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T05. Think-tank badawczo-produkcyjny 

(produkcja prototypów dla przemysłu lotniczego) 

1. Lokalizacja  

Przewidywana lokalizacja w parku przemysłowym, jako część większego kompleksu badawczego. 
Sugerowana zabudowa niska, pawilonowa, atria i przestrzeń o wysokiej jakości, maks. 2 kondygnacje. 
Parkowanie dla wszystkich pracowników, przy każdym miejscu parkingowym stanowisko do ładowania 
samochodów elektrycznych. 

2. Program funkcjonalny 

Think-tank dostarcza usług badawczych (badania laboratoryjne) i doradztwa (konsultacje specjalistów, 
ekspertyzy) w zakresie opracowywania projektów nowych produktów dla firm sektora lotniczego na 
terenie parku i znajdujących się poza nim – zlecenia zewnętrzne. W budynku znajduje się część 
produkcyjna, w której przy zastosowaniu metod additive manufacturing, frezowanie 3D, roboty 
powstają prototypy, które są następnie testowane w laboratoriach  i w hali do testowania prototypów 
(konieczność zapewnienia połączenia). Firma nie prowadzi produkcji seryjnej, ciągłej. Prototypy 
powstają wyłącznie na zamówienie. Strefy magazynowa surowców i produktów są w ten sposób 
ograniczone do minimum. 

Istotnym elementem koncepcji projektowej jest zapewnienie dostępu klienta do każdego etapu 
powstawania projektu prototypu i umożliwienie mu partycypacji i współuczestniczenie w 
podejmowaniu decyzji. Wymaga to rozwiązań przestrzennych umożliwiających ten dostęp, 
jednocześnie spełniających warunku ochrony własności intelektualnej (wyeliminowanie szpiegostwa 
przemysłowego) – zaproponowanie rozwiązania należy do projektanta (np. system gniazdowy 
opracowywania prototypów, galerie komunikacyjne dla klientów, wydzielone sale do prezentacji 
prototypów itp.). 

Typowy ciąg przygotowywania produktu można przedstawić w następujący sposób:  

• kontakt klienta z działem Badania i Rozwoju, specyfikacja potrzeb; 

• przygotowanie wstępnych projektów (wizualizacje, modele), weryfikacja przez klienta;  

• faza przygotowania prototypu,  

• badania prototypu w laboratoriach na terenie firmy i poza nią. 

• przygotowanie danych do produkcji wielkoseryjnej. 

3. Zatrudnienie 

W części biurowej 50 os., części laboratoryjnej 25 os. (szatnie podstawowe D/M), w części produkcyjnej 
100 os. na dwie zmiany (szatnie przepustowe D/M), w hali do testowania prototypów 12 os (szatnie 
podstawowe D/M). 

4. Szczegółowy program funkcjonalny: 

l.p. funkcja powierzchnia uwagi 

Badania i Rozwój (R&D) 

1 Sekretariat 20  

2 Hall 30  

3 WC  wg. przepisów 

4 Pomieszczenia biurowe działu 50 podział na 2 pomieszczenia 
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administracji biurowe +gabinet dyrektora 

5 Pomieszczenia biurowe działu R&D 150 5 pomieszczeń po 20 m2 + 
części wspólne 

6 Część szkoleniowa  250 Sala 150 m2 oraz dwie mniejsze 
sale seminaryjne 50 m2 + 
magazyn na sprzęt 20 m2 
stałe podnoszenie kwalifikacji 
załogi, szkolenia zewnętrzne 
dla odbiorców i dostawców 

7 Laboratoria 250 5 laboratoriów po 50 m2. ze 
wspólną częścią socjalną dla 
pracowników. Jedno 
laboratorium do badań 
wytrzymałościowych. Wys. 
pom. 4,0 m.  

8 Hala do testowania prototypów  1000 jednoprzestrzenna hala 
wyposażona w stanowiska do 
testowania łopatek silników  
Wys. min. 6 m w świetle.  
(konieczność zapewnienia 
połączenia z powierzchnią 
produkcyjną). Uwaga, testy 
przeprowadza innych zespół 
specjalistów.  

