
T04. Warsztaty socjalne zatrudniająca osoby starsze  
(tworzenie miejsc pracy dla starzejącego się społeczeństwa) 

1. Lokalizacja  

Przewidywana lokalizacja w ścisłej zabudowie miejskiej (jako część kwartału lub w zabudowie 

plombowej) lub umiejscowienie w zabudowie podmiejskiej jako np. element założenia z domem opieki. 

W zabudowie miejskiej sugerowana zabudowa wielokondygnacyjna, w zabudowie podmiejskiej atrialna. 

Typ transportu zależny od lokalizacji (mało lub wielkogabarytowy). 

W tkance ścisłej zabudowy obiekt produkcyjny nie oddziałujący negatywnie na otoczenie. Bliskość 

miejsca pracy i miejsca zamieszkania. Zasada zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, 

zapobieganie rozpraszaniu zabudowy, które to zjawisko przyczynia się do zwiększenia ruchu.  

Założenie parterowe ew. 2 kondygnacyjne.  

2. Program funkcjonalny 

Zakład produkcyjny wykorzystuje umiejętności manualne, wiedzę i duże doświadczenia pracowników w 

wieku pow. 55 lat (wiek najbardziej zagrożony wykluczeniem z rynku pracy). Połowa pracowników na 

zmianie to doświadczeni pracownicy (12 os.), a połowa to pracownicy młodzi, bez doświadczenia (12 

os.). W czasie wykonywania pracy pracownicy starsi przekazują wiedzę i doświadczenie pracownikom 

młodszym, pełnią dla nich rolę swoistych mentorów. Pracownicy młodsi zmieniają się co 6 miesięcy, 

obsada pracowników starszych jest stała. Produkcja jest oparta o rzemieślnicze techniki ręczne. 

Produkowane są: elementy drewniane toczone i rzeźbione, skórzane, kaletnicze itp. ew. prosty montaż, 

nie wymagający przyjmowania stałej pozycji ciała przez dłuższy czas. W zakładzie zastosowano środki 

techniczne, które ułatwiają pracę, zmniejszają obciążenia a tym samym zmęczenie pracowników, 

uwzględniają osłabione funkcje poznawcze (wzrok, słuch). Należą do nich: mobilne wózki na narzędzia 

(nie trzeba narzędzi nosić), krzesła o wysokości siedziska dostosowanej do wykonywanej pracy, szkła 

powiększające, ekrany dotykowe komputerów dostosowane do ograniczeń widzenia, kontrastowo 

oznaczone strefy na posadzce hali produkcyjnej. Możliwe jest zastosowanie egzoszkieletów. 

3. Zatrudnienie 

W części biurowej 10 os. (w tym lekarz i rehabilitant), w części produkcyjnej 48 os. na 2 zmianach – 24 

osoby na zmianie (szatnie przepustowe wszystkich pracowników). Zmiany są krótsze, 6-godzinne, od 

6:00-12:00 do 12:00-18:00.  

Szczegółowy program funkcjonalny: 

l.p. funkcja powierzchnia uwagi 

Część administracyjna 

1 Hall 50 na parterze 

2 WC  wg. przepisów 

3 Gabinet lekarski 15 umywalka, dozownik 

z mydłem w płynie, 

pojemnik z ręcznikami 

jednorazowego użycia  

4 Gabinet rehabilitanta 15 j.w. powiązanie z salą 

5 Sala do rehabilitacji 50 j.w. 

Badania i Rozwój (R&D),  

6 Administracja  50  3 pomieszczenia 



Część produkcyjna 

7 Obróbka drewna 

 

500 odciągi do wiórów 

8 Obróbka skór  250  

 Montaż 250  

9 Dostawy i magazyny  200 2 magazyny,  wys. 4,5 m 

10 Cyklon do trocin.  

Zbiornik na trociny. 

