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POLITECHNIKA WROCŁAWSKA                                                                       Wrocław, luty 2014 r. 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 

INSTYTUT ARCHITEKTURY I URBANISTYKI 

ZAKŁAD ARCHITEKTURY BUDOWLI PRZEMYSŁOWYCH 
 

 
 

PROGRAM PROJEKTU KURSOWEGO (wyłącznie do celów dydaktycznych) 

ZAKŁAD PRODUKCJI ODZIEŻY LUKSUSOWEJ  
 

 

 
1. Charakterystyka zakładu  

− Zakład produkuje odzież luksusową (suknie ślubne, wieczorowe, stroje wizytowe itp.) 
− Produkcja jest oparta o wzory opracowane we własnej pracowni (wzorcowni) oraz wzory zlecone 
− Produkcja jest krótkoseryjna, lecz o dużej pracochłonności. System produkcji gniazdowy (zespół 

pracowników wykonuje wszystkie czynności potrzebne dla wykonania danego wzoru). 
 
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  

− Pracownicy produkcyjni + salon 
� 40 osób (10 mężczyzn, 30 kobiet) 
� praca jednozmianowa  
� praca nie powodująca dużego zabrudzenia ciała i odzieży  

− Pracownicy biurowi 
� 7 osób  

 
5. Program funkcjonalny  

− Część magazynowa – 120,0 m2 
� Magazyn surowców       –  60,0 m2 
� Magazyn wyrobów gotowych       –  60,0 m2 
� Przedmagazyn z biurem magazyniera     –  20,0 m2 

 
− Część produkcyjna – 400,0 m2 

� Hala produkcyjna                                       – 300,0 m2 
� Wzorcownia                                        – 100,0 m2 

 
− Część usługowa – 400,0 m2 

� Strefa wejściowa (hol, portiernia, wc)      – 100,0 m2 
� Salon sprzedaży z częścią ekspozycyjną     – 150,0 m2 
� Biura (sekretariat i 4 pom. biurowe, salka konferencyjna)  – 150,0 m2 

 

− Pomieszczenia dla pracowników produkcyjnych – wg norm  
� Szatnia podstawowa  
� Łazienka  
� Śniadalnia  
� WC 

 
− Część techniczna – 120,0 m2 

� Kotłownia gazowa        – 20,0 m2 
� Hydrofornia         – 10,0 m2 
� Przyłącza         – 10,0 m2 
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� Wentylatornie         – 20,0 m2 
� Magazyn gospodarczy        – 20,0 m2 
� Warsztat         – 30,0 m2 
� Pomieszczenia porządkowe       – 10,0 m2 

 
− Powierzchnie uzupełniające  

� Powierzchnia konstrukcji –   ok. 15-20 % pow. użytkowej  
� Powierzchnia komunikacji – ok. 25% pow. użytkowej  

 
 
6. Wytyczne konstrukcyjno – budowlane  

− Konstrukcja szkieletowa na siatce modularnej                             x 3,0 m 
− Minimalna rozpiętość części produkcyjnej    – 12,0 m  
− Wysokość części produkcyjno-magazynowej    –   5,0 m do konstrukcji  

 

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 w skali 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-ROM 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. Jerzy Piskozub 


