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WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ                      Wrocław, październik 2014 r. 
ZESPÓŁ DYDAKTYCZNY ARCHITEKTURY BUDOWLI PRZEMYSŁOWYCH 
 

PROGRAM TEMATU KURSOWEGO: 

Fabryka okien i konstrukcji specjalnych. 
1. Dane ogólne  

Powierzchnia działki – max. 3,8 ha. 
Powierzchnia użytkowa -  max. 3 100 m

2
 (możliwość ewentualnego spiętrzenia części biurowej),  

budynek niepodpiwniczony 
Lokalizacja – dobrze eksponowana, łatwo dostępna, najlepiej w parku technologicznym lub przemysłowym; 
Obsługa transportowa zakładu – wyłącznie samochodowa – średniej wielkości samochody ciężarowe, 
transport wewnętrzny – wózki ręczne; place manewrowe – wielkość zależna od przyjętej koncepcji. 
Należy zapewnić minimum 30 miejsc parkingowych dla pracowników i klientów (w tym dla 3 osób 
niepełnosprawnych) oraz stojak dla około 15 rowerów. 
 

2. Struktura zatrudnienia 

W części administracyjno-biurowej przewiduje się 11 pracowników zatrudnionych na stałe.  
- 8 pracowników biurowych zatrudnionych w systemie jednozmianowym 
- 3 pracowników ochrony zatrudnionych w systemie trójzmianowym 
- obsługa klienta – 5 osób. 
W części produkcyjno-magazynowej w systemie dwuzmianowym pracuje 50 mężczyzn i 10 kobiet. Zmiany 
są równe ilościowo. Jednocześnie pracuje około 40 osób. 
 
W budynku przewidziano całkowity zakaz palenia tytoniu. Budynek (część ekspozycyjna i biurowa) ma być 
przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych 
 

3. Charakterystyka funkcji obiektu 

W obiekcie będą produkowane zestawy okien specjalnych a także montowane zestawy konstrukcji 
specjalnych z drewna klejonego. Zadania i funkcje fabryki mogą zmieniać się w czasie, w związku z tym 
konieczne jest zapewnienie jej maksymalnej elastyczności funkcjonalnej. Projektowaną powierzchnię 
biurową a także ekspozycyjną można spiętrzyć natomiast powierzchnię przeznaczona na produkcję i 
magazynowanie należy zaprojektować w parterze. Program funkcjonalny obiektu ma zapewnić możliwość 
organizacji szkoleń, konferencji oraz wystaw i pokazów. Dla organizacji tych imprez należy wykorzystać 
zaplecze administracyjne i socjalne. Charakter obiektu wymaga wysokiej klasy architektury nie tylko 
obiektów kubaturowych ale i małej architektury, w szczególności dotyczy to strefy wejściowej zakładu jak 
też hali ekspozycyjnej. 

 
 
4. Program użytkowy 

L.p. Nazwa pomieszczenia pow.[m
2
] Uwagi 

Funkcje produkcyjne 
1.1 Dostawa i ekspedycja 200 min. wysokość w świetle h = 3,6 m 

1.2 Przycinanie elementów 200 min. wysokość w świetle h = 4,5 m 

1.3 Łączenie profili okiennych 50 min. wysokość w świetle h = 4,5 m 

1.4 Obróbka elementów składowych 300 min. wysokość w świetle h = 4,5 m 

1.5 Montaż 600 min. wysokość w świetle h = 4,5 m 

1.6 Warsztat elektryczny 40 min. wysokość w świetle h = 3,6 m 

1.7 Pakowanie wyrobów gotowych 150 min. wysokość w świetle h = 3,6 m 

1.8 WC M 15 zgodnie z przepisami 

1.9 WC K 5 zgodnie z przepisami 

1.10 Magazyn profili okiennych/prętów 100 min. wysokość w świetle h = 4,5 m 

1.11 Magazyn sprzedaży i części 
wymiennych 

200 min. wysokość w świetle h = 4,5 m 

1.12 Magazyn zewnętrzny zadaszony 200 min. wysokość w świetle h = 3,6 m 

Łącznie pow. produkcyjna i magazynowa 2 060 - 
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Funkcje biurowe 
2.1 Foyer/wejście/doradztwo 150 min. wysokość w świetle h = 3,0 m 

2.2 Biuro konstrukcyjne 100 min. wysokość w świetle h = 3,0 m; może być 
zlokalizowane na piętrze 

2.3 Biuro kierownika fabryki 50 min. wysokość w świetle h = 3,0 m; może być 
zlokalizowane na piętrze 

2.4 Sekretariat 20 min. wysokość w świetle h = 3,0 m; może być 
zlokalizowany na piętrze 

2.5 Komunikacja pozioma i ew. klatka 
schodowa 

wynikowo  

2.6 Kierownik działu sprzedaży 25 min. wysokość w świetle h = 3,0 m; może być 
zlokalizowany na piętrze 

2.7 Referent 30 min. wysokość w świetle h = 3,0 m; może być 
zlokalizowany na piętrze 

2.8 Salka konferencyjna 20 min. wysokość w świetle h = 3,0 m; może być 
zlokalizowana na piętrze 

2.9 Plotter, materiały biurowe 15 min. wysokość w świetle h = 3,0 m; może być 
zlokalizowany na piętrze 

2.10 Pomieszczenie rekreacji 30 min. wysokość w świetle h = 3,0 m; może być 
zlokalizowane na piętrze 

2.11 serwerownia 10 min. wysokość w świetle h = 3,0 m; na piętrze 

2.12 WC M 15 zgodnie z przepisami 

2.13 WC K 15 zgodnie z przepisami 

2.14 Pomieszczenie porządkowe 10 min. wysokość w świetle h = 2,5 m; może być 
zlokalizowane na piętrze 

Łącznie powierzchnia biurowa 195  

Pomieszczenia pomocnicze   

3.1 Ogrzewanie 15 do wyboru: gazowe/olejowe 

3.2 Przyłącza techniczne 10 - 

3.3 Wentylatornia 20 - 

3.4 Kompresorownia 10 - 

3.5 Miejsce gromadzenia stałych 
odpadów 

20 zadaszone 

Łącznie ok. 3 000 
 Zaplecze higienicznosocjalne zgodnie z przepisami;  łącznie pracuje 50 

mężczyzn i 10 kobiet; 2 zmiany, zmiany są równe ilościowo, praca 
średniobrudząca; 

5. Tolerancje 

Przyjmuje się do +/-10% tolerancji w określeniu ogólnej powierzchni użytkowej pomieszczeń. 
 
 

 

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 
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 (8 m), słup oświetlenia terenu (4 m), zbiorniki gazu płynnego  2x6400 dm3 na fundamencie, ogrodzenie z 
siatki 1,8m w odległości 3,0 m od ścianek zbiorników; 
 
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 

 
Temat opracował dr inż. arch. Ryszard Włosowicz  

 

 


