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WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ                Wrocław, luty 2019 r.  
Katedra K-6, Zespół Projektowania Budowli Przemysłowych 
 
 

Projektowanie Architektoniczne 2 – Uniwersalne Zakłady Produkcyjne. 
Temat pracy kursowej dla studentów I st. (wyłącznie do celów dydaktycznych) 
 

Fabryka suplementów diety  
 
 

 

I. Charakterystyka obiektu 

Przedmiotem opracowania jest projekt zakładu produkcyjnego z branży spożywczej z powierzchnią 
magazynową, biurową, badawczo-wdrożeniową, zapleczem socjalnym oraz sklepem firmowym. W ramach 
działalności fabryki opracowywana jest i wytwarzana szeroka gama wysokiej jakości suplementów diety w 
formie proszków, kapsułek, tabletek oraz płynów.  

Obiekt (lub zespół obiektów) posiada zmienną ilość kondygnacji w zależności od sposobu użytkowania. 
Część wejściowa/biurowa o charakterze reprezentacyjnym. Hala produkcyjna z magazynem wysokiego 
składowania w konstrukcji szkieletowej z obudową systemową.  

Z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności konieczna kontrola dostępu na teren zakładu (ogrodzenie, 
stróżówka z ochroną). Zespół biurowy, badawczy oraz produkcyjno-magazynowy dostępny wyłącznie dla 
osób uprawnionych (pracowników, ewentualnie gości). Dział badawczy i produkcyjny wymaga zapewnienia 
odpowiednich warunków czystości (strefa szara / strefa czysta).  

 

II. Lokalizacja 
Obiekt zlokalizowany na terenie podmiejskim (np. w Specjalnej Strefie Ekonomicznej), w parku 

technologicznym lub przemysłowym.  
 

III. Zagospodarowanie terenu  

Orientacyjna powierzchnia działki ~1,0 ha.  
Dojazd drogą publiczną, 1 wjazd na teren działki.  
Usytuowanie obiektu (lub zespołu obiektów) należy dostosować do wymagań MPZP oraz lokalnych 

warunków terenowych, zapewniając optymalne wykorzystanie powierzchni działki i odpowiednią 
kompozycję z otoczeniem. Zagospodarowanie terenu musi zapewniać swobodną obsługę komunikacyjną 
dla pojazdów ciężarowych (dostawa i odbiór towaru, wywóz odpadów) oraz osobowych (pojazdy 
pracowników, klientów) z uwzględnieniem wydzielenia strefy kontrolowanej.  

Elementy zagospodarowania: 
- projektowany obiekt (zespół obiektów),  
- układ wewnętrznych dróg dojazdowych, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, 
- parking naziemny dla samochodów osobowych i rowerów pracowników (strefa kontrolowana), 
- wydzielony parking naziemny dla klientów (poza ogrodzoną strefą),  
- place manewrowe i miejsca postojowe dla pojazdów typu TIR (strefa kontrolowana),  
- podjazd do kontenerów na odpady (strefa kontrolowana), 
- ogrodzenie,  
- zieleń niska i wysoka,  
- elementy małej architektury, akcenty reklamowe, itp.  

 

IV. Struktura zatrudnienia  

Zakład funkcjonuje całorocznie. W części usługowej, biurowej i badawczej praca odbywa się w systemie 
jednozmianowym, w strefie produkcyjnej i magazynowej w systemie dwuzmianowym. Zatrudnienie: 
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• Strefa usługowa i biurowo-administracyjna: 
- 40 pracowników biurowych w systemie jednozmianowym, 
- 2 pracowników ochrony w systemie dwuzmianowym, 
- 2 pracowników recepcji w systemie dwuzmianowym, 
- 2 pracowników kawiarni, 
- 2 pracowników sklepu firmowego. 

• Strefa badawcza: 
- 16 pracowników laboratoryjnych w systemie jednozmianowym. 

• Strefa produkcyjna: 
- 40 pracowników w systemie dwuzmianowym. 

• Strefa magazynowa: 
- 30 pracowników w systemie dwuzmianowym. 

 
V. Założenia funkcjonalno-przestrzenne 
 

• Strefa wejściowa / usługowa 
Strefa dostępna dla klientów, gości i pracowników, w całości przystosowana do osób 

niepełnosprawnych. W hallu wejściowym recepcja, sanitariaty, przestrzeń o charakterze wielofunkcyjnym 
(np. sala bankietowa, konferencyjna, miejsce spotkań z klientem, itp.), punkt gastronomiczny (kawiarnia) z 
zapleczem. Sklep firmowy wewnątrz zakładu lub w osobnym budynku, ogólnodostępny, z bezpośrednim 
wejściem z zewnątrz (poza ogrodzeniem). W zależności od przyjętych rozwiązań należy zapewnić 
odpowiednią obsługę komunikacyjną, zaplecze socjalne i gospodarczo-techniczne.   

