
____________INFOCENTRUM - ROZBUDOWA BUDYNKU REKTORATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU – PROGRAM POWIERZCHNIOWO – FUNKCJONALNY___________ 1

uwaga !  wiersze oznaczone *  skorygowane    
*  ZAGOSPODAROWANIE TERENU - teren inwestycji obejmuje obszar pomiędzy ul. Wołyńską a budynkiem 

Rektoratu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
- uwaga na załączniku graficznym p.n.: „Załącznik B.4.1_Plansza 
uwarunkowań konkursowych-2.1.pdf” zaznaczono miejsce zasypanych 
fragmentów piwnic po niedokończonej budowie stołówki akademickiej  z 
2002r. W projekcie należy przewidzieć całkowitą ich likwidację (rozbiórkę z 
wywiezieniem).
istniejącą zieleń kolidującą z planowanym obiektem należy adekwatnie do 
wartości sklasyfikować proponując wycięcie lub przeniesienie do strefy 
zielonej (ozdobnej – np. parku) – wg propozycji projektowej. 
- projekt powinien uwzględniać zagospodarowanie terenu wraz z 
opracowaniem terenów zielonych, w tym małej architektury.

 obszar pomiędzy budynkiem Rektoratu a ul. Wołyńską

 nazwa powierzchnia m2 uwagi
CZ.1. WELCOME DESK (RECEPCJA) 300,00   oddzielne wejście /  połączenie z bud. Rektoratu
CZ.2. WELCOME CENTRE 140,00   oddzielne wejście /  połączenie z bud. Rektoratu
CZ.3.  AULA REPREZENTACYJNA Z ZAPLECZEM   oddzielne wejście /  połączenie z bud. Rektoratu
CZ.4.   oddzielne wejście /  połączenie z bud. Rektoratu
CZ.5.  ARCHIWUM UCZELNIANE 635,00   oddzielne wejście /  połączenie z bud. Rektoratu
CZ.6.  SALE DYDAKTYCZNE 450,00   dojście od strony bud. Rektoratu
CZ.7.  SERWEROWNIA 60,00   połączenie z bud. Rektoratu

*                             INFOCENTRUM – ROZBUDOWA BUDYNKU REKTORATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU
 Lokalizacja : działka nr 3/8, Obręb : Golęcin, Ark. 34

p.u. (m2)
p.u. (m2)
p.u. (m2) 2 189,00

 BIBLIOTEKA * p.u. (m2) 4 240,00
p.u. (m2)
p.u. (m2)
p.u. (m2)

8 014,00



____________INFOCENTRUM - ROZBUDOWA BUDYNKU REKTORATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU – PROGRAM POWIERZCHNIOWO – FUNKCJONALNY___________ 2

CZ.1. HOL WEJŚCIOWY Z WELCOME DESK (recepcja)

1. HOL WEJŚCIOWY
Z WELCOME DESK (recepcja)

ok.300,00 m2 poziom 0;  Hol ten  przeznaczony jest dla wszystkich 
odwiedzających, w tym widzów sali wielofunkcyjnej.
Powinien być tak zaprojektowany aby możliwe było także 
wykorzystanie go na inne cele. Miejsce to winno dawać 
możliwość organizacji różnych uroczystości. Należy przewidzieć 
strefę wystawienniczą do użytkowania przez bibliotekę lub inne 
jednostki Uczelni.
Strefa wystawiennicza powinna być zlokalizowana w taki sposób,
aby osoby przechodzące obok budynku mogły przez przeszklenie
widzieć znajdującą się tam ekspozycję.
Należy stworzyć możliwość podwieszania ekspozycji, służących 
do prezentacji okolicznościowych wystaw.
W holu należy zaprojektować : bufet – kawiarenkę z zapleczem 
cateringowym. kasę biletową
oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Z holu wejściowego wygodne schody powinny prowadzić : 
- do kondygnacji podziemnej (-1) gdzie należy zaplanować 
toalety i szatnie dla widowni sali wielofunkcyjnej
- w górę na poziom 1 (+1) - wejścia na widownię
- na poziom 2 (+2) - wejścia na balkony.

winda – dostęp na widownię  i toalet, dla os.niepełnosprawnych.

