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Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,
zachęcam do zapoznania się z wydaniem specjalnym „Gazety Politechniki”, która prezentuje nasze działania
i inwestycje, budowy, rozbudowy oraz modernizacje już istniejących obiektów służące nauce i rozwojowi
Politechniki Rzeszowskiej.
Kończąca się kadencja jest okazją do podsumowania moich działań i decyzji inwestycyjnych w roli gospodarza
uczelni, stanowiącej wizytówkę zarówno Rzeszowa, jak i całego Podkarpacia.
Wszystkie działania zrealizowane w latach 2016–2019 były skoncentrowane na poprawie warunków infrastruktury uczelni, poszerzeniu zaplecza dydaktyczno-naukowego, unowocześnieniu bazy lokalowej oraz podniesieniu jakości życia i funkcjonowania społeczności akademickiej.
W mijającej kadencji zostało podjętych wiele aktywności inwestycyjnych związanych z różnymi sferami funkcjonowania uczelni, mając na względzie zasadniczy cel, jakim jest zaspokojenie potrzeb pracowników i studentów, a także budowanie przewagi konkurencyjnej na wymagającym rynku edukacyjnym. Mimo ciągłego
spadku subwencji od 2016 r., zmniejszonych naborów i redukcji zatrudnienia w grupie osób niebędących
nauczycielami udało się zrealizować wiele zadań.
Fot. na s. 1 i 2 A. Surowiec

Aktywne podejście do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, miasta Rzeszowa i województwa podkarpackiego, a także środki z Unii Europejskiej pozwoliły
na realizację wielu inwestycji, na które nie moglibyśmy sobie pozwolić, opierając się wyłącznie na środkach
własnych Politechniki Rzeszowskiej.
Warte odnotowania są takie przedsięwzięcia, jak: rozbudowa budynku S dla Wydziału Zarządzania, rozbudowa budynku AL na potrzeby Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej, termomodernizacja Domu
Asystenta (wymiana instalacji elektrycznej i gazowej), adaptacja pomieszczeń w budynku „Preinkubatora”
na potrzeby Laboratorium Badań Uszczelnień i Badań Zmęczeniowych, budowa drogi ratowniczo-pożarowej
oraz kołowania wraz z infrastrukturą techniczną w Ośrodku Kształcenia Lotniczego, budowa budynku z kanałem diagnostycznym na potrzeby Katedry Silników Spalinowych i Transportu Wydziału Budowy Maszyn
i Lotnictwa, wreszcie przebudowa byłego Klubu PLUS na pracownie dydaktyczne i badawcze Centrum Fizjoterapii i Sportu czy realizacja programu farmy ogniw fotowoltaicznych na potrzeby dydaktyczne Wydziału
Elektrotechniki i Informatyki. Systematycznie realizowane były również zadania remontowe w budynkach
wszystkich siedmiu wydziałów oraz w akademikach, służące poprawie warunków życia studentów.
Plany inwestycyjne na 2020 r. przewidują jeszcze w tym roku m.in. przebudowę Domu Studenckiego PINGWIN, budowę uczelnianego archiwum oraz kontynuację modernizacji i rozbudowę Studenckiego Centrum
Kultury i Nauki (w miejscu dawnej stołówki).
Jestem dumny z faktu, że w opracowaniu podsumowującym moją kadencję możemy zamieścić zdjęcia ukazujące tak wiele pozytywnych zmian, jakie zaszły na Politechnice Rzeszowskiej. Pragnę jednak podkreślić, że
bez naszego wspólnego wysiłku, zaangażowania i zrozumienia wielu trudnych decyzji nie byłoby to możliwe.
Przedstawione realizacje nie tylko budują, lecz także zobowiązują do pójścia jeszcze dalej i stawiają przed
nowymi władzami kolejne wyzwania. Niech Politechnika rośnie w siłę i stanowi nowoczesną i innowacyjną
uczelnię na miarę naszych czasów! Raz jeszcze wszystkim dziękuję za wsparcie w trakcie tego niełatwego
okresu transformacji.
Z poważaniem
prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski
Rektor Politechniki Rzeszowskiej

Adaptacja pomieszczeń w budynku
„Preinkubatora” na potrzeby Laboratorium
Badań Uszczelnień i Badań Zmęczeniowych
Zadanie inwestycyjne dotyczyło laboratorium
utworzonego na potrzeby badań dla przemysłu lotniczego, w tym głównie przedsiębiorstw
Doliny Lotniczej. Wyposażenie laboratorium
umożliwi podejmowanie kompleksowych prac
naukowo-badawczych i zadań wdrożeniowych
z zakresu uszczelnień napędów lotniczych oraz
analizy w obszarach konstrukcji, technologii
i pomiarów uszczelnień.

fot. B. Kuś

Zadania inwestycyjne
zakończone w latach
2016–2017

Przebudowa części komunikacji L-27 i L-28
na pomieszczenia dla WBMiL i WMiFS
Program zadania obejmował przebudowę
i wydzielenie z komunikacji budynków L-27
i L-28 pomieszczeń biurowych i pomieszczeń
archiwum dokumentacji na potrzeby Wydziału
Budowy Maszyn i Lotnictwa oraz Wydziału
Matematyki i Fizyki Stosowanej. Zakres tych
prac został zakończony i pomieszczenia zostały
przekazane do użytkowania.

5

fot. B. Kuś

Budowa zewnętrznego dźwigu z adaptacją
budynku F Politechniki Rzeszowskiej

Likwidacja zagrożeń pożarowych w Domu
Studenckim IKAR

Zadanie inwestycyjne zrealizowane w latach
2013–2017. Zaplanowany zakres rzeczowy
został zrealizowany i osiągnięto podstawowy
efekt dotyczący: dobudowy zewnętrznego
dźwigu osobowego z uwzględnieniem dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych
oraz usprawnienia komunikacji wewnętrznej
w budynku; zmiany funkcjonalnej w budynku
spowodowanej przeniesieniem pomieszczeń
biblioteki do innego budynku i wprowadzeniem na ich miejsce pomieszczeń dydaktyczno-naukowych Wydziału Elektrotechniki
i Informatyki, przebudowy wejścia głównego
na parterze z przedsionkiem zlokalizowanym
na poziomie terenu, utworzenia doświetlonego hallu komunikacyjnego dostępnego z klatki
schodowej i dźwigu windowego skupiającego
główny ruch komunikacyjny na danej kondygnacji, przeprowadzenia robót modernizacyjnych parteru i VI piętra w zakresie robót
budowlanych (ścianki, posadzki, drzwi, sufity),
instalacji sanitarnych (instalacja c.o., wod.-kan.) wraz z dostosowaniem sanitariatów dla
osób niepełnosprawnych, instalacji elektrycznych silno- i słaboprądowych.

Zadanie inwestycyjne zrealizowane w okresie
2015–2017. Zaplanowany zakres rzeczowy
został zrealizowany i osiągnięto podstawowy
efekt dotyczący: wykonania instalacji zapobiegającej zadymianiu dróg ewakuacyjnych,
wydzielenia stref pożarowych przez wymianę drzwi zgodnie z zakresem opracowania
dokumentacyjnego na nowe wyposażone
w samozamykacze, wykonania monitoringu
komunikacji ogólnej w budynku z centrum
sterowniczym w portierni budynku, wykonania
instalacji zapobiegającej zadymieniu dróg ewakuacyjnych przez odpowiednie przystosowanie
klatek schodowych i szybu windowego zgodnie
z opracowaną dokumentacją projektową.

fot. B. Kuś

Likwidacja zagrożeń pożarowych w Domu
Studenckim PROMIEŃ
Zadanie inwestycyjne zrealizowane w latach
2016–2017. Zaplanowany zakres rzeczowy
został zrealizowany i osiągnięto podstawowy
efekt dotyczący: dobudowy zewnętrznych
schodów ewakuacyjnych, wykonania termomodernizacji budynku, modernizacji pokrycia
dachowego, stanu wykończeniowego zewnętrznych klatek schodowych.
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fot. B. Motyka

fot. B. Motyka

Budowa drogi ratowniczo-pożarowej oraz
kołowania wraz z infrastrukturą techniczną
w Ośrodku Kształcenia Lotniczego
Politechniki Rzeszowskiej

Elementy małej architektury
zagospodarowania terenu dla Wydziału
Budownictwa, Inżynierii Środowiska
i Architektury

Zadanie inwestycyjne zrealizowane w latach
2016–2017. Zaplanowany zakres rzeczowy
został zrealizowany i podstawowy efekt dotyczący budowy drogi ratowniczo-pożarowej
oraz kołowania przy pasie startowym o łącznej
powierzchni 9 546 m² wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem nawigacyjnym został
osiągnięty. Inwestycja wynikała z potrzeby
zapewnienia bezpieczeństwa lotów, zwiększenia ich liczby, a co za tym idzie – większej
przepustowości samolotów podczas szkoleń
lotniczych studentów specjalności pilotaż.
Droga kołowania w OKL-u, która pełni również
funkcję drogi ratowniczo-pożarowej, pozwoli
na szybkie opuszczanie drogi startowej przez
statki powietrzne, co z kolei wyeliminuje
zagrożenia wynikające z równoczesnego
szkolenia studentów na kilkunastu samolotach szkoleniowych.