 Pomieszczenie kontrolne 40 2×20 m2, kontakt wizualny z 
halą, może być na antresoli 

 Magazyn prototypów 200 wymogi jak dla hali 

Produkcja 

8 Powierzchnia produkcyjna 2000 
 

jednoprzestrzenna hala w 
której znajdują drukarki, 
frezarki i wycinarki 3D, roboty 
Wys. min. 6 m w świetle 
 
powiązanie z funkcją 
laboratoryjną i produkcyjna, 
dostęp zamawiającego do 
każdego miejsca na strefie 
produkcyjne 

9 Lakiernia 200 wydzielone: jedna komora 
lakiernicza po ok. 18 m2 

i dwie kabiny po 4 m2 

 
Wys. min. 4 m w świetle 

10.  Część magazynowa  50  wydzielony magazyn na żywice 
poliestrowe i epoksydowe, 
magazyn tkaniny z włókna 
szklanego 

11 Doki załadowcze + dostawy 50 lean manufacturing –  
do sprecyzowania w programie 
szczegółowym 

Pomieszczenia socjalne 

12 Szatnie, wc, jadalnie  zgodnie ze schematem 
zatrudnienia 

Pomieszczenia techniczne 
13 Kotłownia/pomieszczenie pompy 150 wydzielona strefa pożarowa 
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ciepła 
14 Wentylatornia 100 wys. min. 2,5 lub na dachu 

15 Trafostacja 50 dwie komory + RNN 

16 Serwerownia do przechowywania 
danych 

50  

5. Technologia pracy  

Potencjalna „przyszła” technologia tworzenia większości opracowywanych prototypów to technologia 
produkcji laminatu. Proces ten polega on na ręcznym lub zautomatyzowanym (przez ramię robota) 
nanoszeniu żywicy poliestrowej z dodatkiem inicjatora z przyśpieszaczem na ułożone na formie  (często 
nazywane „kopytem”) warstwy mat szklanych. Maty powinny być ułożone w krzyżujące się warstwy, a 
żywicę nanosi się pędzlem, wałkiem, lub przez natrysk. Formy mogą być wykonane z różnych 
materiałów: od drewna, przez glinę, gips, metal. Indywidualne formy tworzone są przy wykorzystaniu 
frezarek 3D, wycinarek 3D oraz drukarek 3D. Produkcja jest krótkoseryjna, a utwardzone prototypy są 
szlifowane i lakierowane. Następnie przeprowadza się badania wytrzymałościowe  w laboratorium.  
Student/tka może zaproponować inną technologię, której rozwój w przyszłości jest prawdopodobny.  

6. 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. 

7. 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).  
 

  
komora lakiernicza 7,2 × 3,9 × 2,7 m kabina lakiernicza 2,6 × 1,8 × 2,3 m 

  
przemysłowa drukarka 3d robot przemysłowy 
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2,8 × 1,8 × 1,7 m zasięg promienia pracy 2,6 m 

8. Zakres oddania projektu 

Projekt składa się z dwóch części:  

• 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).  
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T02. Wertykalna fabryka elektroniczna – temat jednoosobowy 

(fabryka jako dobry sąsiad – urban production) 

1. Lokalizacja  

Przewidywana lokalizacja w ścisłej zabudowie miejskiej, jako część kwartału lub w zabudowie 
plombowej. Sugerowana zabudowa wielokondygnacyjna, ze stropami o wysokiej wytrzymałości.  
Dostawy transportem małogabarytowym lub za pośrednictwem firm kurierskich (możliwość dostawy 
produktów bezpośrednio do klientów np. dronem). W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się wyłącznie 
parking dla dostawców. Uwaga! zakłada się, że pełnosprawni pracownicy dojeżdżają się komunikacją 
publiczną. 

Obiekt produkcyjny w tkance ścisłej zabudowy 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.  

2. Program funkcjonalny 

Fabryka dostarcza krótkich serii produktów elektronicznych (smartfony, smart watche, tablety), 
składanych z elementów dostarczanych z zewnątrz na zamówienie klientów instytucjonalnych lub na 
zamówienia indywidualne. Ze względu na niewielkie gabaryty części transport surowców 
(komponentów elektronicznych) i produktów gotowych odbywa się transportem małogabarytowym. 
Istotną częścią fabryki jest showroom – salon znajdujący się w przyziemiu, służący prezentacji 
wachlarza dostępnych produktów indywidualnym klientom, tam odbywa się także  procedura 
zamówienia produktu. Sprzedaż i zamawianie produktów prowadzone są także przez stronę 
internetową.  

Surowce są dostarczane do bufora magazynowego znajdującego się na parterze, a następnie 
transportem pionowym dostarczane na kondygnacje na których odbywa się produkcja. Po złożeniu 
elementy elektroniczne są testowanie w dziale kontroli jakości i przekazywane do działu wysyłki. Dział 
wysyłki przygotowuje elementy do wysyłki transportem kołowym (na parterze – firmy kurierskie itp.) 
lub do wysyłki dronem, lądowisko na dachu budynku.  

