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WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 

INSTYTUT ARCHITEKTURY I URBANISTYKI 

ZAKŁAD ARCHITEKTURY BUDOWLI PRZEMYSŁOWYCH 
 

 
 

PROGRAM PROJEKTU KURSOWEGO (wyłącznie do celów dydaktycznych) 

CENTRUM TRANSFERU NOWOCZESNYCH 
TECHNOLOGII WYTWARZANIA 

 

 
1. Charakterystyka zakładu  

Działalność Centrum będzie skierowana na branże rozwojowe, innowacyjne, dostęp do wiedzy i 
nowoczesnych technik; może także świadczyć usługi na zasadach komercyjnych 

2. Teren i lokalizacja  

− Pożądana lokalizacja – śródmieście z dogodnym dojazdem 

− Wielkość działki – określona indywidualnie z uwzględnieniem typu zabudowy (parterowa, piętrowa).   
 
3. Transport  

− Transport osobowy – 50 miejsc parkingowych dla pracowników i klientów (2 miejsca dla 
niepełnosprawnych). 

− Transport towarowy – zakład jest obsługiwany przez transport samochodowy pojazdami o średnim 
tonażu (do 9,0 m).  

 
4. Zatrudnienie  

Przewidywana liczba osób przebywających jednocześnie w obiekcie – około 180 osób; 
przewidywana liczba osób zatrudnionych przy pracy fizycznej – 4 osoby, 
przewidywana liczba osób zatrudnionych przy pracy fizycznej – 12 osób, 
Podział ze względu na płeć (około); M – 70 %, K – 30 %. 
 

 
    

 Nazwa pomieszczenia Pow. m2 uwagi 
 Laboratorium nowoczesnych technik 

wytwarzania na obrabiarkach 
sterowanych numerycznie 

140 Wyspa ze stołami i krzesłami dla ok. 10-12 słuchaczy i 
pojedyncze stanowisko komputerowe. Pozostałą 
powierzchnię wykorzystać pod urządzenia towarzyszące, 
szafki i regały, drogi transportowe i przejścia oraz jako 
rezerwę na rozwój. 

 Laboratorium nowoczesnych technik 
wytwarzania na obrabiarkach 
sterowanych numerycznie 

60 obrabiarki dydaktyczne. Zaprojektować 5 stanowisk 
przy 2 frezarkach, 2 tokarkach oraz frezarko-grawerce 
oraz wyspę ze stołami i krzesłami dla ok. 10-12 słuchaczy 
i pojedyncze stanowisko komputerowe 

 Laboratorium nauki programowania i 
symulacji pracy obrabiarek sterowanych 
numerycznie 

60 16 stanowisk treningowych dla obrabiarek CNC, 
wyposażonych w pulpit i komputer,  zlokalizować 
stanowisko instruktora z projektorem, ekranem 
i tablicą. Wydzielenie od sąsiedniego pomieszczenia 
ścianką mobilną, składaną umożliwia jednoczesne 
wykorzystanie obu laboratoriów  jako jednej sali. 

 Laboratorium nowoczesnych obrabiarek 
skrawających 

140 5 stanowisk przy frezarkach i 5 stanowisk przy tokarkach 
oraz 2 stanowiska przy szlifierkach,  zaprojektować wyspę 
ze stołami i krzesłami dla ok. 10-12 słuchaczy i 
pojedyncze stanowisko komputerowe. Pozostałą 
powierzchnię wykorzystać pod urządzenia towarzyszące, 
szafki i regały i komunikację. 

 Laboratorium CAD-CAM 60 16 stanowisk treningowych dla obrabiarek CNC, 
wyposażonych w pulpit i komputer, stanowisko instruktora 
z projektorem, ekranem i tablicą. 

 Laboratorium nowoczesnych metod 
spawania, zgrzewania i cięcia metali 

140 6 kabin spawalniczych i 1 kabinę do cięcia plazmowego 
oraz 2 stanowiska zgrzewania (stopów AL i stali). W 
pracowni zlokalizować piec komorowy do hartowania oraz 
urządzenia towarzyszące (szlifierka przecinarka itp.). Dla 
grupy ok. 10-12 słuchaczy zaprojektowano wyspę ze 
stołami i krzesłami i pojedyncze stanowisko komputerowe. 
Pozostałą powierzchnię wykorzystać pod szafy i regały i 
komunikację. W pracowni przyjęto zamknięty obieg 
powietrza pomiędzy pomieszczeniem a kabinami, 
z lokalną instalacją odciągowa i filtrami. 
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 Laboratorium nowoczesnych technologii 
montażu konstrukcji stalowych 

140 stanowiska ślusarskie dla grupy 10-12 osobowej oraz 
urządzenia towarzyszące (szlifierki, wiertarki, przecinarki 
zaginarki itp.). przykładowy przyrząd montażowy z 
ruchomym stołem warsztatowym. Dla ok. 10-12 słuchaczy 
wyspa ze stołami i krzesłami i pojedyncze stanowisko 
komputerowe. 

 Laboratorium metrologii wspomaganej 
komputerowo 

60 Pomieszczenie zaprojektowano jako klimatyzowane, ze 
stałą temperaturą i wilgotnością. Pomieszczenie dla grupy 
10-12 słuchaczy (wyspa ze stołami i krzesłami oraz 
stanowisko komputerowe). Przewiduje się wyposażenie 
laboratorium w szereg urządzeń (maszyny pomiarowe, 
mikroskop, płyta pomiarowa itd. wg wykazu ) oraz 
regał i szafę. 

