obiekt treningowy świadczy to, iż był wykorzystywany dotychczas do 

organizacji m.in.:  

- mecze Pucharu Europy w piłce ręcznej kobiet  

- mistrzostwa Polski i Europy w szermierce  

- mistrzostwa Europy i Świata w zapasach  

- mistrzostwa Europy Oldboyów i Oldboyek w Piłce Ręcznej  

- mistrzostwa Polski w Gimnastyce  

- mecze Pucharu Europy w halowej piłce nożnej  
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Kryte korty tenisowe  
 

 

Hala mieści trzy korty tenisowe pokryte 
sztuczną wykładziną sportową Play-Turf, 
posiadającą certyfikat ITF (International Tennis 
Federation ). 
W hali znajduje się również kort do squasha 
z widownią dla 39 osób oraz zespoły 
sanitarno-szatniowe.  
Cały obiekt przystosowany jest do korzystania 
przez osoby niepełnosprawne. 

 

Sala do gimnastyki artystycznej  
 
Podstawowe dane o obiekcie: 
- Powierzchnia sali : 540 m2 (30 m x 18m) 
- Nawierzchnia tarket, podłoga wentylowana 
drewniana  
- Sala posiada 149 miejsc na widowni.  
Sala przeznaczona jest do ćwiczeń z gimnastyki 
artystycznej oraz ćwiczeń muzyczno -
ruchowych. Mogą w niej odbywać się zajęcia z 
różnych ruchowych form muzycznych takich 
jak: tańce towarzyskie, tańce ludowe, taniec 
nowoczesny, ale również może być 
dostosowana do rozegrania zawodów w 
tenisie stołowym.  
 

 

 
 

 

Sala do gimnastyki sportowej  
 

 
 
 
 

 
 
Sala przeznaczona jest do ćwiczeń z gimnastyki 
sportowej. Obiekt posiada  niezależne szatnie 
z pełnym zapleczem sanitarnym. 
 
Podstawowe dane o obiekcie: 
- owierzchnia sali : 648 m2  (36m x18m), 
- sala posiada 149 miejsc na widowni. 
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Zespół Krytych Pływalni 
  
Basen sportowy z homologacją PZP 
 wymiary: 25m x 21m 
 8 wydzielonych torów każdy o szerokości 2,5m 
 głębokość: 2,0m - 2,5m 
 temperatura wody: 27°-28° 
 trybuny basenu sportowego dla 336 osób 
Basen rekreacyjny - dla osób nieumiejących 
pływać 
 wymiary: 20m x 8,5m 
 możliwość podzielenia basenu na dwie 

równorzędne części 
 głębokość: 0,8m - 1,2m 

 
 

 temperatura wody: 32°-33° 
 trybuny basenu rekreacyjnego dla 32 osób 

 

 
Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią 
 

Nowe (modernizacja zakończona w grudniu 2018 r.), pełnowymiarowe (102m x 64m) boisko do piłki 

nożnej ze sztuczną nawierzchnią jest dostosowane do wymogów technicznych PZPN dla rozgrywek 

w Klasie Okręgowej  A, B i C. Posiada nowoczesną  nawierzchnię z trawy syntetycznej, jest oświetlone 

lampami umieszczonymi na ośmiu masztach o wysokości 18,00m ( 500 luxów ), które służą 

jednocześnie do zainstalowania piłkochwytów. Boisko posiada również trybuny dla 103 widzów.  
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Domy Studenckie 
 

  
 

 
-.

3 Domy Studenckie  oferują 1010 miejsc noclegowych.  Na każdym piętrze zlokalizowanych jest 16 
dwuosobowych pokoi z możliwością pojedynczego wykorzystania. Pokoje dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 
Każdy pokój: 

 posiada własną łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym (WC, umywalka, kabina natryskowa), 

 wyposażony jest w meble ( szafy ubraniowe, pokojowe, łóżka, krzesła, stoliki, szafki nocne itp.) 
oraz w pościel, 

 posiada dostęp do Internetu. 
Każdy z trzech obiektów domów Studenckich jest monitorowany oraz posiada obsługę portierską.  

Dom Studencki nr 3 przeszedł kapitalny remont i modernizację w roku 2015, podobna przebudowa 

zakończy się w Domu Studenckim nr 2 we wrześniu 2020 roku.  

  
Widok typowego pokoju studenckiego 
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Boiska do siatkówki plażowej  
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie posiada cztery boiska do siatkówki 

plażowej o wymiarach 28m x 11.3m o łącznej powierzchni 952m2. Nawierzchnię piaszczystą tworzy 

piasek rzeczny o granulacji 0-2 mm. Teren na którym znajdują się boiska posiada drenaż 

odwadniajacy, co umożliwia zachowanie odpowiednich warunków do treningów i rozgrywek. 

Boiska posiadają zaplecze szatniowo-sanitarne. 

 
 

 
Tereny Zielone 
Uczelnia posiada  rozległe tereny zielone, wspaniale nadające się na organizację pikników, gier 

terenowych jak również biegów przełajowych. Corocznie organizowane są na ich terenie Dni Kultury 

Studenckiej – Juwenalia. 

 

 