Zakres zadania inwestycyjnego dotyczył zagospodarowania terenu dla obiektów kontenerowych związanych z prowadzeniem badań
naukowych na potrzeby Zakładu Budownictwa
Ogólnego Wydziału Budownictwa, Inżynierii
Środowiska i Architektury – w 2015 r. opracowano dokumentacje projektową i wykonano roboty w zakresie zasilania kontenerów
z istniejącej rozdzielni NN oraz przyłącza
teleinformatycznego. W 2016 r. wykonano
ogrodzenie z furtką i bramą wjazdową o łącznej długości 96,27 m oraz oświetlenie terenu.
W 2017 r. wykonano i odebrano wewnętrzną
drogę dojazdową o pow. 60,23 m² obsługującą kontenery badawcze, utwardzenie placu
technicznego o pow. 234,09 m² w obrębie
kontenerów badawczych, zabezpieczenie kolidującej z projektowanym dojazdem istniejącej
infrastruktury podziemnej, w tym gazociągu
wysokiego ciśnienia DN 150. Ponadto w 2017 r.
zakończono realizację zagospodarowania
terenu w ramach zadania inwestycyjnego
„Elementy małej architektury dla potrzeb
Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska
i Architektury Politechniki Rzeszowskiej”.

fot. R. Dworak
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fot. R. Dworak

fot. B. Kuś

Winda z klatką schodową oraz modernizacja
pomieszczeń w budynku E

Przebudowa Stacji Trafo – OKL Jasionka
Program zadania polegający na modernizacji pomieszczeń stacji transformatorowej
rozpoczęto w IV kwartale 2016 r., a zakończono w pierwszym kwartale 2017 r. W ramach
planowanej modernizacji oprócz robót
budowlanych dokonano wymiany rozdzielnicy
NN zasilającej obiekty Ośrodka Kształcenia
Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej oraz
monitoring medium elektrycznego ze zdalnym sterowaniem.

Zadanie inwestycyjne obejmowało dobudowę windy czteroprzystankowej do ściany
szczytowej budynku E od strony południowej
w połączeniu z klatką schodową przelotową
w poziomie parteru z uwzględnieniem korzystania przez osoby poruszające się na wózkach
inwalidzkich. Ponadto w ramach zadania przewidziano modernizację pomieszczeń w budynku E na potrzeby Uczelnianego Laboratorium
Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego
oraz Katedry Odlewnictwa i Spawalnictwa.

fot. B. Kuś

fot. B. Kuś

Parkingi samochodowe na terenie
Politechniki Rzeszowskiej

Budowa budynku z kanałem diagnostycznym
na potrzeby Katedry Silników Spalinowych
i Transportu Wydziału Budowy Maszyn
i Lotnictwa

W ramach programu tego zadania zrealizowano: progi zwalniające na odcinku drogi od
Domu Studenckiego ALCHEMIK do zespołu
budynków L, dostawę i montaż dwóch zapór
drogowych w rejonie budynku J, utwardzenie
nawierzchni przy stołach do gry w tenisa stołowego i na terenie siłowni terenowej o łącznej
powierzchni 326 m², parking dla 15 samochodów osobowych o nawierzchni z kostki
brukowej na potrzeby budynku V. W 2017 r. na
podstawie uzyskanej w 2016 r. dokumentacji
projektowej wraz ze stosownym pozwoleniem
administracyjnym wykonano 78 miejsc parkingowych wzdłuż ul. Emilii Plater.
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fot. B. Kuś

W ramach tego przedsięwzięcia inwestycyjnego zrealizowano: budowę budynku laboratorium wraz z podjazdem do budynku, ciągu
pieszego (chodnika) i wykonanie odcinków
infrastruktury technicznej, tj. kanalizacji deszczowej, wodociągowej, instalacji c.o., przyłącza energetycznego, przebudowę kanalizacji
sanitarnej oraz nowe odcinki powierzchniowego odwodnienia liniowego wraz z uporządkowaniem terenu inwestycji.

fot. B. Kuś

11

Modernizacja stołówki – przebudowa
instalacji c.o.
W ramach zadania inwestycyjnego przewidziano wymianę istniejącej instalacji c.o. wraz
z częściową modernizacją węzła wymiennikowego. Na podstawie uzyskanej w 2016 r.
dokumentacji projektowej zawarto umowę na
wykonanie tych prac. W 2017 r. rozpoczęto
wykonywanie instalacji c.o. Prace te zakończono we wrześniu 2017 r.

fot. B. Motyka

Zabudowa przestrzeni przewiązki L-29/31
w celu utworzenia pomieszczenia dla
Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa
Program zadania przewidywał wykonanie
zabudowy z płyt warstwowych części przestrzeni pod przewiązką łączącą budynki L-29
i L-31. Powstały w ten sposób pomieszczenia
techniczne dla Katedry Awioniki i Sterowania
o powierzchni 82,60 m².

fot. B. Kuś

Wykonanie instalacji i montaż urządzeń
klimatyzacyjnych dla Katedry Informatyki
i Automatyki Wydziału Elektrotechniki
i Informatyki
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Przedmiotem zadania było wykonanie klimatyzacji wybranych pomieszczeń dla Katedry
Informatyki i Automatyki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki. W 2017 r. wykonano
dokumentację projektową i po wyłonieniu
wykonawcy z postępowania przetargowego
rozpoczęto realizację zadania, które zakończono w grudniu tego samego roku.
fot. B. Kuś

Zadania inwestycyjne
zakończone w 2018 r.

Modernizacja wybranych elementów
w budynku V – klimatyzacja, pierwszy etap

Rozbudowa budynku S dla Wydziału
Zarządzania – budowa Centrum Logistyki dla
transportu i przemysłu lotniczego

fot. B. Motyka

Zakres dotyczący klimatyzacji obejmuje jej
wykonanie w wybranych pomieszczeniach od
parteru do IV piętra oraz biblioteki. W 2016 r.
uzyskano dokumentację projektową wraz
z prawomocną decyzją pozwolenia na wykonanie robot budowlanych. W 2017 r. wykonano
klimatyzację pomieszczeń biurowych od parteru do IV piętra oraz wybranych pomieszczeń
biblioteki.

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach
2015–2018 dotyczyło budowy nowoczesnego
dwukondygnacyjnego obiektu o powierzchni
użytkowej 1 259 m², powierzchni komunikacyjnej 579 m² i powierzchni usługowej 221 m²
oraz kubaturze 7 010 m³. Program funkcjonalny
budynku na kondygnacjach naziemnych stanowił rozbudowę funkcji dydaktycznej Wydziału
Zarządzania i mieści salę seminaryjną dla 45
osób, trzy sale ćwiczeń dla studentów – dla
maks. 30 osób każda, salę seminaryjno-konferencyjną dla 50 osób, salę na obrony prac
doktorskich dla 40 osób, pomieszczenia dziekanatu z salką konferencyjną dla 20 osób, pokoje
pracownicze oraz pomieszczenie archiwum.

fot. B. Kuś

Zagospodarowanie terenów zielonych
Politechniki Rzeszowskiej oraz rozbudowa
drogi dojazdowej i chodników przy RCDKiBA
Przedsięwzięcie miało na celu zagospodarowanie terenów Politechniki Rzeszowskiej wymagających uporządkowania pod względem
funkcjonalności dla obiektów dydaktycznych
i domów studenckich w rejonie kampusu
uczelni zlokalizowanego w sąsiedztwie budynku V. Programem objęto wykonanie dróg,
chodników dla bezpiecznych i dogodnych
dojazdów, dojść do obiektów zlokalizowanych
w tym rejonie, wykonanie połączenia drogi
wewnętrznej z al. Powstańców Warszawy,
wykonanie ścieżek spacerowych, miejsc wypoczynkowych, rekreacyjnych i sportowych,
elementów małej architektury oraz zagospodarowanie terenów zielonych przez nasadzenia drzew i krzewów.

fot. B. Motyka
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fot. B. Motyka

fot. B. Motyka
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Termomodernizacja Domu Asystenta oraz
przebudowa instalacji elektrycznej i c.w.u.