WELCOME DESK (RECEPCJA) – punkt pierwszego kontaktu, 
gdzie osoby wchodzące do INFOCENTRUM uzyskałyby 
informacje potrzebne im do dalszego przemieszczania się – 
byłoby tu również miejsce na ogólnodostępne materiały 
informacyjne o Uniwersytecie dla osób przyjeżdżających, jak i 
ulotki dotyczące wydarzeń odbywających się w INFOCENTRUM; 
przy Welcome Desk znajdowałby się również multimedialny 
samoobsługowy punkt informacyjny

HOL WEJŚCIOWY WELCOME DESK - ŁĄCZNIE ok. 300,00 m2  
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CZ. 2. WELCOME CENTRE
– centrum do obsługi osób przyjeżdżających na Uniwersytet, w tym cudzoziemców przyjeżdżających na studia magisterskie, 
doktoranckie, w ramach programu Erasmus+ oraz dla gości z zagranicy. Ma to być „punkt centralny”, który skupi wszelkie 
działania związane z podstawową obsługą osób przyjeżdżających, w tym cudzoziemców. Preferowane godziny funkcjonowania 
Welcome Centre to 08.00-16.00, ale byłoby ono czynne dłużej w przypadku eventów organizowanych z udziałem osób 
przyjeżdżających, w tym cudzoziemców.

2.1. KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA ok.40,00 m2 - sugerowane połączenie na poziomie 0 – wejście bezpośrednio z
holu, blisko wejścia głównego – pomieszczenia biurowe z oknami,
możliwość łączenia lub dzielenia pomieszczeń

2.2. POMIESZCZENIE BIUROWE 1 ok.15,00 m2 - 2 stanowiska komputerowe ze stałym łączem internet.

2.3. POMIESZCZENIE BIUROWE 2 ok.15,00 m2 - 2 stanowiska komputerowe ze stałym łączem internet.

2.4. POMIESZCZENIE BIUROWE 3 ok.15,00 m2 - 2 stanowiska komputerowe ze stałym łączem internet.

2.5. POMIESZCZENIE BIUROWE 4 ok.15,00 m2 - 2 stanowiska komputerowe ze stałym łączem internet.

2.6. POK. KONFERENCYJNY ok. 30,00 m2 - stałe łącze internet., możliwość podłączenia laptopa lub 
komputera stacjonarnego + rzutnik + ekran

2.7. POKÓJ SOCJALNY ok. 10,0 m2 - dostęp do wody, wentylacja
- wyposażony w szafki, stoły, krzesła, podst. zestaw do gotowania

WELCOME CENTRE - ŁĄCZNIE ok. 140,00 m2  
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CZ. 3. AULA WIELOFUNKCYJNA (KONGRESOWA) Z ZAPLECZEM

3.1. KULUARY ok.250,0 m2 poziom 0, +1, +2;  przeznaczone dla widzów sali wielofunkcyjnej.
- strefa wystawiennicza, rekreacyjna

3.2. CZĘŚĆ PODZIEMNA ok.170,0 m2 poziom -1; Lokalizacja szatni dla gości, toalet oraz parkingu 
podziemnego z bezpośrednim wejściem do budynku. Możliwe są 
pomieszczenia gospodarcze i techniczne i inne. np. magazyny 
dla Zespołu Pieśni i Tańca ŁANY.

3.3. WIDOWNIA ok.550,0 m2 poziom +1, +2; Lokalizacja na poziomie I i II piętra.
Widownia może być zaprojektowana jako duża sala z 
dwupoziomową widownią na ok.850 osób.
W zakres widowni, poza rzędami na amfiteatralnie 
ukształtowanych podestach mieszczących około 500 – 600 
miejsc, na poziomie pierwszego piętra (I) wchodzić powinien 
balkon środkowy wraz z balkonami bocznymi, zlokalizowanymi 
na poziomie drugiego piętra (II).Łącznie na balkonach mieścić 
mogłoby się około 300 - 350 miejsc. 
Rozmieszczenie miejsc uzależnione jest od rozwiązań 
projektanta. Dwupoziomowy układ miejsc na widowni pozwala, w 
przypadku mniejszej frekwencji, wyłączać drugi poziom (balkony)
z użytku. Koniecznie należy przewidzieć stanowisko dla 
dźwiękowca i oświetleniowca  i określić miejsce na ustawienie 
mikserów w środkowej części widowni (ok.4-5m szerokości) do 
obsługi koncertów. W tym celu należy zaplanować możliwość 
demontażu kilku siedzeń znajdujących się przy poprzecznym 
ciągu komunikacyjnym w sali. Do tego miejsca należy 
doprowadzić zasilanie z gniazdami umieszczonymi w podłodze. 
Miejsce to powinno być połączone ze sceną kanałem 
znajdującym się pod widownią (z klapami rewizyjnymi 
umożliwiającymi położenie wiązki niezbędnych przewodów), 
którymi to stanowisko będzie połączone ze sprzętem na scenie, 
wymagającym sterowania z tego miejsca. Na widowni należy 
zastosować dobrej jakości wykładzinę dywanową.
Całość rozwiązań projektowych należy potwierdzić odpowiednią 
analizą akustyczną.
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na powierzchni całej widowni należy zapewnić dostęp do wi-fi,
przy każdym miejscu siedzącym widowni należy przewidzieć 
gniazdo sieciowe 230 V.

