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Kraków, November 21, 2016 

 

Zestaw pytań nr I.9 

Questions set I.9 

 

 

 

Pytanie nr 1: 

Czy możemy prosić o podanie ujednoliconej tabeli wykazu pomieszczeń wraz ze 

zmianami (sugestiami) zawartymi w odpowiedzi na pytanie 5 z zestawu I.4? 

Odpowiedź: 

W załączeniu do odpowiedzi na niniejszy zestaw pytań publikuje się (pdf, wersja 

edytowana) Wykaz kluczowych stref i pomieszczeń użytkowych nowych budynków 

dydaktycznych Akademii Muzycznej w Krakowie. Wykaz należy potraktować jako wzór (to 

znaczy: może on być modyfikowany przez Uczestników konkursu) i powinien posłużyć 

Uczestnikom konkursu do sporządzania tabeli programowo-bilansowej. Tabelę 

programowo-bilansową, podobnie jak całą pracę konkursową, sporządzić należy w języku 

polskim – zgodnie z zapisami pkt I.5.2.  Regulaminu konkursu.  

 

Zaleca się, aby numery z symbolami pomieszczeń /kolumna 3 „Wykaz kluczowych stref i 

pomieszczeń użytkowych nowych budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej w 

Krakowie (wzór)”/ nanieść na część graficzną prac konkursowych – na rzuty wszystkich 

kondygnacji budynków (podobnie jak powierzchnie i nazwy poszczególnych pomieszczeń, 

które, zgodnie z zapisami pkt VI.2 Regulaminu konkursu,  należy wpisać na rzutach lub w 

tabelach umieszczonych na planszach). 

 

Załącznik: „Wykaz kluczowych stref i pomieszczeń użytkowych nowych budynków 

dydaktycznych Akademii Muzycznej w Krakowie (wzór)” 

 
 
 

Question 1: 

Could you please provide a unified table with the list of rooms including the changes 

(suggestions) specified in the answer to question 5 from question set I.4? 

Answer: 

In the attachment to this question set we publish (pdf, edited version) the List of key 

areas and rooms of the new educational buildings of the Academy of Music in Kraków.  

The list should be treated as a model (that is, it can be modified by the Competition 

Participants). The list should be used by the Participants for preparation of the program / 

summary table. The program / summary table, like the entire Competition Entry: need to 

be prepared in Polish - in line with point I.5.2. Rules of the competition. 

It is recommended to attach the numbers with symbols of the rooms /Column 3 "List of 

key areas and utility rooms of new educational buildings of the Academy of Music in 

Krakow (model)"/, to the part of the graphical entries - on plans of all storeys of 

buildings (like the surfaces and the names of each rooms which, in accordance with the 

provisions of Section VI.2 of the Rules of the competition, need to be written on the plan 

or in tables on the boards). 

 

 

 

Załącznik: Wykaz kluczowych stref i pomieszczeń użytkowych nowych budynków 

dydaktycznych Akademii Muzycznej w Krakowie (wzór) 

Attachment: The list of key areas and rooms of new educational buildings of the 

Academy of Music in Krakow (model) 

 



 

Wykaz kluczowych stref i pomieszczeń użytkowych nowych budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej w Krakowie  

(WZÓR) 

Strefa / Struktura organizacyjna Nazwa/funkcja pomieszczenia 
Symbol 

pomieszczenia 

Powierzchnia 

[netto, m2] 

1 2 3 4 

Strefa wejścia 

recepcja / portiernia A.1   

hol A.2   

szatnia (przystosowana do przechowywania instrumentów) A.3   

bufet kawowy, punkt ksero, inne usługi dla studentów A.4   

  A.5   

  A.6   

  A.7   

  A.8   
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Władze Wydziału i Tok Studiów 

