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Główne funkcje Powierzchnie użytkowe i pojemność  

*maksymalnie (m2) : zestawia 
maksimum powierzchni użytkowych 

Program 

Sala posiedzeń plenarnych maksymalnie* 7.100 m² 

Sala posiedzeń plenarnych co najmniej 780 miejsc dla posłów 
zakładany cel: 900 miejsc dla posłów 

Galeria dla gości 700 miejsc 

Kabiny dla tłumaczy ustnych 160 miejsc (32 kabiny) 

Bar przy sali obrad plenarnych 400 osób 

Komisje parlamentarne maksymalnie* 5.800 m² 

Wielka sala posiedzeń komisji co najmniej 350 miejsc dla posłów 
zakładany cel: 400 miejsc dla posłów 

Średnia sala 1 posiedzeń komisji od 150 do 200 miejsc dla posłów 

Średnia sala 2 posiedzeń komisji od 150 do 200 miejsc dla posłów 

Mała sala 1 posiedzeń komisji od 80 do 120 miejsc dla posłów 

Mała sala 2 posiedzeń komisji od 80 do 120 miejsc dla posłów 

  
Zakładany cel: Dodatkowa jedna średnia lub mała 
sala posiedzeń komisji (powierzchnia niewliczona 

w maksymalną powierzchnię 5.800 m2) 
Galeria dla gości 320 miejsc 

Kabiny dla tłumaczy ustnych co najmniej 96 miejsc 

Bar przy salach posiedzeń komisji 300 osób 

Sala posiedzeń trójstronnych maksymalnie* 5 200 m² 

Wielka sala posiedzeń trójstronnych 
130 miejsc dla posłów 

i 3 sale do rozmów 

Średnia sala 1 posiedzeń 
trójstronnych 80 miejsc dla posłów 
i 3 sale do rozmów 
Średnia sala 2 posiedzeń 
trójstronnych 80 miejsc dla posłów 
i 3 sale do rozmów 
Średnia sala 3 posiedzeń 
trójstronnych 80 miejsc dla posłów 
i 3 sale do rozmów 

Średnia sala 4 posiedzeń 
trójstronnych 80 miejsc dla posłów 
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i 3 sale do rozmów 

Średnia sala 5 posiedzeń 
trójstronnych Zakładany cel: dodatkowa 1 średnia sala dla 80 

posłów 
i 3 sale do rozmów 

Kabiny dla tłumaczy ustnych 
co najmniej 66 miejsc 

zakładany cel: 78 miejsc 

Bar przy sali posiedzeń trójstronnych 240 osób 

Sala dla mediów maksymalnie* 4.100 m² 

Pomieszczenia do pracy 130 stanowisk pracy 
Sala przeznaczona na konferencje 
prasowe 120 miejsc 

Sale informacyjne 40 i 20 miejsc 
Strefa dla mediów w sali posiedzeń 
plenarnych 1 000 m² 

Kabiny dla tłumaczy ustnych 36 miejsc 

Bar dla prasy 
Przynajmniej w barze przy sali obrad plenarnych 

Zakładany cel: Bar dla prasy dla 100 osób 

Wizyty i delegacje protokolarne maksymalnie* 3.000 m² 

Wejście oficjalne 490 m² 

Salony i sale posiedzeń 4 + 2 salony 

Wejście dla odwiedzających maksymalnie* 6.500 m² 

Wejście dla odwiedzających 500 m² 

Sale informacyjne co najmniej 5 x 40 osób 
zakładany cel: dodatkowa 1 sala dla 40 osób 

Bar dla odwiedzających 200 osób 

Galeria dla odwiedzających W sali posiedzeń plenarnych i w salach posiedzeń 
komisji 

Strefa dla odwiedzających 1.600 m² 

Wydarzenia kulturalne i imprezy maksymalnie* 5.800 m² 

Pomieszczenia wielofunkcyjne 900 + 350 osób 

Pomieszczenia wystawowe co najmniej 700 m2 
zakładany cel: 1.700 m2 

Usługi gastronomiczne maksymalnie* 5.700 m² 

Restauracja z daniami z karty 100 miejsc 

Restauracja samoobsługowa 250 + 300 + 350 miejsc 

Restauracja VIP i jadalnia 80 + 15 miejsc 

Kuchnia główna 2.000 posiłków 

Zaplecza maksymalnie* 4.800 m² 

Powierzchnie użytkowe łącznie maksymalnie* 48 000 m² 

 