Projekt, dostosowanie i przebudowa
pomieszczeń na parterze, II, III i IV piętrze
budynku ARCUS na potrzeby Wydziału
Zarządzania i Wydziału Chemicznego

Zadanie objęło wykonanie węzła c.w.u., doprowadzenie c.c.w.u. do wszystkich mieszkań,
modernizację oświetlenia na korytarzach,
modernizację przyłącza energetycznego,
wyposażenie każdego mieszkania w kuchenkę
elektryczną (indukcyjną) oraz likwidację instalacji gazowej.

fot. B. Motyka

Zadanie inwestycyjne dotyczło zmiany
przeznaczenia budynku z funkcji mieszkalnej
na biurowo-administracyjną i laboratoryjną.
W 2018 r. uzyskano dokumentację budowlaną
udzielającą pozwolenia na budowę i zmianę
sposobu użytkowania obejmującą ,,Wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą
sposobu użytkowania domu studenckiego
ARCUS Politechniki Rzeszowskiej na pomieszczenia biurowe”. Wykonane zostały także
roboty budowlano-montażowe na parterze, II,
III i IV piętrze, a pomieszczenia te przekazano
do eksploatacji.

fot. B. Kuś

Farma ogniw fotowoltaicznych

Likwidacja zagrożeń i barier
architektonicznych na obiektach i na terenie
Politechniki Rzeszowskiej

Program zadania polegał na budowie instalacji
fotowoltaicznej na potrzeby dydaktyczne Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki
Rzeszowskiej. W 2018 r. ogłoszono przetarg
nieograniczony na budowę instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na dachu budynku C
w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” wraz z wymianą głównej rozdzielni elektrycznej. Wykonawca za kwotę 134 tys. zrealizował montaż
49 modułów fotowoltaicznych o powierzchni
przechwytującej 79,87 m² o łącznej mocy znamionowej 14,04 kWp., co daje oszczędności
w skali roku o ok. 12 tys. zł.
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fot. B. Kuś

Przedmiotem zadania była likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych przy
wejściu do budynku B (od strony wschodniej).
W maju 2017 r. rozpoczęto roboty budowlane,
w ramach których wykonano pochylnie dla
niepełnosprawnych, zadaszenie nad wejściem,
schody wejściowe i stolarkę drzwiową. Zadanie
zakończono i rozliczono.
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fot. B. Kuś

Modernizacja systemu kontroli ruchu oraz
stref ograniczonego parkowania na terenie
Politechniki Rzeszowskiej wraz z systemem
monitoringu

Budowa ścianki wspinaczkowej na potrzeby
Centrum Fizjoterapii i Sportu
Zadanie inwestycyjne dotyczyło budowy
nowej ścianki wspinaczkowej pokrytej panelami wspinaczkowymi o powierzchni zabudowy 220 m². Wysokość ścianki to 10 m,
a jej długość 22,80 m. Konstrukcja ściany
wspinaczkowej składa się z konstrukcji drewnianej ramowo kratownicowej, wykonanej
z elementów o przekroju prostokątnym oraz
kwadratowym łączonym za pomocą łączników
stalowych. Poszycie stanowią płyty na bazie
sklejki gr. 18 mm, pokrytej warstwą tarcicową.
Ścianka ma charakter sportowo-rekreacyjny,
jej różnorodna bryła i funkcjonalność pozwala
na postawienie pierwszych kroków początkującym wspinaczom, jak również na zaawansowany trening profesjonalnym zawodnikom.
Na powierzchni ściany zostało przykręconych
ponad tysiąc chwytów, które tworzą logiczny
ciąg dróg wspinaczkowych o różnorodnym
stopniu trudności. Dzięki gęstej siatce punktów asekuracyjnych pokonywanie dróg wspinaczkowych jest możliwe zarówno z górną, jak
i dolną asekuracją. Obiekt został wyposażony
w cały niezbędny atestowany sprzęt w postaci
lin, uprzęży i przyrządów asekuracyjnych.

Zadanie inwestycyjne dotyczyło wymiany
istniejącego systemu kontroli dostępu do
parkingów Politechniki Rzeszowskiej w związku
z brakiem możliwości rozbudowy o nowe
strefy parkingowe. W 2018 r. przeprowadzono postepowanie przetargowe w systemie
"zaprojektuj i wybuduj" oraz zrealizowano
zaplanowany zakres prac.

fot. B. Kuś

Projekt i wykonanie modernizacji siedmiu
węzłów energetycznych c.o. i c.w.u.
w rejonie ul. W. Pola
Zadanie inwestycyjne dotyczyło dostosowania
węzłów cieplnych (c.o., c.w.u.) do wymagań
stawianych przez MPEC (konieczność podniesienia parametrów wody grzewczej) w rejonie
ul. W. Pola. W 2018 r. uzyskano dokumentację
projektową siedmiu węzłów energetycznych
i zakończono prace przed sezonem grzewczym.

18

19

fot. B. Motyka

fot. B. Kuś

Modernizacja auli A-61 w budynku A
Zadanie inwestycyjne dotyczyło polepszenia walorów estetycznych oraz modernizacji
istniejącej auli A-61 wraz z wymianą siedzisk
i oświetlenia na energooszczędne, a także
wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej,
klimatyzacji, nowej instalacji elektrycznej wraz
z osprzętem, CCTV, SSWiN, KD, SSP, renowacją
posadzek, ścian i wymianę stolarki drzwiowej.

fot. B. Kuś

Zadania inwestycyjne
zakończone w 2019 r.

Modernizacja wybranych elementów
budynku V – klimatyzacja, drugi etap
Wykonanie klimatyzacji drugiego etapu obejmowało pomieszczenia biurowe, dydaktyczne,
laboratoryjne na parterze i piętrze w części
dydaktycznej oraz wypożyczalnię i czytelnię
biblioteki. Zakres rzeczowy obejmował zamontowanie sześciu układów klimatyzacyjnych
o łącznej mocy chłodniczej 288 kW, składających się łącznie z 77 jednostek wewnętrznych.
Całość systemu klimatyzacji jest obsługiwana
przez centralny sterownik umieszczony na portierni budynku V. System sterowania klimatyzacją ma możliwość wizualizacji pracy i zużycia
energii przez poszczególne układy.

fot. B. Kuś
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Utwardzenie terenu w celu umożliwienia
wjazdu na plac parkingowy amfiteatru
Politechniki Rzeszowskiej w systemie
„zaprojektuj i wybuduj”

Budowa wiat śmietnikowych dla kompleksu
budynków przy ul. W. Pola i ul. Akademickiej
Zadanie inwestycyjne dotyczyło budowy
nowej wiaty śmietnikowej na terenie uczelni
przy ul. W. Pola oraz przebudowy dwóch wiat
śmietnikowych zlokalizowanych na terenie
Osiedla Studenckiego przy ul. Akademickiej 3.
W 2018 r. wyłoniono wykonawcę zadania
w systemie zaprojektuj i wybuduj. W ramach
zadania została wybudowana wiata śmietnikowa przy budynku A na ul. W. Pola o powierzchni ok. 30 m² oraz zostały rozbudowane dwie
wiaty śmietnikowe przy budynkach AKAPIT
i NESTOR na ul. Akademickiej.

Zakres robót obejmował m.in.: wykonanie
jezdni o powierzchni 238,00 m² z kostki betonowej umożliwiającej poruszanie się pojazdów
o ciężarze 20 t, odwodnienie drogi przez spadki podłużne i poprzeczne, wykonanie chodnika
o powierzchni 58,50 m² z kostki betonowej,
organizacja ruchu przez malowanie nawierzchni farbą, w tym oznakowanie poziome przejścia dla pieszych na jezdni w ciągu pieszym,
oznakowanie osi jezdni oraz ustawienie 3 szt.
znaków pionowych.

fot. B. Kuś

fot. B. Kuś

Wymiana opraw oświetleniowych, latarni
zewnętrznych na terenie Politechniki
Rzeszowskiej

Projekt i wykonanie w budynku
Preinkubatora instalacji tryskaczowej wraz
z przyłączem i przełożeniem rozdzielni
elektrycznej z pomieszczenia nr 12 na
zewnątrz budynku dla WBMiL

Zadanie inwestycyjne dotyczyło wymiany
opraw oświetlenia zewnętrznego na ledowe
oraz niektórych starych słupów na nowe w celu
obniżenia kosztów energii elektrycznej. Zadanie inwestycyjne obejmowało wymianę opraw
oświetlenia na terenie Domu Studenckiego
ALCHEMIK, Aleja – Amfiteatr, budynków H, K, S,
P, J, Ł, stołówki, wjazdu od ul. Emilii Plater oraz
kompleksu obiektów przy ul. W. Pola. Oszczędności wynikające z tytułu realizacji tego zadania
w zakupie energii wynoszą ponad 70%.
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fot. B. Kuś

Zakres robót obejmował wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowę rozdzielni elektrycznej
na zewnątrz budynku z nawiązaniem do istniejących obwodów elektrycznych oraz przeniesienie istniejącego wyposażenia (aparatów)
z istniejącej rozdzielni w pom. nr 12 do nowo
wybudowanej rozdzielni wraz z wyłącznikiem
głównym prądu budynku. Instalacja wodno-pianowa dla pomieszczeń laboratorium w budynku Inkubatora Akademickiego umożliwi
gaszenie dwóch sąsiednich pomieszczeń za
pomocą zraszaczy oraz pomieszczenia sterowni za pomocą instalacji wodnej tryskaczowej.
Pomieszczenia laboratoryjne przeznaczone
będą do badania uszczelnień grafitowych silników lotniczych.
fot. B. Kuś
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Opomiarowanie węzłów energetycznych
(c.o., c.w.u., energii elektrycznej, wody)

Adaptacja i przebudowa budynku byłego
Klubu PLUS na Uczelniane Centrum
Fizjoterapii, termomodernizacja Domu
Asystenta wraz z przebudową instalacji
elektrycznej oraz c.w.u, termomodernizacja
budynku po byłej przychodni akademickiej
i przewiązki

Zadanie inwestycyjne obejmowało zakresem
montaż 80 szt. wodomierzy wody zimnej i 80
szt. wodomierzy wody ciepłej oraz montaż 20
szt. zaworów kulowych w Domu Studenckim
IKAR. Ma to na celu usprawnić odczyty wodomierzy z poszczególnych mieszkań i na bieżąco
kontrolować zużycie wody oraz wychwycić
ewentualne nieprawidłowości.

fot. B. Kuś

Zadanie inwestycyjne dotyczyło przystosowania pomieszczeń po byłym Klubie PLUS na potrzeby uczelni, w tym dla Centrum Fizjoterapii
i Sportu. Celem inwestycji było przystosowanie pomieszczeń do prowadzenia zajęć i rehabilitacji osób niepełnosprawnych studiujących
na naszej uczelni oraz badań naukowych.

fot. B. Motyka

Przebudowa wybranych pomieszczeń
w kondygnacji podziemnej budynku V
(tajna kancelaria)
Zadanie inwestycyjne obejmowało wydzielenie
pomieszczeń dla tajnej kancelarii oraz dla magazynu broni na potrzeby Legii Akademickiej.
Pomieszczenia wyposażone będą we wszystkie
wymagane certyfikowane instalacje specjalne.