dziekan - gabinet B.1   

sekretariat B.2   

prodziekan/dyrektor instytutu 1 B.3   

prodziekan/dyrektor instytutu 2 B.4   

dziekanat 1 B.5   

dziekanat 2 B.6   

kierownik katedry 1 B.7   

kierownik katedry 2 B.8   

kierownik katedry 3 B.9   

Katedra Kompozycji 

pracownia kompozycji, aranżacji i edycji nutowej B.10   

pracownia instrumentacji B.11   

pracownia technik kompozytorskich i technologii komputerowych B.12   

Studio Muzyki 

Elektroakustycznej 

pracownia intermediów B.13   

pracownia video B.14   

pracownia edycji nagrań B.15   

pracownia postprodukcji B.16   



archiwum B.17   

Katedra Dyrygentury i Katedra 

Chóralistyki 

sala prób chóru  B.18   

pokój dla dyrygenta chóru B.19   

sala prób orkiestry B.20   

magazyn dla sali prób chóru i sali prób orkiestry B.21   

sala prób sekcyjnych 1 B.22   

sala prób sekcyjnych 2 B.23   

sala z dwoma fortepianami 1 B.24   

sala z dwoma fortepianami 2 B.25   

sala z dwoma fortepianami 3 B.26   

sala z dwoma fortepianami 4 B.27   

sala z dwoma fortepianami 5 B.28   

sala do czytania partytur 1 B.29   

sala do czytania partytur 2 B.30   

sala do czytania partytur 3 B.31   

sala do czytania partytur 4 B.32   

Katedra Teorii i Interpretacji 

pracownia harmonii i kontrapunktu 1 B.33   

pracownia harmonii i kontrapunktu 2 B.34   

pracownia kształcenia słuchu B.35   

laboratorium kształcenia słuchu B.36   

sala teoretyczna dla studentów 1 B.37   

sala teoretyczna dla studentów 2 B.38   

sala teoretyczna dla studentów 3 B.39   

Instytut Dyrygentury 

Chóralnej, Edukacji Muzycznej 

i Rytmiki 

sala rytmiczna  B.40   

sala rytmiczna - zaplecze B.41   

    B.42   

    B.43   

    B.44   

    B.45   
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Władze Wydziału i Tok Studiów 

dziekan - gabinet C.1   

sekretariat C.2   

prodziekan/dyrektor instytutu 1 C.3   

kierownik katedry C.4   

Katedra Wokalistyki 

sale na zajęcia indywidualne 1 C.5   

sale na zajęcia indywidualne 2 C.6   

sale na zajęcia indywidualne 3 C.7   

sale na zajęcia zbiorowe C.8   

sala operowo - teatralna C.9   

    C.10   

    C.11   

    C.12   

    C.13   
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Władze Wydziału i Tok Studiów 

