
(załącznik nr 5) 

 

Założenia do regulaminu konkursu na opracowanie: 

,,Projektu koncepcyjnego rewitalizacji budynku D Wydziału 

Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 

Łukasiewicza przy ul. M. Skłodowskiej-Curie” 

 

Projekt koncepcyjny powinien przedstawiać co najmniej jeden z poniższych wariantów: 

A)  remont generalny obecnego budynku + dobudowanie dwóch pięter 

B)  remont generalny + dobudowanie dwóch pięter + dobudowanie sal od strony ulicy 

C)  wyburzenie i postawienie nowego, wyższego  budynku (poszerzonego od strony ulicy) 

W wariancie A powierzchnia użytkowa (nie licząc korytarzy, schodów, ubikacji itp.) wynosi 

około 215 m2 w skrzydle głównym (od ulicy) oraz 115 m2 w skrzydle bocznym (tzw. 

„kaplica”). 

W wariantach B i C można zwiększyć powierzchnię użytkową o ok. 165 m2 (od strony ulicy) 

do łącznej powierzchni użytkowej 380 m2 (ew. więcej, jeśli będzie na to miejsce). 

Duże sale o powierzchni 50 m2 i więcej będą wymagać wyższego sufitu, więc można je 

zaplanować albo w skrzydle bocznym lub w nadbudowywanych piętrach (np. na 150% 

obecnej wysokości pomieszczeń w D). 

Dodatkowo, może okazać się konieczne wybudowanie dodatkowych korytarzy poprzez 

poszerzenie skrzydła bocznego (kaplicy) od strony F o 3m (dla ew. ewakuacji – przepisy 

Ppoż) – ew. wybudowanie drugiej klatki schodowej i wyjścia ewakuacyjnego na końcu 

skrzydła bocznego (od podwórza). 

W projekcie należy uwzględnić również dostosowanie budynku do potrzeb osób 

niepełnosprawnych oraz klimatyzację. 

 

SKRZYDŁO    BOCZNE   (*)  115 m2   

PARTER      

– laboratoria (ciężkie) 2 szt. 50 m2   

–   magazynek  15 m2   

Razem   115 m2   

PIĘTRO I     

– laboratorium Interakcji C/K  100 m2   

–   magazynek  15 m2   

Razem   215 m2   

PIĘTRO II     



– 2 sale ćwiczeniowe lub 1 wykładowa 2 szt. 50 m2   

– pomieszczenie techniczne  15 m2   

Razem  115 m2   

PIĘTRO III     

– 2 sale ćwiczeniowe lub 1 wykładowa 2 szt. 50 m2   

– pomieszczenie techniczne  15 m2   

Razem  115 m2   

 
(*) Te sale mają zwiększoną wysokość od podłogi do sufitu (ze względu na dużą powierzchnię). 
 

SKRZYDŁO   GŁOWNE  215 m2  360 m2 

PARTER     

– portiernia + szatnia  20 m2  40 m2 

– pomieszczenie na rowery  10 m2  20 m2 

– laboratoria (różne) 3 szt. 40 m2 5 szt. 40 m2 

– warsztat techniczny  15 m2  25 m2 

– pomieszczenie dla prac. technicznego  15 m2  25 m2 

– serwer główny  15 m2  25 m2 

– sklepik  15 m2  20 m2 

Razem   215 m2  355 m2 

PIĘTRO I     

– pokój socjalny dla studentów  25 m2  40 m2 

– laboratoria (lekkie) 4 szt. 40 m2 5 szt. 40 m2 

– pokój dla dyplomantów  15 m2 2 szt. 30 m2 

– koło naukowe I  15 m2 2 szt. 30 m2 

Razem   215 m2  360 m2 

PIĘTRO II     

– laboratorium (lekkie)  40 m2 2 szt.  40 m2 

– pracownia naukowa I  30 m2 2 szt.  40 m2 

– koło naukowe II  25 m2  25 m2 

– serwer zapasowy  25 m2  15 m2 

– pokoje pracownicze 2-osobowe 6 szt. 16 m2 8 szt.  20 m2 

Razem  215 m2  360 m2 

PIĘTRO III     

– salka konferencyjna/dyplom.  30 m2  35 m2 

– pokoje pracownicze 2-osobowe 6 szt. 16 m2 8 szt.  20 m2 

– pokoje pracownicze 1-osobowe 2 szt. 12 m2 4 szt.  15 m2 

– pokój dla dyplomantów/doktorantów  25 m2  25 m2 

– pracownia naukowa II  40 m2 2 szt.  40 m2 

Razem  215 m2  360 m2 

PIĘTRO IV     

– Kierownik + sekretariat  35 m2  35 m2 

– pomieszczenie ksero/drukarki  15 m2  20 m2 

– magazyn  10 m2  15 m2 

– pokój socjalny dla pracowników  25 m2  30 m2 

– pokoje pracownicze 1-osobowe 3 szt. 12 m2 4 szt. 15 m2 

– pokoje pracownicze 2-osobowe 6 szt. 16 m2 10 szt.  20 m2 

Razem   215 m2  360 m2 

 