 

• Dział biurowo-administracyjny  
Strefa dostępna dla pracowników oraz uprawnionych gości. Kontrolowane połączenie komunikacyjne z 

hallem wejściowym i działem laboratoryjnym. Przed wejściem wszyscy użytkownicy zostawiają odzież 
wierzchnią w specjalnie przeznaczonych do tego szafkach. W dziale zatrudnionych jest 40 pracowników 
wykonujących różnego rodzaju prace biurowe w systemie jednozmianowym (administracja, księgowość, 
telemarketing, sprzedaż itd.). 

Zróżnicowany charakter i wielkość pomieszczeń zapewnia możliwość pracy indywidualnej oraz 
grupowej, prowadzenie szkoleń i spotkań. Strefa posiada własne zaplecze socjalno-rekreacyjne, sanitarne, 
gospodarczo-techniczne. Zespół zaprojektowany w formie spiętrzonej, w całości przystosowany do osób 
niepełnosprawnych.  

 

• Dział badawczo-wdrożeniowy  
W strefie badawczej wykonywana jest praca biurowa oraz laboratoryjna związana z innowacjami, 

przygotowaniem i rozwijaniem nowych produktów. Na poszczególnych etapach projektowania i 
wytwarzania prowadzone są zaawansowane badania analityczne oraz kontrola parametrów jakościowych.  

Zespół pomieszczeń zlokalizowany na parterze lub piętrze, z zapewnieniem kontrolowanego dostępu z 
części administracyjno-biurowej oraz/lub strefy wejściowej. Komunikacja z działem produkcji wyłącznie 
przez śluzy osobowe. Pomieszczenia w systemie clean-room - ściany systemowe, wysokość (do podsufitki) 
minimum 3,0 m, od góry przestrzeń techniczna wysokości minimum 2,0 m.  

Dział zatrudnia 16 osób w systemie jednozmianowym (w tym max. 6 pracowników biurowych, pozostali 
w pracowniach laboratoryjnych). Wszyscy korzystają z szatni przepustowej. W zależności od charakteru 
prowadzonych prac dostęp do poszczególnych pracowni laboratoryjnych możliwy z korytarza (strefa szara) 
lub przez śluzy (strefa czysta). 

 

• Dział produkcji  
W hali produkcyjnej wytwarzane są na większą skalę suplementy diety różnego typu. Cały dział jest 

strefą czystą - produkcja odbywa się w pomieszczeniach typu clean-room zapewniających wymagane 
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warunki środowiskowe takie jak temperatura, wilgotność, różnica ciśnień między pomieszczeniami. Ścianki 
systemowe, wysokość (do podsufitki) minimum 3,0 m, od góry przestrzeń techniczna wysokości minimum 
2,0 m. Dostęp pracowników odbywa się wyłącznie przez śluzy osobowe (po wcześniejszym przejściu przez 
szatnie przepustowe). Ewentualnie możliwy jest dostęp pracowników z innych stref (biurowej, badawczej) 
lub uprawnionych gości, także przez śluzę.  

Surowce (lub półprodukty) dostarczane są z magazynu przez śluzę materiałową. W pomieszczeniu 
kompletacji podlegają weryfikacji jakościowej. Następnie w procesie tzw. naważania odpowiednie ilości 
poszczególnych surowców są odważane i umieszczane w specjalnych kontenerach. Kontenery wraz z 
zawartością przenoszone są do pracowni mieszania. Dalej, w  zależności od typu produktu końcowego w 
poszczególnych pracowniach następują różne procesy obrabiania – np. granulacja sucha lub mokra, 
kapsułkowanie, tabletkowanie, powlekanie, przecieranie. Po sprawdzeniu próbek w dziale kontroli jakości 
produkty przechodzą przez proces pakowania jednostkowego (blistrowanie, butelkowanie, itp.) oraz 
zbiorczego. Całe palety poprzez śluzę towarową przekazywane są do magazynu wyrobów gotowych.  

Projekt linii technologicznych nie jest przedmiotem opracowania! 
 

• Dział magazynowania   
Zakład zaopatrywany jest w surowce i półprodukty przez zewnętrznych kooperantów. Dostawa i odbiór 

towarów przez min. 2 doki przeładunkowe. Transport wewnętrzny odbywa się za pomocą wózków 
akumulatorowych (opcjonalnie tradycyjne wózki widłowe można zastąpić zaawansowanymi systemami 
automatycznych układnic magazynowych). 

