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Zakład Architektury Budowli Przemysłowych                                             Wrocław, luty 2013 r. 
Instytut Architektury i Urbanistyki 
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej 
Temat pracy kursowej (wyłącznie dla celów dydaktycznych) dla studentów III roku z przedmiotu  
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE 4 - MIEJSCA PRACY. 
 
 
ZAKŁAD STERYLIZACJI NARZĘDZI I INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH 
 
- Lokalizacja zakładu we Wrocławiu, działka wielkości około 5 000 m2, 
- Zakład będzie miał moŜliwość obsługi do 40 % szpitali wrocławskich i szpitali w okolicy 50 km wokół miasta, 
- zakres działalności: sterylizacja narzędzi medycznych oraz resterylizacja narzędzi jednorazowych, 
- sterylizacja parowa i plazmowa, po 2 linie produkcyjne, 
- własny transport w kontenerach 10 samochodów dostawczych, 
- obsługa szpitali planowa 24 godzin, 
- liczba zatrudnionych – 30 osób plus 2 przedstawicieli, 
- projekt ma spełniać wymagania dotyczące centralnych sterylizatorni określone w Rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z 2.02.2011 r. W sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 
sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. 11.31.158 z dn. 11.02.2011 r.) 
 
 

L.p. Nazwa pomieszczenia Pow. w m2 uwagi 
1 Komora przyjęć 300  
2 Pomieszczenie strefy brudnej (mycie wstępne) 150 
3 Myjnia narzędzi 100  
4  Pomieszczenia sterylizatorów parowych 250  
5 Pomieszczenia sterylizatorów plazmowych 100  
6 Pomieszczenia przygotowania pakietów (strefa czysta) 100  
7 Magazyn wyrobów gotowych (strefa czysta) 250  
8 Ekspedycja (magazyn) 300  
9 Magazyn opakowań i kontenerów 200  
10 Stacja uzdatniania wody 70  
 Śluzy, komunikacja pom. wózków zgodnie  

ze schematem funkcjonalnym 
  

Część administracyjna i socjalna 
 Pokoje biurowe 100 5 pokojów, min. 12 
 Pomieszczenie socjalne 35  
 Sala sprzedaŜy telefonicznej 40  
 Sala odpraw 35  
 Szatnia damska  Wg norm 
 Szatnia męska Wg norm 
 Węzeł sanitarny Wg norm 
  
 50  
 50  
 

Zespół pomieszczeń technicznych 
- kotłownia lub węzeł cieplny 
- wentylatornia 
- pom. na odpadki medyczne 20  

 
 
IV. Elementy zagospodarowania terenu. 
 
1. Zespół kubaturowy obiektów zakładu. 
2. Plac manewrowy wraz z niezaleŜnymi podjazdami dla samochodów dostawczych i odbiorczych (rampa). 
3. Parking dla samochodów osobowych pracowników – 20 stanowisk i klientów - 5 stanowisk. 
4. Parking dla samochodów dostawczych – 10 stanowisk 
. Portiernia. 
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6. Boks na odpady komunalne. 
7. Ogrodzenie terenu, zieleń, chodniki i place piesze, elementy małej architektury, akcenty reklamowe itp. 
 
Przewidywane zatrudnienie – 75 % kobiet, 25 % męŜczyzn; praca jednozmianowa 
 
 
ZAKRES ODDANIA KOŃCOWEGO PROJEKTU KURSOWEGO 

Plansze projektowe (poŜądany format A3 w układzie poziomym). 
1) orientacja (1:2000), zagospodarowanie terenu 1:500,   
2) rzut parteru 1:200 (moŜliwość opracowania – 1:100 części socjalnej), 
3) rzut piętra (antresoli) 1:200 (jeśli występuje),  
4) rzut dachu 1:200, 
5) przekroje (w ilości odpowiedniej dla przyjętej koncepcji – min. 2) 1:200,  
6) elewacje (w ilości odpowiedniej dla przyjętej koncepcji – min. 4) 1:200, 
7) fragment elewacji (10 mb) z odpowiednimi fragmentami przekroju poziomego 
 i pionowego 1:50 z podaniem układów warstw i zastosowanych materiałów budowlanych, 
8) aksonometria schematu konstrukcji całego zakładu 
9) perspektywa zakładu z lotu ptaka lub aksonometria całości, 
10) plansza dodatkowa (perspektywa strefy wejściowej widziana z poziomu stojącego obserwatora, 
schematy, ideogramy, podstawowe informacje materiałowe i opisowe, etc.) 
Plansze powinny być podane w trwałej technice graficznej, najchętniej w kolorze (elewacje w skali 1:200 
oraz fragment elewacji w skali 1:50 obligatoryjnie kolorowe) 
 
ad 1/ legenda: granica opracowania, granica działki, ogrodzenie, budynek projektowany, inne budynki (jeśli 
występują), jezdnia, miejsca parkingowe, chodnik, stojaki na rowery, zieleń niska, zieleń wysoka, ławeczki, 
kosze na odpady, miejsce gromadzenia odpadów stałych, wjazd/wyjazd na działkę, wejścia do budynku – 
główne i pomocnicze, wjazd do budynku, ewentualny ozdobny basen wodny, słup oświetlenia drogowego 
 (8 m), słup oświetlenia terenu (4 m); 
 
Ewentualna zmiana powyŜszych ustaleń ramowych (skala, format, zakres opracowania) musi być 
uzgodniona i zaakceptowana przez prowadzącego adiunkta. 
 
Praca kursowa jest poŜądana przy ustnym egzaminie z przedmiotu !!! 
 
Zawartość części archiwalnej - płyta CD-ROM i formatki A4. 
Płyta ma zawierać: 
a) pliki z planszami projektowymi – formaty: dwg, pdf, jpg 
b) plik z opisem projektu: doc, pdf 
KaŜda formatka A4 powinna mieścić 1 planszę projektową; całość ma być umieszczona w koszulce 
foliowej gotowej do wpięcia do segregatora. 
 

temat słuŜy wyłącznie celom dydaktycznym 

 
 

Opracował: dr inŜ. arch. Bogusław Wowrzeczka i dr inŜ. arch. Ryszard Włosowicz 
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