3.4. SCENA – ESTRADA ok.220,0 m2 poziom +1; Konstrukcja i wielkość  sceny powinna umożliwić 
właściwe warunki do prezentacji różnorodnych form scenicznych,
między innymi zespołów tanecznych. Układy choreograficzne na 
kilkanaście par wymagają znacznej przestrzeni scenicznej. W 
projektowaniu należy przyjąć następujące założenia:                    
Należy przewidzieć całkowitą głębokość sceny – 14,0 m,  w tym  
proscenium - 4,0 m, (przestrzeń od frontowej krawędzi sceny do 
linii kurtyny) i 10,0 m od linii kurtyny w głąb, do tylnej ściany 
sceny czyli 4,0+10,0=14,0 m.
Szerokość proscenium - na całą szerokość sali, z możliwością 
wchodzenia na scenę w jej środkowej części z obu stron sali, po 
schodkach usytuowanych równolegle do sceny. Takie 
rozwiązanie pozwala wykorzystać boki proscenium na ustawienie
np. fortepianu lub muzyków akompaniujących tancerzom w 
czasie koncertu. Ponadto szerokie proscenium, poza innymi 
zaletami, pozwala na ustawienie stołu prezydialnego z miejscami 
siedzącymi przy zamkniętej kurtynie.
W połączeniu z możliwością prezentacji multimedialnej będzie 
bardzo przydatne przy organizacji np. inauguracji roku 
akademickiego, konferencji, sympozjów czy innych uroczystości. 
Szerokość otworu sceny –  miejsce gdzie będzie kurtyna  – 14,0 
m. -  dobre warunki oglądalności.
W kulisach sceny należy przewidzieć małe pomieszczenie dla 
inspicjenta.                                                                                      
Salę i scenę należy wyposażyć docelowo w :
- system oświetlenia technologicznego,
- ruchome sztankiety do wieszania oświetlenia 
technologiczne-go, mikrofonów, elementów scenografii i 
innych dekoracji,
- nagłośnienie z dostępem do kanału łączącego scenę ze 
stanowiskiem dźwiękowca na sali,
- gniazda mikrofonowe i elektryczne na froncie sceny
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- system inspicjencki (obejmujący swym zakresem garderoby
wykonawców, pomieszczenia obsługi, pomieszczenia 
pomocnicze,jak również hol,szatnie i toalety dla widowni na 
poziomie -1,
- system tłumaczeń symultanicznych,
- kurtynę z paldamentami i lambrekinami,
- ekran kinowy, projektor 3D .

3.5. POMIESZCZENIA  OBSŁUGI ok.170,0 m2 poziom +1; Na tylnej ścianie sali wielofunkcyjnej należy 
zlokalizować zespół pomieszczeń obsługi do których należą :
- standardowe pomieszczenia realizatorskie oświetleniowca i 
dźwiękowca,
- pomieszczenie projekcyjne,            
- pomieszczenia dla tłumaczy.
Ze wszystkich pomieszczeń obsługi powinna być możliwość 
bezpośredniego wglądu na salę wielofunkcyjną.