24

25

fot. B. Kuś

fot. B. Kuś

Rozbudowa budynku AL Politechniki
Rzeszowskiej na potrzeby Laboratorium
Kompatybilności Elektromagnetycznej
Inwestycja dotyczyła rozbudowy budynku AL
od strony północnego skrzydła istniejącego
budynku. Rozbudowa wraz z istniejącym budynkiem stanowi obecnie jedną bryłę. Celem
rozbudowy było stworzenie nowej powierzchni do zainstalowania nowej aparatury kontrolno-pomiarowej do badania kompatybilności
elektromagnetycznej pokładowych systemów
elektrycznych i elektronicznych oraz bezprzewodowych systemów radiokomunikacyjnych
stosowanych w statkach powietrznych.

Opracowanie dokumentacji projektowej na
wykonanie nowego zasilania energetycznego
do budynków K i H wraz z kompensacją
mocy biernej na Politechnice Rzeszowskiej
z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń
administracyjnych
W ramach tego zadania wykonawca wykonał
dokumentację projektową zasilania dwóch stacji transformatorowych „Chemia 1” i „Chemia
2” dwiema liniami kablowymi SN z istniejącej
rozdzielnicy SN ze stacji transformatorowej
„Rektorat” znajdującej się w budynku V. Stacje
transformatorowe są własnością Politechniki
Rzeszowskiej. Ponadto wykonawca wykonał
pomiary mocy biernej w stacjach transformatorowych w rejonie al. Powstańców Warszawy (stacje: ST-5, ST-6, Rektorat, H, K, Hala
Sportowa) i zaprojektował kompensację mocy
biernej adekwatnie do uzyskanych wyników
pomiarów.

fot. B. Kuś

Dostawa i wdrożenie elektronicznych
depozytorów kluczy w budynkach J,
W, ARCUS oraz miniszafki depozytowej
w budynku V Politechniki Rzeszowskiej
Zadanie inwestycyjne obejmowało wdrożenie
w trzech budynkach dydaktyczno-administracyjnych (J, W i ARCUS) depozytorów kluczy
umożliwiających bezpieczne pobieranie i zwrot
kluczy do pomieszczeń bez udziału portierni.
Proces obiegu klucza jest monitorowany i zintegrowany z funkcjonującym w ramach istniejącego systemu informatycznego Politechniki
Rzeszowskiej, systemem OPTicamp Portiernia.
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fot. B. Kuś

Opracowanie dokumentacji projektowej
przebudowy sześciu węzłów energetycznych
centralnego ogrzewania i wentylacji
w kompleksie budynków L Politechniki
Rzeszowskiej
W ramach tego zadania wykonawca wykonał
dokumentację projektową zmiany zasilania
w ciepło budynków L Politechniki Rzeszowskiej, tj. następujących budynków: L-27, L-28,
L-29, L-30, L-31, L-32. Projekt zawiera rozwiązanie polegające na wykorzystaniu istniejącej
sieci cieplnej niskich parametrów na przyłącza
wysokich parametrów do zasilania zaprojektowanych indywidualnych węzłów cieplnych
w budynku L.
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Opracowanie dokumentacji projektowej
branży sanitarnej i elektrycznej
„Klimatyzacja budynku J Politechniki
Rzeszowskiej przy ul. Podkarpackiej 1”
Pomieszczenia wymagające zainstalowania
instalacji klimatyzacji to sale wykładowe
oraz pomieszczenia sekretariatu i biurowe
pracowników naukowych. Z uwagi na duże
nasłonecznienie i zyski ciepła od urządzeń
i osób jednocześnie przebywających w salach
wykładowych niezbędne jest zamontowanie
klimatyzacji. W okresach wiosennym i letnim
temperatury w pomieszczeniach osiągają 28–
–33oC, co powoduje dyskomfort w prowadzeniu zajęć oraz konsultacji ze studentami PRz.

Zadania inwestycyjne
kontynuowane w 2020 r.
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Przebudowa i rozbudowa Studenckiego
Centrum Kultury i Nauki Politechniki
Rzeszowskiej wraz z dostosowaniem dla
osób niepełnosprawnych i przebudową
pomieszczeń byłej stołówki studenckiej
Celem inwestycji jest utworzenie Studenckiego Centrum Kultury i Nauki odpowiadającego
potrzebie stworzenia dla społeczności akademickiej atrakcyjnej wizualnie oraz funkcjonalnej przestrzeni, z której będą mogli korzystać
studenci, pracownicy uczelni oraz absolwenci,
a także goście przyjeżdżający z Polski i całego
świata. Studenckie Centrum Kultury i Nauki
będzie skupiać działalność kulturalną w środowisku studenckim, działalność studenckich kół
naukowych, zajęcia popularnonaukowe ogólnodostępne, prowadzenie centralnej rekrutacji studenckiej, obsługę świadczeń pomocy
materialnej dla studentów i doktorantów.
W 2018 r. wykonano pierwszy etap zadania,
tj. „Wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla potrzeb Centrum Rekrutacji oraz
Centrum Pomocy Materialnej dla Studentów
i Doktorantów”. Na dzień dzisiejszy wykonano
40% inwestycji.

Projekt i wykonanie systemu oddymiania
budynku F Politechniki Rzeszowskiej
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W ramach planowanej przebudowy obiektu
w celu dostosowania do obecnych przepisów
przeciwpożarowych projektowane jest wykonanie następującego zakresu robót: wydzielenie pożarowe klatki schodowej przez wymianę
istniejących drzwi na drzwi klasy EI60 odporności ogniowej, wymianę stolarki okiennej
w klatce schodowej na okna dopowietrzające
i okna oddymiające, wydzielenie pożarowe
pomiędzy budynkiem F a przewiązką przez
montaż rolety klasy EI60 odporności ogniowej.

Sprawozdanie z realizacji zadań
inwestycyjnych wnioskowanych
do realizacji w ramach dotacji
celowej Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz
Ministerstwa Sportu i Turystyki
z udziałem środków własnych

Uczelniane archiwum Politechniki
Rzeszowskiej – w realizacji

Studencki Kompleks Sportowy Politechniki
Rzeszowskiej

Zadanie inwestycyjne dotyczy budowy budynku uczelnianego archiwum na potrzeby
Politechniki Rzeszowskiej. Teren przeznaczony
pod budowę uczelnianego archiwum zlokalizowany jest na Osiedlu Akademickim, w miejscu
obecnego baraku magazynowego „Mazak”.
Projektowany budynek archiwum ma być odpowiednio przygotowany do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych,
zarówno w postaci tradycyjnej, jak i cyfrowej
oraz do właściwej obsługi. W 2018 r. zlecono
opracowanie wielobranżowej dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych
uzgodnień i decyzji administracyjnych, w tym
pozwolenia na budowę, dotyczącej budowy
budynku uczelnianego archiwum. W 2019 r.
uzyskano decyzję nr 748/19 zatwierdzającą
projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na
budowę i rozbiórkę.

Planowana do realizacji inwestycja zagospodarowuje tereny własne uczelni o łącznej
powierzchni 5,21 ha. W ramach Studenckiego
Kompleksu Sportowego budowane będą następujące obiekty sportowo-rekreacyjne: stadion
lekkoatletyczny ze sztuczną nawierzchnią
i 400-metrową bieżnią zgodny z wymaganiami
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, zadaszone
lekkim przykryciem boisko piłkarskie typu „orlik”, zadaszone lekkim przykryciem lodowisko,
które będzie można podzielić na trzy mniejsze
tafle, a w sezonie letnim przy bardzo wysokich
temperaturach będzie można zamienić na
korty tenisowe, boisko do siatkówki oraz koszykówki, dwukondygnacyjny budynek administracyjno-sanitarno-wypoczynkowy o powierzchni
użytkowej ok. 2000 m². Uzyskano decyzję nr
940/18 zatwierdzającą projekt budowlany
i udzielającą pozwolenia na budowę.