 Laboratorium multimedialne 
i e-learningowe 

75 min.13 stanowisk komputerowych wyposażonych w 
laptopy. Ponadto przewiduje się lokalizację projektora z 
ekranem i tablicą oraz szafę. 

 Kierownik Laboratorium 18  

 Laboratorium działań nieniszczących 60 grupa 10-12 słuchaczy (wyspa ze stołami i krzesłami oraz 
stanowisko komputerowe). Przewiduje się wyposażenie 
laboratorium w 7 stołów warsztatowych oraz szereg 
urządzeń badawczych. Pozostałą powierzchnię 
wykorzystać pod szafy i regały i komunikację. 

 Sala dydaktyczna 60 Możliwość łączenia obu sal w jedną 

 Sala dydaktyczna 60 Dla ok. 25 użytkowników każda. Jedna z nich posiada 
wydzielone zaplecze. W obydwu przewiduje się 
lokalizację projektora z ekranem i tablicą. Wydzielenie sal 
od siebie ścianką mobilną, składaną umożliwia ich 
połączenie i wykorzystanie jako jednej sali dla max. 50 
osób. 

 Magazyn i warsztat 60 Magazyn-narzędziownia z warsztatem naprawczym 

 Szatnia męska 35 60 szafek 33x50 cm 

 WC 18  

 Umywalnia męska 18  

 Szatnia kobiet 18 30 szafek 33x50 cm 

 Umywalnia kobiet 18  

 Szatnia instruktorów 18  

 Sanitariaty instruktorów 8  

 Jadalnia  80 około 50 miejsc konsumpcyjnych, zlewozmywaki, 
umywalki, kuchenki 

 Pokój informatyka 18  

 Pomieszczenie gospodarcze 12  

 Stanowisko ładowania wózka 
akumulatorowego 

8  

 Kotłownia 30 Kotłownia gazowa 

 Sprężarkownia 15  

 Rozdzielnia elektryczna  5  

 Hall wejściowy z wiatrołapem  WC M, WC K, WC dla niepełnosprawnych 

 Punkt obsługi klienta 20  

 Szatnia 8  

 Pomieszczenie gospodarcze 5  

 Komunikacja  wg projektu 

    

 Laboratorium nowoczesnych metod „Lean 
Manufacturing” 

40 * możliwe na piętrze; 
Zaprojektować min.13 stanowisk komputerowych 
wyposażonych w laptopy, przewiduje się lokalizację 
projektora z ekranem i tablicą. Usytuowanie 
pomieszczenia na piętrze, przy części administracyjnej 
stwarza możliwość użytkowania jako sali 
konferencyjnej. 

 Sala konferencyjna 80 * możliwe na piętrze, min. h netto=3,30 m 

 Gabinet dyrektora 25 * możliwe na piętrze 

 Sekretariat 20 * możliwe na piętrze 

 Pomieszczenie biurowe 20 * możliwe na piętrze 

 Pomieszczenie biurowe 20 * możliwe na piętrze 

 Pomieszczenie biurowe 20 * możliwe na piętrze 

 Serwerownia 12 * możliwe na piętrze 

 Kserokopiarnia 12 * możliwe na piętrze 

 Aneks socjalny 8 * możliwe na piętrze 

 WC M 15 * możliwe na piętrze 

 WC K 9 * możliwe na piętrze 
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 WC dla niepełnosprawnych 5 * możliwe na piętrze 

 Wentylatornia 70 * możliwe na piętrze 

 Archiwum 40 * możliwe na piętrze 

 Pomieszczenie gospodarcze 8 * możliwe na piętrze 

    

 
 
5. Wytyczne konstrukcyjno – budowlane  

− Konstrukcja szkieletowa na siatce modularnej                             x 3,0 m 

− Minimalna rozpiętość nawy części warsztatowo-laboratoryjnej – 12,0 m  
-  Wysokość części warsztatowo-laboratoryjnej    –   5,0 m do konstrukcji  

Oświetlenie światłem dziennym: 
Stosunek powierzchni okien i świetlików do powierzchni posadzki w pomieszczeniach na stały pobyt ludzi 
pomiędzy 1/8 a 1/6, w pozostałych pomieszczeniach nie mniejszy niż 1/12. Oświetlenie większości 
pomieszczeń przez okna w ścianach zewnętrznych oraz części pomieszczeń przez świetliki dachowe 
kopułkowe i pasmowe. Przyjąć skuteczność świetlików na poziomie 80%. 
 

ZAKRES ODDANIA KOŃCOWEGO PROJEKTU KURSOWEGO 
Plansze projektowe (pożądany format A3 w układzie poziomym). 

1) orientacja (1:2000), zagospodarowanie terenu 1:500,   
2) rzut parteru 1:200 (możliwość 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 powyższych ustaleń ramowych (skala, format, zakres opracowania) musi być 
uzgodniona i zaakceptowana przez prowadzącego adiunkta. 
 
Praca kursowa jest pożądana przy ustnym egzaminie z przedmiotu !!! 
 
Zawartość części archiwalnej - płyta CD i formatki A4. 
Płyta ma zawierać pliki z planszami projektowymi – formaty: dwg, pdf, jpg 
Każda formatka A4 powinna mieścić 1 planszę projektową; całość ma być umieszczona w koszulce foliowej 
gotowej do wpięcia do segregatora. 
 

temat służy wyłącznie celom dydaktycznym 

 
 

Przygotował: dr inż. arch. Ryszard Włosowicz 