3.6. ZAPLECZE  SCENY ok.170,0 m2 poziom 0; Lokalizacja garderób dla wykonawców - pod 
powierzchnią sceny.
Zakładając dużą ilość zespołów z dużą ilością wykonawców 
należy zaplanować poprzeczny korytarz w osi sceny, który 
umożliwi dostęp do czterech garderób wyposażonych w lustra, 
wieszaki i potrzebne meble. Każda z nich powinna mieć ok 25 
m2 Przy garderobach powinny znajdować się toalety dla 
wykonawców wraz z umywalniami.
Należy przewidzieć pom. techniczne zaplecza sceny ok.15,0 m2 
oraz pomieszczenie  gospodarcze  ok.5,0 m2.
Poziom garderób (poziom 0) połączony schodami z 
bezpośrednim zapleczem na poziomie sceny (poziom 1) 
powinien umożliwić komunikację wykonawców. Zaplecze sceny 
(poziom 1) musi mieć odpowiednią wielkość dla właściwego 
przebiegu realizowanych imprez, do zapewnienia dobrej 
komunikacji, miejsca na składowanie opakowań sprzętu 
technicznego, rekwizytów, dodatkowe miejsca do przebierania.    
Na ścianach zewnętrznych zaplecza należy przewidzieć izolację 
akustyczną. Zastosowanie windy technicznej umożliwi transport 
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elementów wielkogabarytowych jak np. fortepian. 
Układ funkcjonalny sceny oraz zaplecza należy wzorować na 
przykładzie Centrum Kongresowego w Lublinie,  które w 
obecnym układzie wraz z zapleczem doskonale zdaje egzamin w
praktyce.
Do zaplecza sceny musi być zapewniony dojazd dla pojazdów 
ciężarowych

3.7. ZESTAWIENIE  POMIESZCZEŃ DLA  Zespołu 
Pieśni i Tańca ŁANY (ZPiT  ŁANY)

poziom 0, -1

3.7.1. SALA  I  DO  PRÓB TANECZNO - 
BALETOWYCH

ok.210,0 m2 poziom 0; przykładowe wymiary - 16,0 x 13,0m
Wysokość ok.4,0 m z podłogą drewnianą (parkiet) wyposażona w
lustra, nagłośnienie, fortepian.
Sala może być częściowo zagłębiona w ziemi jednak konieczny 
jest dostęp światła dziennego, otwierane okna i dobra wentylacja.

3.7.1.1. ZAPLECZE SALI PRÓB TAŃCA ok. 10,0 m2 poziom 0; pom. przyległe

3.7.1.2. SZATNIA DAMSKA Z PRYSZNICEM ok. 27,0 m2 poziom -1

3.7.1.3. SZATNIA MĘSKA Z PRYSZNICEM ok. 27,0 m2 poziom -1

3.7.2. SALA  II  DO PRÓB TANECZNO - 
WOKALNYCH

ok.170,0 m2 poziom 0: Wysokość ok.4,0 m z podłogą drewnianą (parkiet) z 
nagłośnieniem wyposażona w pianino, krzesła, stoły, gabloty na 
ścianach. Sala może być częściowo zagłębiona w ziemi, 
otwierane okna i dobra wentylacja.
Rzutnik, ekran.
Możliwość całkowitego zaciemnienia sali + internet.

3.7.2.1. ZAPLECZE SALI PRÓB TANECZNO 
WOKALNYCH

ok. 10,0 m2 poziom 0; pom. na instrumenty,    
nuty, krzesła i stoły, aneks kuchenny, dostęp do bieżącej wody

3.7.2.2. TOALETY DAMSKIE I MĘSKIE ok. 30,0 m2 poziom 0                

3.7.3. KOSTIUMOWNIA

3.7.3.1. MAGAZYN STROJÓW DAMSKICH  I  OBUWIA ok. 45,0 m2 poziom -1; na wyposażeniu szafy z nadstawkami, regały do 
obuwia i rekwizytów.

3.7.3.2. MAGAZYN STROJÓW MĘSKICH  I  OBUWIA ok. 45,0 m2 poziom -1; na wyposażeniu szafy z nadstawkami, regały do 
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obuwia i rekwizytów.

3.7.3.3. MAGAZYN REKWIZYTÓW I DODATKÓW 
SCENICZNYCH

ok. 15,0 m2 poziom -1; na wyposażeniu szafy z nadstawkami, regały do 
obuwia i rekwizytów.

3.7.3.4. MAGAZYN  SKRZYŃ TRANSPORTOWYCH I 
WALIZEK

ok. 15,0 m2 poziom -1; na wyposażeniu szafy z nadstawkami, regały do 
obuwia i rekwizytów.