Przebudowa Domu Studenckiego PINGWIN
Politechniki Rzeszowskiej – poprawa
standardu kwater studenckich i likwidacja
zagrożeń epidemiologiczno-sanitarnych
– w realizacji
Zadanie inwestycyjne planowane do realizacji
w latach 2019–2021 jest przedmiotem złożonego wniosku o dofinansowanie kosztów jego
realizacji w ramach dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem
planowanej przebudowy domu studenckiego
jest poprawa warunków epidemiologiczno-sanitarnych oraz podwyższenie standardu
i komfortu mieszkania dla studentów Politechniki Rzeszowskiej. W 2018 r. nastąpił odbiór
wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a 24 stycznia 2018 r. uzyskano decyzje nr 61/18 zatwierdzającą projekt
budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę
w zakresie wykonania robot budowlanych
polegających na przebudowie pomieszczeń
w Domu Studenckim PINGWIN wraz z instalacjami wewnętrznymi.
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fot. B. Kuś

fot. B. Motyka

Ekologiczny i Energooszczędny Dom
Studencki Politechniki Rzeszowskiej
Zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2012–2022 jest przedmiotem
złożonego wniosku na dofinansowanie kosztów jego realizacji w ramach dotacji celowej
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Dom Studencki planowany jest do realizacji
w ramach rozbudowy zaplecza socjalnego
Osiedla Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej.
W ramach zadania opracowano dokumentację
projektową i uzyskaną prawomocną decyzję
pozwolenia na budowę nr 250/14 z dnia 3
kwietnia 2015 r. wydaną przez prezydenta
miasta Rzeszowa. Budowa Domu Studenckiego
związana jest z koniecznością zabezpieczenia
miejsc mieszkalnych dla zwiększającej się liczby
studentów, jak również umożliwi dokończenie
układu urbanistycznego dwóch bliźniaczych
domów studenckich stanowiących jedną całość
architektoniczną. W 2017 r. w celu braku utraty
wygaśnięcia pozwolenia na budowę wykonano
sieć wodociągową o długości 29,5 m na odcinku
od istniejącego wodociągu do projektowanego
obiektu. Działanie takie przedłużyło ważność
pozwolenia na budowę o trzy lata, tj. do 2020 r.
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Likwidacja zagrożeń pożarowych – budowa
magazynu odczynników chemicznych wraz
z rozbudową i modernizacją Wydziału
Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej

Uczelniane Centrum Przetwarzania Danych
Politechniki Rzeszowskiej
Zadanie inwestycyjne planowane do realizacji
w latach 2013–2022 jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie kosztów jego realizacji
w ramach dotacji celowej Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji
celowej, część 38 – szkolnictwo wyższe.
Uczelniane Centrum Przetwarzania Danych
Politechniki Rzeszowskiej to tworzona od
podstaw infrastruktura, która ma na celu
konsolidację najważniejszych zasobów informatycznych uczelni. Pomieszczenie planowane
na serwerownię o powierzchni 198,42 m²
znajduje się w północno-wschodnim skrzydle
budynku na poziomie przyziemia. Na zewnątrz
pomieszczenia, pod zadaszoną wiatą, na
terenie należącym do Politechniki Rzeszowskiej posadowione będą urządzenia chłodnicze
i agregat prądotwórczy. Na potrzeby zasilania
gwarantowanego przewiduje się zastosowanie
agregatu prądotwórczego o mocy ok. 850 kW,
którego zadaniem będzie podtrzymanie zasilania w przypadku braku zasilania z rozdzielni
niskiego napięcia w budynku.

Zadanie inwestycyjne planowane do realizacji
w latach 2012–2022 jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie kosztów jego realizacji
w ramach dotacji celowej Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Przedsięwzięcie posiada opracowaną dokumentację projektową
oraz prawomocne pozwolenie na budowę.
Zadanie to przewiduje budowę podpiwniczonego pięciokondygnacyjnego budynku dydaktyczno-laboratoryjnego wraz z infrastrukturą
o powierzchni użytkowej 3 631 m² na potrzeby
Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej.

fot. B. Kuś
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fot. A. Bulanda

Międzyuczelniane Wielofunkcyjne Centrum
Sportów Zimowych i Lotniczych Politechniki
Rzeszowskiej w Bezmiechowej-Paszowej –
zakup nieruchomości

Przebudowa Domu Studenckiego AKAPIT
Politechniki Rzeszowskiej – poprawa
standardu kwater studenckich i likwidacja
zagrożeń epidemiologiczno-sanitarnych

Zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2015–2021 w zakresie zakupu
terenów jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie jego kosztów do Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji
celowej z budżetu państwa, część 38 – szkolnictwo wyższe. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się wykup terenów od osób
prywatnych na potrzeby zagospodarowania
stoku północnego. Do zakupienia pozostaje
powierzchnia 26,08 ha.

Zadanie inwestycyjne planowane do realizacji
w latach 2020–2022 jest przedmiotem złożonego wniosku o dofinansowanie kosztów jego
realizacji w ramach dotacji celowej MNiSW.
Celem planowanej przebudowy domu studenckiego jest poprawa warunków epidemiologiczno-sanitarnych oraz podwyższenie standardu
i komfortu mieszkania dla studentów Politechniki Rzeszowskiej. W 2019 r. dokonano wyboru wykonawcy prac projektowych i została
podpisana umowa na projektowanie wraz
z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia
na budowę.

fot. B. Kuś
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Budowa zewnętrznego dźwigu osobowego
w budynku ARCUS – zapewnienie
dostępu i dostosowanie na potrzeby osób
niepełnosprawnych

Lokale gastronomiczne działające
w budynkach uczelni
Na Politechnice Rzeszowskiej jest kilka miejsc,
w których stołują się zarówno studenci, jak
i pracownicy uczelni. Są to bufety w budynkach A i P (Bufet Kwant), L (Arini Bistro Cafe)
i V (Indeks).

Inwestycja dotyczy rozbudowy budynku
o zewnętrzny szyb windowy przystosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo
wraz z wykonaniem ażurowej obudowy zewnętrznych ewakuacyjnych schodów budynku
oraz przebudowy chodników prowadzących
do budynku. Planowana rozbudowa wynika
z potrzeby dostosowania dostępu budynku do
użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

fot. B. Kuś

Wielopoziomowy parking studencki
Politechniki Rzeszowskiej dla samochodów
osobowych
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Zamierzenie inwestycyjne będzie polegać na
zaprojektowaniu i wybudowaniu nowego
trzykondygnacyjnego, z możliwością rozbudowy do pięciu kondygnacji, parkingu naziemnego o konstrukcji systemowej stalowej
i liczbie stanowisk postojowych od min. 250
do maks. 270 dla samochodów osobowych
wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną
niezbędną do jego funkcjonowania i obsługą komunikacyjną. Teren przeznaczony pod
budowę wielopoziomowego parkingu zlokalizowany jest w sąsiedztwie istniejących budynków
dydaktyczno-naukowych oraz domów studenckich w miejscu obecnego placu ,,amﬁteatru”.
Budowa nowego wielopoziomowego parkingu
ma służyć potrzebom pracowników oraz studentów Politechniki Rzeszowskiej w zakresie
zapewnienia dla nich wystarczającej liczby
miejsc parkingowych na terenie uczelni. Celem
budowy jest również uporządkowanie strefy
parkingowej na terenie uczelni, zachowanie
bezpieczeństwa parkowanych samochodów
oraz możliwość kontrolowanego zarządzania
miejscami parkingowymi.
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fot. B. Kuś

Wykaz ważniejszych zadań remontowych zrealizowanych
w obiektach dydaktycznych w 2016 r.
Wydział Chemiczny w budynku H
Wykonano remont pomieszczeń 137 A, 127
i 127 A, 209 , 63, 136, H-86 i 130 oraz klimatyzacji w H-101 A, C, D, 102 i 147.

Sprawozdanie z realizacji
zadań remontowych
w latach 2016–2019

Wydział Elektrotechniki i Informatyki w budynkach A, B, D, F
Wykonanie remontu: sali wykładowej D-109
dla Katedry Informatyki i Automatyki, pomieszczeń nr A-302, 303 dla Zakładu Podstaw
Elektroniki, Laboratorium Badań i Kalibracji
A-59 dla Katedry Metrologii i Systemów Diagnostycznych, Laboratorium Badawczego RFID
dla Zakładu Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, Laboratorium Maszyn Elektrycznych B-57 dla Zakładu Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, laboratorium
B-3a, B3c, 200 dla Katedry Elektrotechniki i Podstaw Informatyki oraz pomieszczeń
B-206, 208, B-12 dla Katedry Elektrotechniki i Podstaw Informatyki. Wykonanie izolacji
przeciwwilgotnościowej ściany fundamentowej budynku B wraz z przełożeniem chodnika.
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska
i Architektury w budynkach K, P
Wykonanie remontu wentylacji – wymiana
dygestorium w laboratorium K-15 (Zakład
Oczyszczania i Ochrony Wód) oraz w Laboratorium Materiałów Budowlanych (Zakład
Budownictwa Ogólnego). Wykonanie remontu pomieszczeń 134, 135, 135a w budynku P
oraz pomieszczenia K-56. Wymiana wykładziny
w pomieszczeniu K-71.
Wydział Zarządzania w budynkach L, S, J
Wykonanie remontu korytarza przy pokojach
15a, 15b, 15c (malowanie holu głównego na
parterze i piętrze) oraz remontu pokojów
L-251, L-252D, L-252A, L-143d, L-152, a także
wybranych pomieszczeń w budynku S. Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu 253 w budynku L-29 (sala Rady Wydziału) oraz remontu
placu postojowo-parkingowego wraz z zaprojektowaniem i realizacją dwóch szlabanów
przy budynkach R-J.

