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W dniu 13.10.2009 r. Politechnika Krakowska podpisała umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Małopolskiego – Instytucją Zarządzającą Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 

dla projektu „Modernizacja sal wykładowych Politechniki Krakowskiej z uwzględnieniem potrzeb osób 

niepełnosprawnych Wydział Mechaniczny al. Jana Pawła II 37, Kraków”. Projekt będzie realizowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca MRPO przyznała dla projektu dofinansowanie 

pochodzące ze środków dotacji rozwojowej kwotę około 1,2 mln zł stanowiącą 70% kwoty całkowitych 

wydatków kwalifikowanych.  Koszt  całego projektu  wynosi około 2 mln zł.  

Modernizacja dwóch auli (A1 i A2) obejmuje: gruntowną przebudowę sal polegającą na wykonaniu robót 

budowlano – montażowych i instalacyjnych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych 

i technicznych pomieszczeń, wymianę instalacji elektrycznej, montaż wentylacji mechanicznej ze schładzaniem 

powietrza, wymianę oświetlenia, nagłośnienie sal, zakup i montaż wyposażenia multimedialnego koniecznego 

do prowadzenia zajęć dydaktycznych, zapewniającego wysoką jakość kształcenia. Modernizacja obejmuje także 

poprawę warunków bezpieczeństwa oraz systemu dźwiękowego ostrzegania. 

Odpowiednia baza materialna poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej zapewni równy dostęp do 

edukacji dobrej jakości i pozwoli na kształcenie wysoko kwalifikowanej kadry inżynierskiej, na którą jest duże 

zapotrzebowanie na rynku pracy i pozwoli na szybki rozwój gospodarczy regionu. 

Przed rozpoczęciem realizacji projektu  sale były w bardzo złym stanie technicznym, istniejące instalacje były 

niesprawne a wyposażenie nie pozwalało na przekazywanie wiedzy w sposób nowoczesny i efektywny. 
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Na miejscu realizacji projektu postawiona została tablica informująca społeczeństwo o zaangażowaniu funduszy 

unijnych w realizację przedmiotowego projektu. 

                       

 

 W grudniu 2009 r. w wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca prac budowlano – 

instalacyjnych.  

Początkowy etap realizacji projektu obejmował prace najbardziej uciążliwe dla użytkowników obiektu  tj.  prace 

demontażowo-rozbiórkowe  w zakresie zarówno budowlanym /m.in. demontaż stolarki, rozbiórka  elementów  

podwieszonego stropu, demontaż okładziny schodów/ jak i w zakresie instalacji sanitarnych oraz elektrycznych. 

                       

 

Do końca sierpnia 2010r. wykonano większość prac ogólnobudowlanych, w tym posadzki, sufity podwieszone, 

okładziny izolacyjne, zmodernizowano instalacje: centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji, wentylacji oraz 

elektryczne. 
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Do końca roku 2010 wykonano malowanie, montaż osprzętu c.o. oraz montaż większej części wyposażenia 

meblowego: krzeseł, stolików, katedr, tablic. 

                      

 

W roku 2011 dokończono montaż wyposażenia, wykonano próby i regulacje instalacji. Wykonano także montaż 

sprzętu audiowizualnego w ramach dodatkowego postępowania przetargowego.  
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Sala została przekazana do użytkowania.  

                      

   

W marcu 2011r. została zamontowana tablica pamiątkowa. 

                        

 

Projekt został zakończony 31.03.2011r.  

 