3.7.4. KORYTARZ WEWNĘTRZNY ok. 30,0 m2 poziom -1; wyposażony w rury poziome do wieszania i 
pakowania kostiumów pobieranych z kostiumowni na koncerty i 
zdawanych do magazynu po powrocie z koncertów
Uwaga ! Z uwagi na konieczność częstego użytkowania strojów 
poza siedzibą zespołu i związane z tym uwarunkowania 
transportowe, magazyny Zespołu Pieśni i Tańca ŁANY  powinny 
być tak zlokalizowane aby była możliwość zapakowania strojów 
po wydaniu z kostiumowni do walizek i skrzyń transportowych 
oraz prosta droga do załadunku i rozładunku po powrocie z 
koncertów. Należy przewidzieć możliwość podstawiania autokaru
lub samochodu dostawczego pod budynek. Do tych celów można
wykorzystać podjazd na zapleczu sceny.

3.7.5. POKÓJ KIEROWNIKA ZESPOŁU 
Z MAŁYM ZAPLECZEM

ok. 25,0 m2 poziom 0; dostęp do stałego łącza internetowego,mały magazyn

AULA - ŁĄCZNIE ok. 2 189,00m2
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CZ.4. BIBLIOTEKA
uwaga !  wiersze oznaczone *  skorygowane  

BIBLIOTEKA – POZIOM 0

4.0.01. HOL ZE STREFĄ WYSTAWIENNICZĄ *    ok. 100,00 m2 - 3 stanowiska komputerowe dla czytelników (katalogi), stoliki 
siedziska; wi-fi, gniazda 230 V,
- punkt sprzedaży artykułów promocyjnych Uczelni

4.0.02. KAWIARNIA / HERBACIARNIA *    ok. 100,00 m2 obsługa przez firmę zewnętrzną

4.0.03. PORTIERNIA / SZATNIA ok 45,00 m2 wyposażona w szafki zamykane na klucz

4.0.04. * WYPOŻYCZALNIA
w tym:
3 pokoje pracy grupowej
(2 pokoje po 15,00 m2
1 pokój – 30,00 m2)

*   min. 560,00 m2 *  wolny  dostęp do wypożyczanych książek – obieg zamknięty,
- 4 stanowiska pracy przy komputerach ze stałym łączem 
internetowym dla pracowników BG (Biblioteki Głównej),
- regały stałe; 
- stanowisko do samodzielnego wypożyczalnia książek (stałe 
łącze internetowe)
- pokoje pracy grupowej z rzutnikami i ekranami oraz stałym 
dostępem do internetu,
- dwu-systemowy dostęp do internetu (wi-fi oraz dostęp do 
stałych łączy internetowych),
- możliwość podłączenia laptopów – gniazda 230 V,
- na wyposażeniu tablice do notatek
- mały kącik dala dzieci,
- wyjście do magazynu,
- bramka elektroniczna przy wyjściu z wypożyczalni,
- klimatyzacja

4.0.05. POK. ODDZIAŁU UDOSTĘPNIANIA ok. 15,0 m2 - przy wypożyczalni, 2 stałe łącza internetowe

4.0.06. WRZUTNIA DO KSIĄŻEK ok. 20,0 m2 - do samodzielnego zwrotu wypożyczonych książek
- wrzutnia dostępna  z zewnątrz budynku 24 h / 7 dni w tygodniu, 
okno wrzutowe osłonięte,
- pomieszczenie dla maszyny, stołu do segregacji książek i 
wózków do transportu książek do magazynów
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4.0.07. MAGAZYN KSIĄŻEK
UWAGA !
ŁĄCZNA DOCELOWA ILOŚĆ WOLUMINÓW =
1 000 000,00 - do pomieszczenia we wszystkich 
magazynach Biblioteki

*       ok. 500,0 m2 *  dopuszcza się pomieszczenia bez okien;
- regały przesuwne; dostęp do windy towarowo-osobowej;
- system p.poż.; 
- stanowiska komputerowe ze stałym łączem internetowym;
- woda bieżąca

4.0.08. POKÓJ SOCJALNY ok. 15,0 m2 - dostęp do wody, wentylacja
- wyposażony w szafki, stoły, krzesła, podst. zestaw do gotowania

4.0.09. POKÓJ OCHRONY ok. 15,0 m2 - podłączony monitoring

4.0.10. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE ok. 15,0 m2 - dla firmy sprzątającej

4.0.11. SANITARIATY ok. 40,0 m2

4.0.12. KOMUNIKACJA / WINDA ok. 60,0 m2 - sugerowane 2 klatki schodowe odseparowane od Czytelni i 
Wypożyczalni (w celu zapewnienia ciszy)
- połączenie schodów z windami
- 2 windy towarowe + min. 2 windy osobowe