3. Zatrudnienie 

W części biurowej 50 os, części laboratoryjnej 25 os. (szatnie podstawowe D/M) , w części produkcyjnej 
50 os na dwie zmiany (szatnie przepustowe). 

4. Szczegółowy program funkcjonalny: 

l.p. funkcja powierzchnia uwagi 

Sprzedaż i składanie zamówień 

1 Sklep 100 na parterze, przylegający do 
ciągu pieszego, witryna 

2 Zaplecze soc. prac. sklepy  wg. przepisów 

Badania i Rozwój (R&D),  
3 Administracja 50  

4 Serwerownia 20  

5 Dział opracowania nowych 
produktów  

100 na najwyższej kondygnacji 

6 Sala konferencyjna  30 na najwyższej kondygnacji 
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Część produkcyjna 

7 Hala montażu 500 
 

powierzchnia produkcyjna na 
kilku kondygnacjach, 
konieczny transport pionowy 

8 Hala produkcji obwodów 
drukowanych 

500 podwyższone wymogi 
higieniczne 

9 Bufor magazynowy  100 on-time delivery 
Skoordynowane dostawy na 
czas eliminujące konieczność 
magazynowania. Parter od 
strony zaplecza 

Pomieszczenia socjalne 

10 Szatnie, WC, jadalnie  zgodnie ze schematem 
zatrudnienia 

Pomieszczenia techniczne 
11 Węzeł cieplny 50 dostawa ciepła z sieci 

miejskiej 

12 Wentylatornia 100 wys. min. 2,5 lub na dachu 

13 Rozdzielnia niskiego napięcia 20 dwie komory + RNN 

14 Serwerownia do przechowywania 
danych 

50  

5. Technologia produkcji  

Technologia jest typowa dla produkcji tzw. elektroniki użytkowej (tzw. Chip-on-board). W zakładzie 
wykonywanie są płytki obwodów drukowanych (1 linia produkcyjna), następnie na osadzane są 
elementy elektroniczne (układy scalone, mikroprocesory, kondensatory, rezystory). Końcowym etapie 
produkcji wykorzystuje się linię od tzw. lutowanie przepływowego, gdzie przygotowane płytki z 
osadzonymi podzespołami są na krótki czas (rzędu kilku sekund) zanurzane w wannie z płynną cyną. 
Następnie dokonuje się ręcznego montażu pozostałych podzespołów, zamyka produkty w obudowy 
(dostarczane z zewnątrz) i przekazuje do wysyłki.  
Student/tka może zaproponować inną technologię, której rozwój w przyszłości jest prawdopodobny.  

6. 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. 

7. 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!  
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linia do produkcji obwodów drukowanych 

1,5 × 6,9 × 1,45 m 
linia do osadzania elementów elektronicznych  

2,6 × 1,8 × 2,3 m 

 

 

maszyna do lutowania przepływowego 
3,1 x 1,3 x 1,6 m 

 

8. 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):  
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▪ 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).  
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T03. Zrobotyzowana linia produkcyjna implantów 
chirurgicznych i dentystycznych – temat jednoosobowy 

(CNC, 3D manufacturing, medycyna regeneracyjna) 

1. Lokalizacja  

Przewidywana lokalizacja w parku przemysłowym, jako część większego kompleksu badawczego. 
Sugerowana zabudowa niska, pawilonowa, atrialna i przestrzeń o wysokiej jakości, maks. 2 
kondygnacje. Parkowanie dla wszystkich pracowników oraz dla grupy 10-15 pacjentów (5 miejsc 
parkingowych dla osób niepełnosprawnych), przy każdym miejscu parkingowym stanowisko do 
ładowania samochodów elektrycznych. 

Założenie parterowe ew. 2 kondygnacyjne.  

2. Program funkcjonalny 

Fabryka produkuje szkielety kolagenowe i poliwęglanowe implantów chirurgicznych przygotowane do 
hodowli tkankowych (komórki macierzyste biorcy) oraz implanty kości stali szlachetnej. Szkielety 
kolagenowe produkowane są metodą druku 3D, implanty stalowe metodą obróbki CNC.  