Magazyn wysokiego składowania (o wysokości 12,0 m. w świetle konstrukcji) zapewnia maksymalne 
bezpieczeństwo i efektywność składowania surowców oraz wyrobów gotowych. Jego funkcjonowanie jest 
ściśle kontrolowane przez koordynatorów i specjalistyczne systemy informatyczne. W magazynie 
zatrudnionych jest łącznie 30 osób w systemie dwuzmianowym. Dział posiada własne zaplecze sanitarno-
socjalne dla pracowników (w tym szatnie podstawowe) oraz kierowców a także archiwum próbek.  
 

• Zaplecze techniczne  
Zespół pomieszczeń technicznych obejmuje: kotłownię, wentylatornię, agregaty chłodnicze, 

pomieszczenie przyłącza wody z hydroforownią i stacją uzdatniania wody, pomieszczenie przyłączy 
energetycznych z rozdzielnią oraz serwerownię. Dodatkowo należy zaprojektować pomieszczenia 
gospodarcze (sprzątanie, warsztaty, itp.). Na zewnątrz usytuować zadaszone kontenery na odpady ze 
swobodnym dostępem z placu manewrowego.  
 

VI. Program użytkowy 
 

L.p. Nazwa pomieszczenia Pow. [m2] Wys.[m] Uwagi 

A. Strefa wejściowa 

A.1. Hall 100   

A.2. Recepcja 20   

A.3. Pomieszczenie ochrony 20  Wewnątrz zakładu i/lub w osobnym budynku w 
stróżówce.  

A.4. Sala wielofunkcyjna 50   

A.5. Sala konferencyjna 50  Wyposażenie multimedialne 

A.6. Punkt gastronomiczny z zapleczem 100   

A.7. Węzeł sanitarny   Zgodnie z przepisami 

A.8. Aneks socjalny   Wg potrzeb 

A.9. Pomieszczenia gosp./techn.   Wg potrzeb 

A.10. Sklep firmowy z zapleczem 50  Wejście ogólnodostępne z zewnątrz.  
Możliwa lokalizacja w osobnym budynku. 

B. Dział biurowo-administracyjny 

B.1. Sekretariat 15   

B.2. Biuro dyrektora 15   
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B.3. Biuro vice-dyrektora 15   

B.4. Księgowość 20   

B.5. Archiwum 20   

B.6. Logistyka 20   

B.7. Telemarketing 50   

B.8. Sprzedaż 50   

B.9. Biura inne 150   

B.10. Serwerownia 20   

B.11. Sala seminaryjna min. 50    

B.12. Węzeł sanitarny   Zgodnie z przepisami 

B.13. Aneks socjalny    Zgodnie z przepisami 

B.14. Pom. rekreacyjne   Wg potrzeb  

B.15. Pomieszczenie gosp./techn.   Wg potrzeb 

C. Dział badawczo-wdrożeniowy 

C.1.  Biura laboratorium 50 3,0 Od góry przestrzeń instalacyjna min. 2,0 m. 

C.2. Pracownie laboratoryjne 200 3,0 Od góry przestrzeń instalacyjna min. 2,0 m. 

C.3. Aneks socjalny   Zgodnie z przepisami 

C.4. Węzeł sanitarny   Zgodnie z przepisami 

C.5.  Szatnie przepustowe    Zgodnie z przepisami 

C.6.  Pomieszczenie gosp./techn.   Wg potrzeb 

D. Dział produkcyjny 

D.1. Śluza towarowa 20 x 2 3,0 Pomiędzy magazynem a strefą produkcji  

D.2. Śluza odpadów 6 3,0 Pomiędzy magazynem a strefą produkcji 

D.3. Śluza osobowa  20 x 2 3,0 Osobno dla mężczyzn i kobiet (po przejściu przez 
szatnie przepustowe) 

D.4. Śluza osobowa 6 3,0 Komunikacja ze strefa badawczą 

D.5. Szatnie przepustowe    Zgodnie z przepisami 

D.6. Aneks socjalny   Zgodnie z przepisami 

D.7. Węzeł sanitarny + śluza    Zgodnie z przepisami 

D.8. Komplementacja 30 3,0 Strefa czysta  

D.9. Naważalnia 30 3,0 Strefa czysta 

D.10. Mieszanie 40 5,0 Strefa czysta 

D.11. Obróbka  200 5,0 Np. kapsułkowanie, powlekanie, itp. Strefa czysta  

D.12. Magazyny międzyoperacyjne 100 3,0 Strefa czysta 

D.13. Myjnia pojemników 10 3,0 Strefa czysta 

D.14. Magazyn pojemników brudnych 25 3,0 Strefa czysta 

D.15. Magazyn pojemników czystych 25 3,0 Strefa czysta 

D.16. Kontrola jakości i sortowanie 50 3,0 Strefa czysta 

D.17.  Pokój medyczny 50 3,0 Strefa czysta 

D.18. Pakowanie jednostkowe 100 3,0 Np. blistrowanie, butelkowanie. Strefa czysta 