BIBLIOTEKA - RAZEM POZIOM 0 * ok. 1 485,00m2



____________INFOCENTRUM - ROZBUDOWA BUDYNKU REKTORATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU – PROGRAM POWIERZCHNIOWO – FUNKCJONALNY___________ 11

BIBLIOTEKA – POZIOM +1

4.1.01. * CZYTELNIA z pokojami pracy cichej

Czytelnia ok 680 m2 + 2 pokoje pracy cichej o łąącznej 
pow. 20 m2

*    ok. 700,00 m2 * z wolnym dostępem do księgozbioru podręcznego i miejscami 
dla czytelników,
- 2 stanowiska pracy przy komputerach ze stałym łączem internet.
dla pracowników BG,
- 8 stanowisk komputerowych ze stałym łączem internet. dla 
użytkowników biblioteki,
- każdy pokój pracy cichej ze stanowiskiem komputerowym,
- aneks ksero,
- przy stołach dla czytelników gniazda 230 V,
- wyjście do magazynu,
- bramka przy wyjściu z Czytelni,
- klimatyzacja

4.1.02. POKÓJ ODDZIAŁU UDOSTĘPNIANIA 1 30,00 m2 - 2 stanowiska komputerowe ze stałym łączem internet.

4.1.03. POKÓJ ODDZIAŁU UDOSTĘPNIANIA 2 15,00 m2 - 2 stanowiska komputerowe ze stałym łączem internet.

4.1.04. POKÓJ ODDZIAŁU UDOSTĘPNIANIA 3 15,00 m2 - 2 stanowiska komputerowe ze stałym łączem internet.

4.1.05. * POKÓJ STARODRUKÓW I ZBIORÓW 
SPECJALNYCH

30,00 m2 - klimatyzacja

4.1.06. PRACOWNIA INTROLIGATORSKO-
KONSERWATORSKA 

15,00 m2 - dostęp do wody bieżącej, dobra wentylacja

4.1.07. MAGAZYN KSIĄŻEK
UWAGA !
ŁĄCZNA DOCELOWA ILOŚĆ WOLUMINÓW =
1 000 000,00 - do pomieszczenia we wszystkich 
magazynach Biblioteki

*          500,00 m2 - możliwość pomieszczeń bez okien,
- stanowisko komputerowe ze stałym łączem internet.
- dostęp do windy towarowo-osobowej,
- regały przesuwne,
- dobra wentylacja / klimatyzacja,
- system przeciwpożarowy,

* 4.1.08. SEKRETARIAT 20,00 m2 - 2 stanowiska pracy przy komputerze ze stałym łączem  internet.,
- dostęp do wody

* 4.1.09. GABINET DYREKTORA 30,00 m2 - stanowisko pracy przy komputerze ze stałym łączem internet.

* 4.1.10. POK. KONFERENCYJNY 30,00 m2 - stałe łącze internet., możliwość podłączenia laptopa lub 
komputera stacjonarnego + rzutnik + ekran
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* 4.1.11. POKÓJ SOCJALNY 15,00 m2 * - dostęp do wody, wentylacja,
- wyposażenie : szafki, stoły, krzesła, podst. zestaw do gotowania

* 4.1.12. SANITARIATY ok. 40,00 m2 - dostęp do wody, - wentylacja

* 4.1.13. KOMUNIKACJA / WINDA ok. 200,00 m2 - możliwość połączenia łącznikiem z 1 piętrem bud. Rektoratu,
- sugerowane 2 klatki schodowe odseparowane od Czytelni i 
Wypożyczalni (w celu zapewnienia ciszy)
- połączenie schodów z windami,
- 2 windy towarowe + min. 2 windy osobowe