Produkcja prowadzona jest na indywidualne potrzeby pacjentów. Każdy implant dopasowany jest do 
biorcy. Pierwszym etapem produkcji jest diagnostyka obrazowa biorców, pozwalająca na stworzenie 
przestrzennych modeli 3D odwzorowywanych tkanek. Diagnostyka odbywa się w siedzibie firmy, może 
być też prowadzona poza nią (np. w poradniach szpitalnych), a dane przesyłane są cyfrowo. Po 
wykonaniu modelu 3D implantu następuje produkcja albo szkieletu kolagenowego lub 
poliwęglanowego, albo implantu stalowego. Następnie implanty są sterylizowane, pakowane i 
przesyłane do szpitali w celu wszczepienia. Szkielety kolagenowe i poliwęglanowe przesyłane są do 
jednostek zewnętrznych, celem wyhodowania warunkach sterylnych kultur komórek macierzystych 
biorcy, a po zakończeniu tego procesu – wszczepienia implantu.  

Proces sterylizacji przeprowadza się przed poddanie implantów działaniu promieniowanie UV (uwaga, 
ultrafioletowe jest szkodliwe dla ludzi) oraz promieniowaniem jonizującym – zwykle używa się izotopu 
kobaltu 60Co 

W ramach obiektu przewidziano niewielką część diagnostyczną, do przeprowadzania badań pacjentów . 

3. Zatrudnienie 

W części biurowej 50 os, części laboratoryjnej 25 os. (szatnie podstawowe D/M) , w części produkcyjnej 
50 os na dwie zmiany (szatnie przepustowe). 

Szczegółowy program funkcjonalny: 

l.p. funkcja powierzchnia uwagi 

Przychodnia dla pacjentów 

1 Hall 50 na parterze 

2 Poczekalnia dla pacjentów  może być częścią holu 

3 WC  wg. przepisów 

4 Gabinety diagnostyki obrazowej 50 3 pomieszczenia w tym 
jeden stomatologiczny 

5 Pokój soc. lekarzy i diagnostów   

Badania i Rozwój (R&D),  
6 Administracja  50  3 pomieszczenia 
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7 Dział modelowania 3D 100 3 pomieszczenia 

Część produkcyjna 

8 Produkcja szkieletów kolagenowych 
• drukowanie siatek kolagenowych 3D 

500- do wysoki standard 
sanitarny, podział na działy 
produkcji, Uwaga! hodowle 
tkankowe poza obiektem 
sprecyzowania w programie 
szczegółowym.  
Clean room.Pomiędzy 
szatniami i produkcją śluzy. 

9 Produkcja implantów stalowych:  
• obróbka CNC  

• frezowanie CNC  

• szlifowanie precyzyjne CNC  

• toczenie precyzyjne CNC  

• wiercenie głębokich otworów  

• nakładanie powłok 

500 

10 Sterylizacja  200 2 linie  
11 Dostawy i magazyny  200 2 magazyny, wysoki 

standard sanitarny, stabilna 
temperatura w magazynie 
szkieletów, w większości 
wypadków natychmiastowa 
wysyłka 

Pomieszczenia socjalne 
12 Szatnie, wc, jadalnie  zgodnie ze schematem 

zatrudnienia 

Pomieszczenia techniczne 
13 Kotłownia/pomieszczenie pompy 

ciepła 
150 wydzielona strefa pożarowa 

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

15 Trafostacja 50 dwie komory + RNN 

16 Serwerownia do przechowywania 
danych 

50  

4. Technologia produkcji  

W wyniku przeprowadzanych badań diagnostycznych otrzymywane są trójwymiarowe modele 
implantów. Implanty stalowe są wykonywane technologiami cyfrowej obróbki metalu ze stali 
chirurgicznej lub innych stopów przystosowanych do stałego kontaktu z tkankami (zgodnie z działami w 
programie szczegółowym). W części druku 3D szkielety produkowane są szkielety kolagenowe, 
wykorzystywane są do tego specjalne drukarki i wysokim stopniu precyzji (wykonywane są także 
protezy dentystyczne np. z materiału PolyJet photopolymer (MED610). W części, w której następuję 
obróbka stali chirurgicznej stosowane są roboty przemysłowe.  
Obie części produkcji odbywają się w pomieszczeniu tylu clean-room, o niezależnym obiegu powietrza 
(niska zawartość pyłów w powietrzu!) Zasada budowy: pudło w pudle (ang. box in box). Sterylizacja 
następuje w starylizatornii.  
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. 
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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!  
 

  
drukarka do druku implantów kolagenowych  

1,4 × 1,26 × 1,1  m 
drukarka do szkieletów z poliwęglanów 

 0,49 × 0,5 × 0,86 m  

  
robot przemysłowy skrawający 

zasięg ramienia 0,7 m 
unit stomatologiczny 

4,7 × 2,5 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 
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▪ 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).  
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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 
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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!  
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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):  
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▪ 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).  

 

 

 
 