dziekan - gabinet D.1   

sekretariat D.2   

prodziekani - gabinet 1 D.3   

prodziekani - gabinet 2 D.4   

dziekanat D.5   

kierownik katedry 1 D.6   

kierownik katedry 2 D.7   

kierownik katedry 3 D.8   

kierownik katedry 4 D.9   

kierownik katedry 5 D.10   

sala ćwiczeń 1 D.11   

sala ćwiczeń 2 D.12   

sala ćwiczeń 3 D.13   

sala ćwiczeń 4 D.14   

sala ćwiczeń 5 D.15   

sala ćwiczeń 6 D.16   



sala ćwiczeń 7 D.17   

sala ćwiczeń 8 D.18   

sala ćwiczeń 9 D.19   

sala ćwiczeń 10 D.20   

sala ćwiczeń 11 D.21   

sala ćwiczeń 12 D.22   

sala ćwiczeń 13 D.23   

sala ćwiczeń 14 D.24   

sala ćwiczeń 15 D.25   

sala ćwiczeń 16 D.26   

sala ćwiczeń 17 D.27   

sala ćwiczeń 18 D.28   

sala ćwiczeń 19 D.29   

sala ćwiczeń 20 D.30   

Katedra Instrumentów 

Drewnianych, Blaszanych i 

Akordeonu 

sala na zajęcia indywidualne 1 D.31   

sala na zajęcia indywidualne 2 D.32   

sala na zajęcia indywidualne 3 D.33   

sala na zajęcia indywidualne 4 D.34   

sala na zajęcia indywidualne 5 D.35   

sala na zajęcia indywidualne 6 D.36   

sala na zajęcia indywidualne 7 D.37   

sala na zajęcia indywidualne 8 D.38   

sala na zajęcia indywidualne 9 D.39   

sala na zajęcia indywidualne 10 D.40   

sala na zajęcia kameralne 1 D.41   

sala na zajęcia kameralne 2 D.42   

pracownia stroików D.43   

pracownia akordeonu D.44   

Katedra Wiolonczeli i sala na zajęcia indywidualne 1 D.45   



Kontrabasu sala na zajęcia indywidualne 2 D.46   

sala na zajęcia indywidualne 3 D.47   

sala na zajęcia indywidualne 4 D.48   

sala na zajęcia indywidualne 5 D.49   

sala na zajęcia kameralne  D.50   

Katedra Skrzypiec i Altówki 

sala na zajęcia indywidualne 1 D.51   

sala na zajęcia indywidualne 2 D.52   

sala na zajęcia indywidualne 3 D.53   

sala na zajęcia indywidualne 4 D.54   

sala na zajęcia indywidualne 5 D.55   

sala na zajęcia kameralne  D.56   

Katedra Fortepianu 

sala na zajęcia indywidualne i duety fortepianowe 1 D.57   

sala na zajęcia indywidualne i duety fortepianowe 2 D.58   

sala na zajęcia indywidualne i duety fortepianowe 3 D.59   

sala na zajęcia indywidualne i duety fortepianowe 4 D.60   

sala na zajęcia indywidualne i duety fortepianowe 5 D.61   

Katedra Kameralistyki 

sala na zajęcia indywidualne 1 D.62   

sala na zajęcia indywidualne 2 D.63   

sala na zajęcia indywidualne 3 D.64   

sala na zajęcia kameralne  D.65   

Katedra Muzyki Współczesnej, 

Jazzu i Perkusji 

sala dla big bandu D.66   

sala na zajęcia indywidualne 1 D.67   

sala na zajęcia indywidualne 2 D.68   

sala na zajęcia indywidualne 3 D.69   

pracownia multimedialna D.70   

sala dydaktyczna 1 D.71   

sala dydaktyczna 2 D.72   

sala na zajęcia kameralne 1 D.73   

sala na zajęcia kameralne 2 D.74   



sala zajęciowo-ćwiczeniowa 1 D.75   

sala zajęciowo-ćwiczeniowa 2 D.76   

sala zajęciowo-ćwiczeniowa 3 D.77   

magazyn D.78   

Katedra Muzyki Dawnej 

sala na zajęcia indywidualne 1 D.79   

sala na zajęcia indywidualne 2 D.80   

sala na zajęcia indywidualne 3 D.81   

sala na zajęcia indywidualne 4 D.82   

sala na zajęcia kameralne  D.83   

sala dla klawikordu i pianoforte D.84   

Katedra Gitary i Harfy 
sala dla gitary, lutni i harfy 1 D.85   

sala dla gitary, lutni i harfy 2 D.86   

Katedra organów 

sala na zajęcia indywidualne D.87   

sala ćwiczeniowa 1 D.88   

sala ćwiczeniowa 2 D.89   

sala koncertowa/prób D.90   

sala dla pozytywu D.91   

Zespół Fortepianu 

Dodatkowego 

sala ćwiczeń 1 D.92   

sala ćwiczeń 2 D.93   

sala ćwiczeń 3 D.94   

sala ćwiczeń 4 D.95   

sala ćwiczeń 5 D.96   

    D.97   

    D.98   

    D.99   

    D.100   

Zespół Języków 

sala do nauki języków obcych 1 E.1   

sala do nauki języków obcych 2 E.2   

sala do nauki języków obcych 3 E.3   



laboratorium językowe E.4   

pokój lektorów E.5   

  E.6   

  E.7   

Biblioteka 

