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CENTRUM LOGISTYCZNE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA   
[temat wyłącznie do celów dydaktycznych opracowany na podstawie warunków międzynarodowego konkursu architektonicznego] 
Nazwa ilość powierzch

nia m2 
razem m2 uwagi 

01. Główne lobby     
Hall wejściowy   200  
Recepcja   50  
Sala klubowa / foyer   80  
Stołówka   300 łącznie zaplecze i sala 

02. biura     
Biura wielkoprzestrzenne   700  
Pokoje biurowe 20 12 240  
Pokoje biurowe 3 20 60  
Pokój Świętego Mikołaja 1 80 80  
Sala spotkań 2 60 120 20 osób 
Sala spotkań 3 40 120 20 osób 
Magazyn   80  
WC 8 10 80  
WC niepełnosprawnych 3 7 21  
Szatnie 3 7 21  

03. Magazyn 1 [prezenty twarde - paczki]     
Powierzchnia pracy i powierzchnia magazynowa   2 400 min. wysokość 12,0 m 
Biuro i pokój wypoczynkowy   80 8-12 osób, mała kuchnia 
Szatnie z prysznicami   20 8-12 osób 

04. Magazyn 2 [prezenty twarde - paczki]     
Powierzchnia pracy i powierzchnia magazynowa   2 400 min. wysokość 12,0 m 
Biuro i pokój wypoczynkowy   80 8-12 osób, mała kuchnia 
Szatnie z prysznicami   20 8-12 osób 

05. Magazyn 3 [prezenty twarde - paczki]     
Powierzchnia pracy i powierzchnia magazynowa   2 400 min. wysokość 12,0 m 
Biuro i pokój wypoczynkowy   80 8-12 osób, mała kuchnia 
Szatnie z prysznicami   20 8-12 osób 

06. Magazyn 4 [prezenty twarde - paczki]     
Powierzchnia pracy i powierzchnia magazynowa   2 400 min. wysokość 12,0 m 
Biuro i pokój wypoczynkowy   80 8-12 osób, mała kuchnia 
Szatnie z prysznicami   20 8-12 osób 

07. Strefa serwisowa     
Odpadki, braki   60  
Utrzymanie budynku, monitoring, serwer   50  
Centrala instalacji tryskaczowej [sprinklery]   28  
Centrala komputerowa   20  
Maszynownia wentylacji mechanicznej   500 łącznie 
Magazyn utrzymania budynku   50  
Magazyn służb porządkowych   40  

08. parking     
Parkingi samochodów osobowych 200   parking zewnętrzny 
Miejsca postojowe osób niepełnosprawnych 5   parking zewnętrzny 
Miejsca postojowe samochodów ciężarowych 8   miejsce 4x19 m 
RAZEM   12 900  
 

TOTAL 12900 ZAKRES ODDANIA KOŃCOWEGO PROJEKTU KURSOWEGO 

Plansze projektowe (pożądany format A3 w układzie poziomym). 

1) orientacja (1:2000), zagospodarowanie terenu 1:500, [dostarczone konkursowe podkłady mapowe] 
2) rzut parteru 1:200 (możliwość opracowania – 1:100 części socjalnej),  
3) rzut pozostałych kondygnacji 1:200 (jeśli występują),  



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 m.b.) 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 centrum logistycznego 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. 
 
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 [na podstawie warunków konkursowych] 

 

 