D.19. Pakowanie zbiorcze  150 3,0 Strefa czysta 

D.20. Pom. porządkowe  10 3,0 Strefa czysta 

D.21.  Pom. mistrza 10 3,0 Strefa czysta 

E. Dział magazynowy   

E.1. Strefa spedycji   100  Komora wydawania i przyjmowania towaru ze 
stanowiskami do ładowania wózków 
akumulatorowych. 

E.2. Magazyn surowców i półproduktów 300 12,0  

E.3. Magazyn wyrobów gotowych 300 12,0  

E.4. Pom. kierowców + przedsionek, WC 10   

E.5. Pomieszczenie  magazynierów 10   

E.6. Kierownik magazynu 10   

E.7.  Szatnia pracowników magazynu   Szatnia podstawowa. Zgodnie z przepisami 

E.8.  Aneks socjalny    Zgodnie z przepisami 

E.9.  Węzeł sanitarny     

E.10. Archiwum próbek  100   



5 
 

E.11. Pomieszczenie gospodarcze    Wg potrzeb  

F. Zaplecze techniczne 

F.1. Kotłownia 50  Kotłownię usytuować w osobnym budynku lub 
zapewnić wydzielenie pożarowe. 

F.2. Wentylatornia 300 3,0-4,0 Możliwe usytuowanie na dachu lub wewnątrz hali z 
wydzieleniem pożarowym. 
Należy zapewnić odpowiedni dostęp bezpośrednio z 
zewnątrz lub ze strefy magazynowej.  

F.3. Agregaty chłodnicze 100  Możliwe usytuowanie na dachu lub wolnostojące 
poza obiektem. 

F.4. Przyłącza wody, hydroforownia, 
stacja uzdatniania wody 

20   

F.5. Przyłącza energetyczne, rozdzielnia 40   

F.6.  Serwerownia 20   

F.7.  Inne pomieszczenia techniczne, 
gospodarcze, warsztatowe 

  Wg potrzeb 

F.8.  Kontenery na odpady   Usytuowanie na zewnątrz. Dostęp pojazdów 
ciężarowych z placu manewrowego. 

Łącznie  3347 
Uwaga: W wykazie nie ujęto powierzchni komunikacji (min. 25% pow. netto) i konstrukcji (min. 10 % pow. netto ) – należy 
tę powierzchnię doliczyć do całkowitej powierzchni budynku.  

 

Modyfikacje programu możliwe wyłącznie za zgodą prowadzącego. 
 
VII. Zakres opracowania (plansze projektowe + część archiwalna) 
 

• Plansze projektowe (A3 lub większe złożone do formatu A3): 
- orientacja (1:2000), 
- zagospodarowanie terenu (1:500),  
- rzuty wszystkich kondygnacji (1:200), 
- rzut dachu (1:200),  
- przekroje w liczbie odpowiedniej dla przyjętej koncepcji – min. 2 (1:200), 
- elewacje w liczbie odpowiedniej dla przyjętej koncepcji – min. 4 (1:200), 
- detal – fragment elewacji w kolorze (około 10 mb) z odpowiednimi fragmentami przekroju 
poziomego i pionowego (1:20 lub 1:25), 
- aksonometria konstrukcji (1:200 lub 1:100), 
- perspektywa zakładu z lotu ptaka lub aksonometria całości, 
- perspektywa strefy wejściowej widziana z poziomu człowieka, 
- inne wizualizacje, schematy, ideogramy itp.  

Ewentualne zmiany powyższych ustaleń (skala, format, zakres opracowania) należy uzgodnić z 
prowadzącym.  
 

• Część archiwalna (płyta CD i formatki A4): 
- płyta ma zawierać pliki z planszami projektowymi (w formacie dwg, pdf, jpg) oraz plik z opisem 
projektu (w formacie  doc, pdf), 
- każda formatka A4 powinna mieścić 1 planszę projektową, 
- całość należy umieścić w koszulce foliowej gotowej do wpięcia do segregatora. 

 
 

 
 

 


