
 

DECYZJA REKTORA AGH 

z 30 marca 2012 roku 
(obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2012 roku) 

 
w sprawie ustalenia słownika funkcji i grup taryfowych dla 

pomieszczeń, na potrzeby systemu ePomAGH 
 

 
 

 
Na podstawie zarządzenia 45/2007 Rektora AGH z dnia 31 grudnia 2007 

roku w sprawie zasad gospodarki pomieszczeniami AGH ustalam: 
 

1. Przyjmuje się następujące funkcje pomieszczeń:  
1) biblioteka/czytelnia 

dla pomieszczeń służących pracownikom lub studentom do wypożyczania  

i czytania pozycji z zasobu bibliotecznego użytkownika, 

2) biuro 

dla pomieszczeń dostosowanych do stałego przebywania pracowników, 

wykorzystywanych przez użytkownika w celach administracyjnych, 

3) pokój pracowników 

dla pomieszczeń dostosowanych do stałego przebywania pracowników, 

wykorzystywanych przez użytkownika w celach innych niż wymienione  

w punkcie 2), 

4) klatka schodowa 

5) korytarz 

dla pomieszczeń służących do ogólnodostępnej komunikacji z wyjątkiem klatek 

schodowych,  

6) magazyn 

dla pomieszczeń przystosowanych do składowania (w sposób uporządkowany) 

wszelkich przedmiotów związanych z działalnością użytkownika, 

7) pomieszczenie pomocnicze 

dla pomieszczeń stanowiących zaplecza pomieszczeń głównych, konieczne do 

ich prawidłowego funkcjonowania, 

8) pomieszczenie techniczne 

dla pomieszczeń służących wyłącznie do zabezpieczenia od strony technicznej 

prawidłowego funkcjonowania budynku,  

9) sala ćwiczeniowa 

dla pomieszczeń przystosowanych do prowadzenia teoretycznych zajęć 

dydaktycznych z grupami ćwiczeniowymi o liczebności od 10 do 40 studentów, 

10) sala konferencyjna 

dla pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia spotkań pracowników lub 

studentów w liczbie nie mniejszej niż 10 osób przy tzw. stole konferencyjnym, 

11) sala laboratoryjna 

dla pomieszczeń przystosowanych do prowadzenia praktycznych zajęć 

dydaktycznych z grupami laboratoryjnymi o liczebności nie mniejszej niż 10 

studentów, 

12) sala wykładowa 

dla pomieszczeń przystosowanych do prowadzenia teoretycznych zajęć 

dydaktycznych z grupami o liczebności nie mniejszej niż 40 osób, 

13) sanitariat  

dla pomieszczeń wyposażonych w urządzenia sanitarne, 

14) pracownia naukowo-badawcza 

dla pomieszczeń przystosowanych do prowadzenia (w oparciu o 

specjalistyczną aparaturę, w którą są wyposażone) prac naukowo-badawczych, 



 

15) warsztat 

dla pomieszczeń, w których przeprowadzane są naprawy sprzętu związane z 

działalnością użytkownika,  

16) inna 

dla pomieszczeń, którym nie przypisano żadnej z wymienionych funkcji, 

17) parking 

dla pomieszczeń włączonych w substancję budynku, przystosowanych do 

parkowania pojazdów. 

 

2. Do pomieszczeń dydaktycznych zalicza się pomieszczenia o funkcjach 
1), 9), 11) i 12). Pomieszczenia o funkcjach 10) i 14) mogą być 

zaliczane do pomieszczeń dydaktycznych pod warunkiem, że 
intensywnie wykorzystywane są w procesie dydaktycznym 

użytkownika. 
3. Do pomieszczeń pracowniczych zalicza się pomieszczenia o 

funkcjach 2) i 3). Pomieszczenia o funkcji 14) mogą być zaliczane do 
pomieszczeń pracowniczych pod warunkiem, że są dostosowane do 

stałego przebywania pracowników. 
4. Przyjmuje się 4 grupy taryfowe: 

1) grupa A o współczynniku wtar = 0,0, 

2) grupa C o współczynniku wtar = 1,0, 
3) grupa D o współczynniku wtar = 1,5, 

4) grupa E o współczynniku wtar = 0,25 
5. Do grupy taryfowej A zalicza się pomieszczenia o funkcjach 4), 5), 

8) oraz pomieszczenia o funkcji 13) pod warunkiem, że są to 
pomieszczenia ogólnodostępne. 

6. Do grupy taryfowej C zalicza się pomieszczenia dydaktyczne, w 
których zgodnie z planem studiów stacjonarnych użytkownik 

prowadzi zajęcia. 
7. Do grupy taryfowej D zalicza się pomieszczenia nie zaliczone do 

grup A, C lub E. 
8. Do grupy taryfowej E zalicza się pomieszczenia o funkcji 17). 

 
 

 

 