BIBLIOTEKA - RAZEM PIĘTRO 1 * ok. 1 640,00 m2

BIBLIOTEKA – POZIOM 2

4.2.01. POKÓJ ODDZIAŁU GROMADZENIA - KIEROWNIK 15,00 m2 - stałe łącze internet.

4.2.02. POKÓJ ODDZIAŁU GROMADZENIA 45,00 m2 - 4 stanowiska do pracy przy komp. ze stałym łączem internet.

4.2.03. POKÓJ ODDZIAŁU GROMADZENIA - ARCHIWUM 30,00 m2 - inst. el. +  oświetlenie

4.2.04. POKÓJ ODDZIAŁU GROMADZENIA - MAGAZYN 30,00 m2 - inst. el. +  oświetlenie

4.2.05. POKÓJ ODDZIAŁU OPRACOWANIA - KIEROWNIK 15,00 m2 - stałe łącze internet.

4.2.06. POKÓJ ODDZIAŁU OPRACOWANIA 15,00 m2 - 2 stanowiska komputerowe ze stałym łączem internetowym

4.2.07. POKÓJ ODDZIAŁU OPRACOWANIA 15,00 m2 - 2 stanowiska komputerowe ze stałym łączem internetowym

4.2.08. POKÓJ ODDZIAŁU INFORMACJI NAUKOWEJ - 
KIEROWNIK

15,00 m2 - stałe łącze internet.

4.2.09. POKÓJ ODDZIAŁU INFORMACJI NAUKOWEJ 15,00 m2 - 2 stanowiska do pracy przy komp. ze stałym łączem internet.

4.2.10. POKÓJ ODDZIAŁU INFORMACJI NAUKOWEJ 15,00 m2 - 2 stanowiska do pracy przy komp. ze stałym łączem internet.

4.2.11. POKÓJ ODDZIAŁU INFORMACJI NAUKOWEJ 15,00 m2 - 2 stanowiska do pracy przy komp. ze stałym łączem internet.

4.2.12. POKÓJ ODDZIAŁU INFORMACJI – ARCHIWUM 
DOKUMENTÓW

15,00 m2
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4.2.13. SALA KOMPUTEROWA ok. 80,00 m2 - sala do celów edukacyjnych na 30 osób z dostępem do min. 16 
komputerów stacjonarnych ze stałymi łączami internet.,
- możliwość podłączenia rzutnika i ekranu

4.2.14. SALA WYKŁADOWA *          100,00 m2 - stałe łącze internetowe + rzutnik + ekran

4.2.15. MAGAZYN KSIĄŻEK
UWAGA !
ŁĄCZNA DOCELOWA ILOŚĆ WOLUMINÓW =
1 000 000,00 - do pomieszczenia we wszystkich 
magazynach Biblioteki

*          500,00 m2 - możliwość pomieszczeń bez okien,
- stanowisko komputerowe ze stałym łączem internet.
- dostęp do windy towarowo-osobowej,
- regały przesuwne,
- dobra wentylacja / klimatyzacja,
- system przeciwpożarowy

4.2.16. POKÓJ ADMINISTRACYJNY DO OBSŁUGI 
PROJEKTÓW UNIJNYCH 1

15,00 m2 - 2 stanowiska komputerowe ze stałym łączem internet.

4.2.17. POKÓJ ADMINISTRACYJNY DO OBSŁUGI 
PROJEKTÓW UNIJNYCH 2

15,00 m2 - 2 stanowiska komputerowe ze stałym łączem internet.

4.2.18. POKÓJ ADMINISTRACYJNY DO OBSŁUGI 
PROJEKTÓW UNIJNYCH 3

15,00 m2 - 2 stanowiska komputerowe ze stałym łączem internet.

4.2.19. SERWEROWNIA 20,00 m2 - klimatyzacja

4.2.20. PRACOWNIA INFORMATYCZNA 15,00 m2 - 2 stanowiska komputerowe ze stałym łączem internet.

4.2.21. POKÓJ SOCJALNY 15,00 m2 * - dostęp do wody, wentylacja,
- wyposażenie : szafki, stoły, krzesła, podst. zestaw do gotowania

4.2.22. SANITARIATY ok. 40,00 m2 - dostęp do wody, - wentylacja

4.2.23. KOMUNIKACJA / WINDA ok. 60,00 m2 - sugerowane 2 klatki schodowe odseparowane od Czytelni i 
Wypożyczalni (w celu zapewnienia ciszy)
- połączenie schodów z windami

BIBLIOTEKA - RAZEM PIĘTRO 2 * ok. 1 115,00 m2

BIBLIOTEKA - ŁĄCZNIE * ok. 4 240,00 m2
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CZ. 5. ARCHIWUM UCZELNIANE

5.1.01. STREFA WEJŚCIA ok.30,00 m2 - przedsionek + hol + toaleta dla os. niepełnosprawnych

5.1.02. PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW ok. 30,00 m2 - sugerowane 2 klatki schodowe odseparowane od Czytelni i 
Wypożyczalni (w celu zapewnienia ciszy)
- połączenie schodów z windami