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa w budynkach
C, L, G
Wykonanie remontu pokoju 122b w budynku L-28b,
pokoju 143 w budynku L-28b, montaż instalacji klimatyzacji w pokojach 144b, 144c, 144d w budynku L-29,
pokojów 44, 48 i 49 oraz pokoju 29 w budynku L-28,
w tym wymiany instalacji elektrycznych i komputerowych. Remont pomieszczeń: 306, 307, 309, 310, 311,
312, 313, 404, 408, 409, 410 w budynku L-27, a także
pomieszczeń 108, 109, 110 w budynku E. Wykonanie
podłoża pod posadzkę w laboratorium E-06, montaż
instalacji klimatyzacji w laboratorium L-237 w budynku L-28. Realizacja prac remontowych w laboratorium L-335 w budynku L-29 (malowanie, wymiana
płytek, wymiana oświetlenia) oraz pomieszczeń E-5,
E-6, E-6a, E-51a w zakresie modernizacji i wykonania
instalacji elektrycznych, wod.-kan., sprężonego powietrza. Wykonanie remontu pomieszczeń 19, 30-31
w budynku H30a oraz 108d w budynku L-27 (przewiązka), a także remontu i adaptacji pomieszczenia 20
budynku L-30a. Montaż kratek wentylacyjnych w pomieszczeniu 20 w budynku L-30a. Wykonanie zabezpieczenia przeciwsłonecznego okien w pomieszczeniu
25 w budynku L-30, instalacji zasilania projektorów
i ekranów w pomieszczeniach 120, 225 budynku L-33,
zabudowy holu w budynku L-27 w celu utworzenia
archiwum i pomieszczenia biurowego. Modernizacja
okien w przewiązce L-27-28. Wykonanie remontu pomieszczenia 15 w budynku L-30, 122 w budynku L-28
i 12 w budynku "Preinkubatora". Wymiana wykładzin
podłogowych w pokojach L-119, L-121, L-125A, L-126,
L-127.
Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej
Wykonanie remontu pokojów 9, 16b, 16c, 16d, 16f,
108 w budynku L-27 (malowanie, ułożenie paneli podłogowych). Zabudowa holu w budynku L-27 w celu
utworzenia archiwum i pomieszczenia biurowego. Założenie klimatyzacji sali K-2 w budynku K.
Koszty Utrzymania Powierzchni Ogólnodostępnych
(KUPO)
Wykonanie
remontu
podejścia
wod.-kan.
do dygestorium w H-1. Modernizacja okien
w przewiązce L-27-28 na II i III piętrze. Zabudowa holu
w budynku L-27 w celu utworzenia pomieszczenia
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biurowego. Wykonanie remontu korytarza na niskim
parterze w budynku L-28. Wymiana wyłącznika APU-50
(3 sztuki) (GSR). Utwardzenie placu przy firmie „Zielony Klomb” – interwencja wspólnoty mieszkaniowej.
Realizacja prac remontowych sanitariatów na parterze w budynku P. Przedłużenie wiaty śmietnikowej
przy budynku P. Wymiana opraw oświetleniowych na
LED w budynku P. Naprawa dwóch bram wjazdowych
i wymiana ogrodzenia bazy magazynowej. Montaż zerwanej obróbki blacharskiej na dachu budynku H. Wykonanie remontu parkingów przy budynkach R-J oraz
zabudowy z płyt kartonowo-gipsowych na korytarzu
w budynku A. Wymiana drewnianych drzwi wejściowych od strony ul. M. Skłodowskiej-Curie wraz z remontem schodów zadaszenia Ocieplenie ściany szczytowej budynku F.

Wydzielone jednostki organizacyjne
Wymiana opraw oświetleniowych na LED
w Hali Sportowej. Naprawa stopni i podstopnic
w budynku J. Wymiana instalacji elektrycznej
w mieszkaniu nr 5 w budynku R oraz dwóch
brodzików w łazienkach w budynku J (I piętro
nad przychodnią). Wykonanie remontu mieszkań nr 40, 64, 215 w budynku R.
Akademicki Ośrodek Szybowcowy
Remont schodów i posadzek na tarasach,
remont nawierzchni z kostki brukowej, wymiana obrzeża trawnikowego przy remoncie
nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie
przepustu z rur na terenie lądowiska OSL, wymiana dwóch brodzików z kabinami i obudową.

Wykaz ważniejszych zadań remontowych zrealizowanych
w obiektach socjalnych w 2016 r.
Dom Studencki AKAPIT
Malowanie pięciu pokoi studenckich (nr 6–10), malowanie klatki schodowej, czterech kuchni i łazienki,
remont siłowni, malowanie wybranych pomieszczeń.
Dom Studencki ALCHEMIK
Malowanie sześciu mieszkań studenckich, malowanie
pokoi biurowych 7 i 9, malowanie siłowni, szatni, portierni i pomieszczenia ochrony.
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Dom Studencki ARCUS
Remont posadzek – wymiana zniszczonej wykładziny
w 26 pokojach studenckich i malowanie tych pomieszczeń, malowanie pokoi na parterze 3, 4, 18 i magazynu
nr 13, malowanie świetlicy nr 9 i siłowni, malowanie
łazienek i kuchni od parteru do IV piętra, remont węzła c.o. – wymiana zasobnika ciepłej wody.
Dom Studencki IKAR
Remont łazienek studenckich (12 sztuk) na II, III, IV, V
piętrze, wymiana wykładzin w 10 pokojach studenckich i malowanie, malowanie 30 pokoi studenckich,
wymiana niesprawnych zaworów odcinających na pionach centralnego ogrzewania, remont pomieszczenia
609 (tynki na suficie), wymiana drzwi w pomieszczeniach 5–9, obłożenie płytkami parapetów na korytarzach (20 sztuk), remont pomieszczeń 6 i 7 na parterze.

Dom Studencki AVIATA
Remont wejścia na dach w części socjalnej
obiektu, remont natrysku w pokoju 209, remont oświetlenia holu oraz wejścia głównego,
remont chodników oraz częściowe przełożenie
kostki brukowej.
Dom Studencki NESTOR
Malowanie łazienek na czterech piętrach i na
parterze, malowanie kuchni na czterech piętrach, malowanie pomieszczeń 19–22 i holu
na parterze, malowanie i wymiana wykładziny
w pokoju nr 4, malowanie 26 pokoi studenckich, obłożenie tynkiem mozaikowym bocznego policzka schodów od parteru do IV piętra,
remont i wymiana 11 kamer na elewacjach domów studenckich NESTOR i PINGWIN, remont
instalacji podgrzewania rynien w Domu Studenckim NESTOR.
Dom Studencki PINGWIN
Malowanie pięciu pokoi studenckich i portierni, malowanie łazienek, remont pomieszczeń
w piwnicy, usunięcie awarii instalacji wod.-kan.
w sanitariatach na III piętrze, remont instalacji
podgrzewania rynien.

Dom Studencki PROMIEŃ
Malowanie łazienek i kuchni od parteru do IV

piętra, malowanie pralni, remont węzła c.o. – wymiana zasobnika ciepłej wody i odmulacza.

Wykaz ważniejszych zadań remontowych zrealizowanych
w obiektach dydaktycznych w 2017 r.
Wydział Chemiczny w budynku H
Remont pomieszczeń H-215a, 203, 143, 144,
236, 231a, remont laboratorium H-8, 5a, 116.
Wydział Elektrotechniki i Informatyki w budynkach A, B, F
Wykonanie izolacji przeciwwilgotnościowej ściany fundamentowej budynku B wraz z przełożeniem chodnika, aktualizacja projektu instalacji
c.o. w budynkach A, B, przełożenie elementów
SAP na zamontowane drzwi, likwidacja barier architektonicznych przy wejściu do budynku F od
strony budynku D.
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska
i Architektury w budynkach K, P
Remont instalacji alarmowej – czujnik wodoru w Laboratorium Chromatografii Gazowej
(K-22) – wymiana systemu detekcji gazu dla Zakładu Inżynierii i Chemii Środowiska, wykonanie
posadzki betonowej na powierzchni fundamentu
maszyny ZD-100, malowanie posadzki betonowej w laboratorium W-2, uszczelnienie dachu
w Laboratorium Badań Konstrukcji, remont pomieszczeń K-83 dla KMiTB w budynku K.
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa w budynku L
Remont pomieszczeń 203 w budynku L-27, remont laboratorium 040 w budynku L-29, remont
pomieszczenia 206 w budynku L-27, remont pomieszczeń 201, 202 w budynku L-27.
Akademicki Ośrodek Szybowcowy
Wymiana armatury sanitarnej w łazienkach, remont uszkodzonych elementów zadaszenia tarasów oraz balustrad, remont toru do startu grawitacyjnego i niwelacja terenu przed hangarem,
remont domku pilota i hangaru szybowcowego.
Budynek ARCUS
Naprawa uszkodzonych kaset elewacyjnych.

Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej w budynkach L i K
Remont dwóch klatek schodowych w budynku L-27, remont pokoi L-15, L-16a, L-15a, L-13, L-14, L- 6, L-12, malowanie sali wykładowej K-45a w budynku K, malowanie
laboratoriów K-32, K-5, K-6 w budynku K, dostosowanie
pomieszczeń na I piętrze w budynku L-27 na potrzeby WMiFS.
Koszty Utrzymania Powierzchni Ogólnodostępnych
(KUPO)
Dokonano wymiany metalowych złączy kablowych na
zewnątrz budynku L-27, naprawy dwóch bram wjazdowych i wymiany ogrodzenia bazy magazynowej oraz
asfaltu na amfiteatrze, wymiany odcinka wodociągu
w stołówce, naprawy zabudowy ścian po awarii c.o.
w L-29, naprawy odcinka kanalizacji przy budynku J.
Wydzielone jednostki organizacyjne – Dom Asystenta, CFiS
Dokonano wymiany instalacji elektrycznej w mieszkaniach 401 i 58 oraz wykładziny podłogowej na płytki ceramiczne w sektorze A, B hali sportowej. Zrealizowano
remont mieszkań 201 i 401.
Rezerwa centralna
Wykonano remont klatki schodowej w budynku L-27.
Przystosowano pomieszczenia na parterze i I piętrze
w budynku ARCUS na potrzeby administracji centralnej.
Wybrane pomieszczenia dostosowano do potrzeb Centralnej Komisji Rekrutacyjnej. Wymieniono zabudowę
podokienną ścian w części wysokiej sali głównej (wyblakłe malowidła artystyczne na płytach paździerzowych).
Przełożono grzejniki c.o. na sali głównej kolidujących
z planowaną zabudową w celu wydzielenia pomieszczeń dla Centrum Obsługi Pomocy Materialnej Studentów i Doktorantów.
Inne – rezerwa z lat poprzednich
Remont schodów do łącznika budynków R-J od strony zachodniej.
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Wykaz ważniejszych zadań remontowych zrealizowanych
w obiektach socjalnych w 2017 r.
Dom Studencki AKAPIT
Malowanie holu wraz z korytarzem na parterze, wymiana pionowego odcinka rury wodociągowej w portierni do istniejącego poziomu, remont sanitariatów –
wymiana armatury, remont drzwi, montaż klamek
i szyldów, remont okien w pokojach studenckich.
Dom Studencki ALCHEMIK
Remont mieszkań 1–2 w segmencie C, remont posadzki na spoczniku klatki schodowej, malowanie
pięciu mieszkań studenckich w klatce A, malowanie
i wymiana silikonów (20 szt.) w klatce B i C, malowanie
korytarzy i klatki schodowej w klatce A i C, malowanie klatki schodowej B, wymiana wykładziny w dwóch
mieszkaniach (klatka A), remont sanitariatów – wymiana armatury.
Dom Studencki AVIATA
Wymiana drzwi wejściowych wraz z witryną do przewiązki od strony parkingu oraz wykonanie bramki do
pergoli śmietnikowej, remont podsufitki zadaszenia
nad wejściem głównym, remont odcinka sieci kanalizacji KS-200, remont częściowy elewacji.
Dom Studencki IKAR
Obudowa płytkami wejść do wind na parterze i pomieszczeń na holu, malowanie 20 pokoi studenckich,
wymiana wykładzin w 10 pokojach studenckich, malowanie pięciu kuchni studenckich, remont pomieszczenia magazynowego – malowanie emulsją ścian
oraz wyłożenie podłogi płytkami, remont dachu nad
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przewiązką, remont pokoju 718, remont okien
w pokojach studenckich.
Dom Studencki NESTOR
Malowanie ścian w 30 pokojach studenckich
oraz pomieszczeń 1 i 14, malowanie ścian
pomieszczeń 7a, 7b (dwa pokoje, kuchnia, łazienka przedpokój), malowanie 12 łazienek
ogólnodostępnych, malowanie czterech kuchni, remont sanitariatów – wymiana armatury,
remont drzwi, montaż klamek i szyldów.
Dom Studencki PINGWIN
Wydzielenie z części świetlicy przejścia do
drzwi ewakuacyjnych, wymiana futryn czterech drzwi – kuchnie na I–IV piętrze, malowanie czterech łazienek, remont sanitariatów –
wymiana armatury, remont drzwi, montaż
klamek i szyldów.
Dom Studencki PROMIEŃ
Wymiana wykładziny w siedmiu pokojach na III
i IV piętrze, malowanie 10 pokoi na I i II piętrze,
malowanie świetlicy nr 21 i siłowni, malowanie, odgrzybianie i wymiana silikonów w łazienkach, remont pomieszczeń dla Samorządu
Studenckiego, malowanie 52 pokoi na III i IV
piętrze oraz kuchni, remont sanitariatów – wymiana armatury, remont drzwi, montaż klamek
i szyldów.

Wykaz ważniejszych zadań remontowych zrealizowanych
w obiektach dydaktycznych w 2018 r.
Wydział Chemiczny w budynku H
Remont pokoju H-146 dla Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej, remont laboratorium H-021A, remont pokoju H-147, 101A – dziekanat, remont pokoju
H-200 – wymiana wykładziny podłogowej dla Zakładu
Polimerów i Biopolimerów, remont pomieszczeń nr
H-104, 10A, 104B oraz H-95, 96, 97, 1.

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa w budynku L
Remont pokoju 226, remont laboratoriów
L-214, L-215, L-216, remont korytarza na II piętrze – wykonanie sufitu podwieszanego, wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej,
szpachlowanie i malowanie, wymiana daszka

osłonowego nad rampą przy wejściu do hali
GL4, remont pomieszczeń Laboratorium Modelowania Procesów Przeróbki Plastycznej Metali
i Tworzyw Sztucznych L-34, L-35.
Wydział Elektrotechniki i Informatyki w budynkach B, D
Wymiana wykładzin w pomieszczeniach 10A,
108, 203C w budynku D.
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska
i Architektury w budynku K
Remont pomieszczeń K-63a, K-63b, remont
instalacji wodoru dla Katedry Inżynierii i Chemii Środowiska.
Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej
w budynku K
Remont sali wykładowo-seminaryjnej K-45A,
remont pokoju K-47, K-35, K-46A, montaż folii
przeciwsłonecznych na szybach okien w pomieszczeniach K – 3A, 4, 5, 6, 7, 38 ,40, 41, 45,
45 A, 47, 48, 49.
Wydzielone jednostki organizacyjne – OND
Albigowa, Dom Asystenta, budynki P, V
Osuszenie ścian i sufitów w piwnicy, uszczelnienie pionu kanalizacji deszczowej w budynku
R, remont mieszkań nr 82/83, 31, 12 117 i 415

w budynku R, remont korytek odwadniających w garażu podziemnym w budynku V, remont sali w budynku P.
Koszty Utrzymania Powierzchni Ogólnodostępnych
(KUPO)
Remont schodów zewnętrznych, wymiana płytek ceramicznych na płyty granitowe od strony budynku L,
remont pomieszczenia 13 w budynku L-27, likwidacja
przecieku dachu nad wykuszem przy budynku L-30 dla
Katedry Konstrukcji Maszyn, malowanie sufitu nad salą
główną byłej stołówki.
Rezerwa centralna
Przystosowanie pomieszczeń na parterze w ARCUSIE
na potrzeby Zakładu Biotechnologii i Bioinformatyki
Wydziału Chemicznego – instalacje wod.-kan. Remont
pomieszczeń H-244, 245 w budynku H dla Wydziału
Chemicznego, przystosowanie pomieszczeń w ARCUSIE na II, III i IV piętrze na potrzeby Wydziału Zarządzania (II etap), remont pomieszczeń dla Centralnej
Obsługi Pomocy Materialnej w byłej stołówce, malowanie elewacji północno-wschodniej budynku S, przystosowanie pomieszczenia K-69 na potrzeby laboratorium dla Zakładu Biochemii i Biotechnologii Wydziału
Chemicznego, modernizacja Studenckiego Centrum
Kultury i Nauki, wydzielenie pomieszczeń dla Centrum
Pomocy Materialnej Studentów i Doktorantów Politechniki Rzeszowskiej.