czytelnia z audytorium F.1   

fonoteka F.2   

wypożyczalnia F.3   

pokój do opracowania zbiorów F.4   

pokój do pracy samodzielnej F.5   

magazyn na pozostałe zbiory F.6   

kierownik biblioteki - gabinet F.7   

  F.8   

  F.9   

Centrum Dokumentacji Kompozytorów 

Krakowskich 

archiwum G.1   

pomieszczenie do pracy badawczej G.2   

  G.3   

  G.4   
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gabinet rektora H.1   

sekretariat rektora H.2   

aneks kuchenny sekretariatu rektora H.3   

gabinet prorektora 1 H.4   

gabinet prorektora 2 H.5   

gabinet prorektora 3 H.6   

sekretariat prorektorów H.7   

kwestura 1 H.8   

kwestura 2 H.9   

kwestura 3 H.10   

kwestura 4 H.11   

kwestura 5 H.12   



kasa H.13   

dział osobowy H.14   

pomieszczenie socjalne H.15   

gabinet kanclerza H.16   

gabinet zastępcy kanclerza H.17   

sekretariat kanclerza H.18   

aneks kuchenny sekretariatu kanclerza H.19   

archiwum przetargów publicznych H.20   

dział nauczania - kierownik H.21   

dział wydawnictw 1 H.22   

dział wydawnictw 2 H.23   

stroiciele 1 H.24   

stroiciele 2 H.25   

stroiciele H.26   

radca prawny H.27   

kancelaria tajna H.28   

związki zawodowe H.29   

samorząd studencki H.30   

bufet + kuchnia 1 H.31   

bufet + kuchnia 2 H.32   

bufet + kuchnia 3 H.33   

archiwum 1 H.34   

archiwum 2 H.35   

informatyk 1 H.36   

informatyk 2 H.37   

dział koncertowy 1 H.38   

dział koncertowy 2 H.39   

projekty graficzne H.40   

OWM H.41   



dział administracyjno - gospodarczy 1 H.42   

dział administracyjno - gospodarczy 2 H.43   

magazyn podręczny H.44   

warsztat + zaplecze 1 H.45   

warsztat + zaplecze 2 H.46   

pomieszczenie socjalne pracowników obsługi H.47   

magazyn bieżących potrzeb H.48   

magazyn zużytego sprzętu H.49   

magazyn instrumentów H.50   

    H.51   

    H.52   

Senat sala senatu S.1   
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sala koncertowa 

estrada I.1   

widownia I.2   

reżyserka dźwięku I.3   

pomieszczenie projekcyjne I.4   

zaplecze estrady 

kuluary, garderoby 1 I.5   

kuluary, garderoby 2 I.6   

sala z fortepianem I.7   

magazyn instrumentów 1 I.8   

magazyn instrumentów 2 (kontrabasy, perkusja, kotły) I.9   

magazyn krzeseł i pulpitów I.10   

magazyn sprzętu audio i oświetlenia I.11   

zaplecze dla orkiestr gościnnych (w chwili braku orkiestr 

gościnnych – sale ćwiczeniowe dla Akademii) 
I.12   

    I.13   

    I.14   

    I.15   



    I.16   

Studia 

nagrań 

studio nagrań 1. 
duże studio nagrań J.1   

duża reżyserka  J.2   

studio nagrań 2. (obok sali 

koncertowej) 

małe studio nagrań J.3   

mała reżyserka J.4   

    J.5   

    J.6   

Pokoje gościnne 

pokój gościnny 1 K.1   

pokój gościnny 2 K.2   

pokój gościnny 3 K.3   

pokój gościnny 4 K.4   

pokój gościnny 5 K.5   

pokój gościnny 6 K.6   

pokój gościnny 7 K.7   

pokój gościnny 8 K.8   

pokój gościnny 9 K.9   

pokój gościnny 10 K.10   

pokój gościnny 11 K.11   

pokój gościnny 12 K.12   

pokój gościnny 13 K.13   

pokój gościnny 14 K.14   

pokój gościnny 15 K.15   

  K.16   

  K.17   

Pomieszczenia techniczne 

rozdzielnia elektryczna L.1   

powierzchnia techniczna 1. L.2   

licznik wody L.3   

licznik gazu L.4   

przyłącze c.o. L.5   



warsztat konserwatora L.6   

komora na kontenery i śmieci L.7   

inne L.8   

Pozostałe powierzchnie 

parking podziemny (w kubaturze budynku) L.9   

garaż dla służbowego busa z warsztatem L.10   

garaż rowerowy z szatnią i natryskami dla rowerzystów L.11   

powierzchnia pomocnicza i usługowa, w tym węzły higieniczno-

sanitarne 
L.12   

powierzchnia ruchu i komunikacji, w tym foyer L.13   

powierzchnia techniczna 2. L.14   

pozostałe strefy i pomieszczenia L.15   

  L.16   

  L.17   

  L.18   

  L.19   

  L.20   

 

 
   

 
RAZEM     

 

 