 wysokość cyklonu 8,4 m  

lokalizacja na zewnątrz, z 

zapewnieniem dojazdu 

samochodu dł. 8 m 

Pomieszczenia socjalne 
10 Szatnie, wc, jadalnie  zgodnie ze schematem 

zatrudnienia 

Pomieszczenia techniczne 
11 Kotłownia/pomieszczenie pompy 

ciepła 

150 wydzielona strefa pożarowa 

12 Wentylatornia 200 wys. min. 2,5 lub na dachu 

13 Trafostacja 50 dwie komory + RNN 

14 Serwerownia do przechowywania 

danych 

50  

4. Technologia produkcji  

Obiekt produkcyjny, w którym w wyniku standardowego procesu produkcji pozyskiwane są 

niestandardowe produkty wykonywane przy dużym udziale pracy ręcznej, skierowane do 

indywidualnego klienta, przygotowywane na zamówienie. W zakładzie obróbce podlega drewno, 

głównie lipowe i tropikalne (tzw. hardwood) oraz skóry naturalne. Do obróbki drewna wykorzystywany 

jest typowy park maszynowy (tokarki, pilarki, frezarki CNC do drewna), końcowa obróbka drewna 

wykonywana jest ręcznie (rzeźbienie, elementy snycerskiej). Do obróbki skór wykorzystywany jest 

typowy park maszynowy (wycinarki, dziurkarki, wycinarki) następnie pozyskane elementy są zszywane 

ręcznie.  

Student/tka może zaproponować inną technologię, której rozwój w przyszłości jest prawdopodobny.  

5. Zasilanie w energię odnawialną 

Założenie samowystarczalności energetycznej i zamkniętego obiegu surowców (ew. dążenie do 

osiągnięcia takiego obiegu surowców). Wykorzystanie pomp ciepła, kolektorów, baterii słonecznych itp. 

6. Park maszynowy 

Przykładowe urządzenia wykorzystywane w zakładzie pokazane są poniżej łącznie z informacją o ich 

gabarytach (Uwaga! Postęp techniczny powoduje zmniejszenie rozmiaru i energochłonności produkcji, 

proszę weryfikować i aktualizować informacje) – proszę myśleć przyszłościowo!  

 



  

ręczna tokarka do drewna 

1,4 × 2,2 × 1,5  m 

hydrauliczna wycinarka mostowa do skór 

2,0 × 1,6 × 2,0 m  

  
frezarka CNC do drewna 

3,5 × 1,8  × 2,2 m 

automatyczna linia do wycinania skór 

0,8 × 5,4  × 1,6 m 

7. Zakres oddania projektu 

Projekt składa się z trzech części:  

• pisemnej (tzw. Manuskrypt) – 4-6 tys. znaków ze spacjami (10-12 tys. znaków ze 

spacjami dla grup), manuskrypt zawiera: 

� definicję problemu (który z problemów szczegółowych ogólnego zagadnienia 

„fabryki przyszłości” student uważa za najważniejszy i którego rozwiązaniem 

będzie się chciał zająć w swoim projekcie),  

� metody rozwiązania (czyli to, w jaki sposób będzie proponował rozwiązanie), 

� plansza ideowa (będąca graficznym zapisem procesu myślowego 

rozwiązywania tego problemu), 

� manuskrypt ma charakter skrótowego opracowania badawczego, zawiera 

przypisy, bibliografię, ma zbudowaną przez autora/-rów strukturę 

hierarchiczną. 

• rysunkowej (1:200, A3, PZT, standardowe rzuty, przekroje, elewacje), 

� orientacja 1:1000,  

� PZT 1:500, 

� wszystkie rzuty (w tym rzut dachu) 1:200 

� przekroje w liczbie umożliwiającej wyjaśnienie koncepcji arch. (min. 2) 1:200,  

� wszystkie elewacje (min .4), 

� wizualizacje, perspektywy z poziomu człowieka 

• prezentacyjnej – student przygotowuje 2 prezentacje (Power Point, PDF, itp. dostępny 

rzutnik do wyświetlania, ograniczony czas trwania prezentacji 5-7 minut, również może 

być zależny od liczby projektów w grupie):  



� I prezentacja odbywa się na 4. zajęciach (to tak jakby pierwsze oddanie, 

student prezentuje manuskrypt i planszę ideową, dopuszczenie do dalszej 

pracy na zajęciach + publiczna dyskusja),  

� II prezentacja odbywa się na ostatnich zajęciach, równocześnie następuje 

obowiązkowe wywieszenie część papierowej projektu. 

Wskazane/obowiązkowe, aby II prezentacja zawierała pokaz wirtualnego 

modelu 3D proponowanego rozwiązania (animacja lub prezentacja w czasie 

rzeczywistym).  

 

 

 

 