5.1.03. POM. BIUROWE - KIEROWNIK ok. 20,00 m2 - sugerowane 2 klatki schodowe odseparowane od Czytelni i 
Wypożyczalni (w celu zapewnienia ciszy)
- połączenie schodów z windami

5.1.04. POM. BIUROWE 1 ok. 20,00 m2 - sugerowane 2 klatki schodowe odseparowane od Czytelni i 
Wypożyczalni (w celu zapewnienia ciszy)
- połączenie schodów z windami

5.1.05. POM. BIUROWE 2 ok. 20,00 m2 - sugerowane 2 klatki schodowe odseparowane od Czytelni i 
Wypożyczalni (w celu zapewnienia ciszy)
- połączenie schodów z windami

5.1.06. MAGAZYNY ARCHIWUM ok. 500,00 m2 - sugerowane 2 klatki schodowe odseparowane od Czytelni i 
Wypożyczalni (w celu zapewnienia ciszy)
- połączenie schodów z windami

5.1.07. POKÓJ SOCJALNY ok. 15,00 m2 - dostęp do wody, wentylacja
- wyposażenie : szafki, stoły, krzesła, podst. zestaw do gotowania

ARCHIWUM UCZELNIANE - ŁĄCZNIE ok. 635,00 m2
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CZ. 6. SALE DYDAKTYCZNE

6.1.01. KOMUNIKACJA ok.100,00 m2 - sugerowane połączenie na poziomie +1 – przez łącznik z bud. 
Rektoratu

6.1.02.
6.1.03.

2 SALE DYDAKTYCZNE MAŁE 1 i 2
po 65 ,00 m2

ok. 130,00 m2 - w każdej sali po 40 miejsc,
- charakter pomieszczeń – seminaryjno-wykładowy,
- wyposażenie podst. - stoły, krzesła nieprzymocowane do 
podłogi,
- ekran, rzutnik multimedialny + tablica suchościeralna,
- możliwość łatwej adaptacji pomieszczeń do innych potrzeb (np. 
poprzez tymczasowe usunięcie mebli)
- sala może służyć do realizacji ćwiczeń audytoryjnych, wykładów 
dla kierunków o niewielkiej liczbie studentów i seminariów. Mogą 
też służyć do spotkań kół naukowych i organizacji studenckich, a 
także seminariów organizowanych przez wydziały, katedry i 
towarzystwa naukowe,
- intensywne wykorzystanie sal

6.1.04.
6.1.05.

SALA DYDAKTYCZNA ŚREDNIA 1 I 2
po 90,00 m2

ok. 180,00 m2 - w każdej sali po 60 miejsc,
- charakter pomieszczeń – seminaryjno-wykładowy,
- wyposażenie podst. - stoły, krzesła nieprzymocowane do 
podłogi,
- ekran, rzutnik multimedialny + tablica suchościeralna,
- możliwość łatwej adaptacji pomieszczeń do innych potrzeb (np. 
poprzez tymczasowe usunięcie mebli)
- sala może służyć do realizacji ćwiczeń audytoryjnych, wykładów 
dla kierunków o niewielkiej liczbie studentów i seminariów. Mogą 
też służyć do spotkań kół naukowych i organizacji studenckich, a 
także seminariów organizowanych przez wydziały, katedry i 
towarzystwa naukowe,
- intensywne wykorzystanie sal

6.1.06. SANITARIATY ok. 40,00 m2 - dostęp do wody, - wentylacja

SALE DYDAKTYCZNE - ŁĄCZNIE ok. 450,00 m2
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CZ. 7. SERWEROWNIA

7.1.01. KOMUNIKACJA ok.15,00 m2 - sugerowane połączenie na poziomie -1 – z poziomu parkingu 
podziemnego

7.1.02. SERWEROWNIA ok.45,00 m2 - sugerowane połączenie na poziomie -1 – z poziomu parkingu 
podziemnego
Wymagania ogólne:
- podłoga techniczna
- gaszenie gazem (kilka butli)
- kamera CCTV
- kontrola dostępu
- wyciszenie + p poż.
- szafy z chłodzeniem od dołu (ażurowe)
- osobno UPSy
- światło awaryjne
- brak okien i grzejników
- gaszenie i wyłączanie gaszenia przed drzwiami
- zasilanie awaryjne (2 podejścia)

SERWEROWNIA - ŁĄCZNIE ok. 60,00 m2