Wykaz ważniejszych zadań remontowych zrealizowanych
w obiektach socjalnych w 2018 r.
Dom Studencki AKAPIT
Wymiana wykładzin podłogowych w 10 pokojach, malowanie 10 pokoi oraz malowanie łazienek.
Dom Studencki ALCHEMIK
Wymiana brodzika i kabiny prysznicowej, remont czterech mieszkań studenckich obejmujący wymianę wykładzin, malowanie ścian, malowanie drzwi, wymianę klamek i szyldów oraz
wymianę kratek wentylacyjnych w drzwiach
łazienkowych, wymiana brodzika i kabiny
w mieszkaniu 83–87, remont pokoi 106–108,
wymiana rur c.o. w piwnicy.

Dom Studencki AVIATA
Remont pomieszczeń w celu adaptacji ich na siłownię
dla studentów.
Dom Studencki IKAR
Wykonanie zabudowy płytami kartonowo-gipsowymi pionów wentylacji mechanicznej, remont okien
oddymiających w pokojach studenckich, remont
sześciu łazienek studenckich, wymiana wykładziny
w 10 pokojach, malowanie dwóch segmentów – cztery pokoje, dwa korytarze, dwa sufity w łazienkach,
malowanie przedpokoi w segmentach studenckich,
wymiana kratek wentylacyjnych, malowanie sufitów
w 30 łazienkach.
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Dom Studencki NESTOR
Malowanie 20 pokoi studenckich, wymiana dwóch
brodzików na I piętrze, wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniach na tym piętrze i na klatce schodowej.
Dom Studencki PINGWIN
Malowanie łazienek.

Dom Studencki PROMIEŃ
Wymiana wykładziny w 44 pokojach, malowanie 35 pokoi (na I i II piętrze), malowanie korytarzy na czterech kondygnacjach, klatki schodowej, wymiana wykładziny na III i IV piętrze
w 13 pokojach.

Wartość inwestycji zrealizowanych w latach 2016–2019
Środki własne: 8 mln 135 tys. zł – 2016 r.; 6 mln 355 tys. zł – 2017 r.; 3 mln 515 tys. zł – 2018 r.; 9 mln 907 tys.
zł – 2019 r.
Dotacje MNiSW: 5 mln 924 tys. zł – 2016 r.; 9 mln 533 tys. zł – 2017 r.; 4 mln 400 tys. zł – 2018 r.
Dotacje Gminy Miasta Rzeszowa i Województwa Podkarpackiego: 500 tys. zł – 2018 r.; 850 tys. zł – 2019 r.

Wykaz ważniejszych zadań remontowych zrealizowanych
w 2019 r.
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Remont laboratorium H-64, H-121/122, H-139/140,
H-219/220, H-235. Remont pomieszczenia 24 w budynku L-31, pomieszczeń 143e, 143f w budynku L-29
oraz 029 w budynku L-28. Remont i modernizacja
wentylatorowni pomieszczenia 01 w budynku L-27.
Wymiana drzwi wejściowych do toalet oraz opraw
oświetleniowych na ledowe w częściach wspólnych
(korytarze, łazienki, hole) w budynku ARCUS. Montaż drzwi w pomieszczeniu A-418 w budynku V wraz
z robotami towarzyszącymi. Remont mieszkań nr
R-82/83, 31, 12, R 15, 417, 45 wraz z wymianą instalacji elektrycznej. Wymiana brodzików i kabin prysznicowych 83–87 (1 sztuka), 114–118 (2 sztuki) oraz
remont sześciu mieszkań studenckich w Domu Studenckim ALCHEMIK. Czyszczenie i malowanie ścian
zewnętrznych z blachy (Hala Sportowa, stara część
budynku Ł). Termomodernizacja elewacji części budynku P wraz z remontem dachu nad częścią halowo-laboratoryjną. Rewitalizacja dwóch boisk do piłki
plażowej. Remont – odmalowanie elewacji od strony północnej budynku Domu Studenckiego AVIATA.
Remont sześciu łazienek w Domu Studenckim IKAR.
Wymiana płytek w brodziku oraz malowanie łazienki
przy kuchni w Domu Studenckim PROMIEŃ. Wymiana
płytek posadzkowych w wiatrołapie. Projekt instalacji odgromowej dachu H. Malowanie pomieszczenia
353 w budynku L-29. Remont sal ćwiczeniowych 217,
317, 317a w budynku L-27. Awaryjna naprawa wpu-

stów dachowych budynku P. Remont posadzki
P-109 oraz pomieszczenia 106 w budynku L-27.
Konserwacja schodów przed V oraz remont
pomieszczenia po byłej kasie w tym budynku.
Remont laboratoriów B18, B22, pokoju P-34c
oraz laboratorium nr 210 dla Zakładu Termodynamiki. Naprawa uszkodzonego pionu odprowadzającego wodę z dachu budynku, remont korytarza naprzeciwko sali nr L-037 oraz
trzech pionów w budynku L-29. Remont sal
nr 13 i 14 w budynku S. Wymiana oświetlenia
na LED oraz roboty malarskie hali w budynku L-31 Politechniki Rzeszowskiej. Wymiana
okien drewnianych na okna PCV na parterze
budynku P (26 sztuk). Remont nawierzchni
drogowych i chodników na terenie uczelni.
Remont wyjścia na dach w budynku R oraz
pokrycia papowego na ścianie przy wejściu
na dach i malowanie wywietrzników w Domu
Studenckim AVIATA. Remont pomieszczenia
H-01 w celu utworzenia Studenckiej Strefy
Wypoczynku oraz Cichej Nauki w budynku H
Politechniki Rzeszowskiej. Roboty remontowe
pomieszczeń Akademickiego Radia „Centrum”
w Domu Studenckim IKAR. Usunięcie wykwitów na powierzchni tynków ścian piwnicznych
wewnętrznych (uszczelnienie izolacji poziomej
ścian). Klimatyzacja w pomieszczeniu 213.

Środki z umowy prewencyjnej PZU: 80 tys. zł – 2018 r.
Środki z Unii Europejskiej: 1 mln zł – 2019 r.
Razem: 14 mln 59 tys. zł – 2016 r.; 15 mln 888 tys. zł – 2017 r.; 8 mln 495 tys. zł – 2018 r.; 11 mln 757 tys.
zł – 2019 r.
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Podsumowanie działalności CTT w latach 2016–2019
Lp.

Centrum Transferu
Technologii (NC)

Wartość projektów/
umów/ zadań dla
PRz 2016–2019

Koszty pośrednie
2016–2019

1.

Biuro Badań Projektów
Realizowanych
z Podmiotami
Gospodarczymi (NG)

ponad 112 mln

ponad 6 mln

2.

Dział Transferu
Technologii (NT)

ponad 22,5 mln

3.

Biuro Badań
Naukowych (NU)

ponad 50,5 mln

4.

Dział ds. Ochrony
Własności
Intelektualnej (NO)
Razem

fot. B. Kuś
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Inne działania

1.

Biuro Badań Projektów
Realizowanych
z Podmiotami
Gospodarczymi (NG)

61

2

2.

Dział Transferu
Technologii (NT)

2

3.

Biuro Badań
Naukowych (NU)

56

4.

Dział ds. Ochrony
Własności
Intelektualnej (NO)
119

208

119

208

119

ponad 9 mln

Liczba
projektów

Umowy
barterowe

Komercjalizacja

Umowy
krótkie

Umowy
wynajem

29

18

1675

3

29

18

1675

3

2

Gazeta Politechniki

Zespół redakcyjny

Adres Redakcji GP

Skład

Wydawca GP

ISSN 1232-7832

Lidia Buda-Ożóg – WBIŚiA
Arkadiusz Bulanda – OSL
Piotr Cyrek – WZ
Dorota Głowacz-Czerwonka – WCh
Justyna Gumieniak – WMT
Sylwia Kudła – WMiFS
Wiesława Malska – WEiI
Alicja Puszkarewicz – WBIŚiA
Małgorzata Walczak – WCh
Paweł Wojewoda – WBMiL

Politechnika Rzeszowska
im. Ignacego Łukasiewicza
35-959 Rzeszów
ul. Akademicka 2
DS Arcus, pok. 107

Piotr Oczoś – DPKiR

Projekt okładki

Politechnika Rzeszowska
im. Ignacego Łukasiewicza
35-959 Rzeszów
al. Powstańców Warszawy 12

Redaktor Naczelna GP
Anna Worosz

Redaktor
Marta Jagiełowicz
fot. B. Kuś

ponad 185 mln

Centrum Transferu
Technologii (NC)

Razem

Uzyskane prawa
wyłączne 2016–2019

ponad 3 mln

Lp.

fot. B. Kuś

Zgłoszenia i udzielone
prawa 2016–2019

+48 17 865 12 55
redakcja@prz.edu.pl
gazeta.prz.edu.pl

Piotr Oczoś – DPKiR

Druk
Drukarnia Oficyny Wydawniczej
PRz, zamówienie 15/20

Autorzy akceptują ukazanie się artykułów oraz zdjęć na łamach GP i w Internecie. Redakcja GP zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania artykułów oraz zmiany ich tytułów.
Wyrażane opinie są poglądami autorów i nie zawsze są zgodne ze stanowiskiem redakcji i władz uczelni. Za zamieszczone informacje odpowiedzialność ponoszą ich autorzy.

Nakład:
350 egz.
Cena:
7 zł

