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Zasady organizacji ćwiczeń projektowych
Miejscem lokalizacji projektów wykonywanych w ramach ćwiczeń
projektowych jest Kraków – dzielnica Wesoła. Semestralne zadanie
projektowe zakłada przejście od skali urbanistycznej fragmentu dzielnicy
Wesoła, przez architektoniczne rozwiązania wybranego obiektu, aż po
konkursowy detal małej architektury.
W pierwszej części zadaniem studentów będzie opracowanie, w
maksymalnie trzyosobowych zespołach, projektów urbanistycznych
- obejmujących centralną przestrzeń publiczną - plac w wybranym w
wyniku analiz miejscu. Może to być plac wodny, plac kultury, czy plac
teatralny. Analiza miejsca w skali dzielnicy pozwoli na odnalezienie
podstawowych kierunków urbanistycznych, kierunków dostępności terenu,
a także głównych połączeń dzielnicy z terenem je otaczającym. Należy
sprawdzić uwarunkowania historyczne, aktualne i zaplanować rozwój tej
części miasta. Ponieważ wierzymy, że miasto jest przestrzenią pomiędzy
budynkami, obudowę placu stanowić mają budynki użyteczności publicznej
(będzie ich co najmniej sześć).
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Projektowany plac musi posiadać następujące cechy:
- odległość pomiędzy głównym placem, a innymi przestrzeniami
publicznymi ma charakter pieszy (co oznacza, że wynosi co najwyżej
kilkaset kroków)
- budynki formujące przestrzeń będą zróżnicowane funkcjonalnie, ale na
pewno będą to obiekty publiczne (mogą, ale nie muszą, to być także
obiekty sakralne)
- plac będzie wyposażony w element wysoki – dominantę (niekoniecznie
sakralny) taki jak na przykład ratusz, straż, bank
- przestrzeń placu powinna zawierać elementy zieleni, małej architektury
(np. pomnik, fontanna, studnia, amfiteatr), nawierzchnię wysokiej jakości
- ulice tworzące plac nie przecinają go „na wprost” – plac powinny
tworzyć ulice posiadające zamknięcia perspektywiczne wymuszające na
użytkownikach świadomą zmianę kierunku poruszania się
- przestrzeń publiczna z założenia jest piesza, nie powinna być przecięta
transportem kołowym (tranzytowym, prywatnym, publicznym)
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Spośród tych budynków, w drugiej części ćwiczenia projektowego,
student będzie rozwiązywał indywidualnie architekturę jednego z nich.
Projektowanie architektoniczne wynika z koncepcji urbanistycznej. Budynek
użyteczności publicznej zawiera jeden z zaproponowanych programów
użytkowych (mediateka, galeria miejska lub dom miejski), a jego forma
zależy od pozycji urbanistycznej. Prezentując indywidualną koncepcję
urbanistyczną jako kontekst należy pokazać część urbanistyczną.
Studenci otrzymują podkład mapowy sytuacyjno-wysokościowy w skali
1:500 (format .dwg) oraz program funkcjonalny obiektu. Każdy student
wybiera jeden program i projektuje go na wybranej działce.
Przedstawiony powyżej sposób projektowania (uwzględniający
pracę zespołową) powzięty został z modelu procesu inwestycyjnego,
gdzie analityczne prace planistyczne są przekształcane w koncepcje
przestrzenne, których wynikiem jest architektura.
W ciągu trwania semestru zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej
zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem.
Obecność na ćwiczeniach należy traktować obligatoryjnie.
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Zakres opracowania projektu
A. Część opisowa (5 stron tekstu maszynowego wielkości 12 pkt czcionką
ARIAL, z odstępami pomiędzy wierszami 1 pkt.):
• opis stanu istniejącego działki (istniejąca zabudowa, zieleń, układ
komunikacyjny itp.);
• opis stanu projektowanego:
- zasada kształtowania urbanistycznego, rozwiązania komunikacyjne,
wejścia, podjazdy, zaopatrzenie budynku, mała architektura, zieleń,
infrastruktura techniczna;
- przyjęte zasady kształtowania architektonicznego - kompozycja
przestrzenna, kierunki geometryczne itp., uzasadnić przyjęte
rozwiązania bryłowe, urbanistyczne;
- rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne (założenia funkcjonalne), spis
pomieszczeń wraz powierzchniami użytkowymi;
- rozwiązania architektoniczno-budowlane (konstrukcja, elementy
budowlane: stropy, ściany, fundamenty, stropodach, materiały
budowlane;
- wyposażenie obiektu (meble stałe, wyposażenie sanitarne, instalacje
wewnętrzne);
- przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych;
• do części opisowej należy dołączyć reprodukcje plansz w formacie A3
(złożone do formatu A4).
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B. Część rysunkowa (plansze 50x70cm z rysunkami w technice
kontrastowej kreski i tła):
• Sytuacja w skali 1:500, obejmująca projektowany obiekt z min. 30m
opaską (obrys parteru);
• rzuty wszystkich kondygnacji budynku w skali 1:200;
• przekroje w ilości niezbędnej do jednoznacznego przedstawienia
koncepcji architektonicznej, min. 2;
• elewacje w skali 1:200;
• detal architektoniczno budowlany- przekrój przez ścianę zewnętrzną
budynku (od fundamentów do zwieńczenia) 1:20;
• perspektywa odręczna (na osobnym arkuszu o formacie 50 x70cm);
• dodatkowo można przedstawić inne rysunki przestrzenne np.
aksonometrie, wizualizacje itp.
Rysunki winny być wykonane w zakresie projektu budowlanego (rozwiązane
klatki schodowe, sanitariaty, elementy konstrukcji, drzwi, okna itp.).
W rzutach i przekrojach obowiązują podstawowe wymiary i koty rzędnych
wysokościowych.
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HARMONOGRAM ZAJĘĆ

02.III
05.III
09.III
12.III
16.III
19.III
23.III
26.III
30.III

Wtorek 			 Zajęcia organizacyjne
Piątek 				 Ćwiczenia
Wtorek 			 Ćwiczenia
Piątek 				Ćwiczenia
Wtorek 			 Przegląd (Koncepcja urb.)
Piątek 				 Ćwiczenia
Wtorek 			 Ćwiczenia
Piątek 				 Ćwiczenia
Wtorek 			 Oddanie części urbanistycznej

09.IV
13.IV
16.IV
20.IV
23.IV
27.IV

Piątek 				
Wtorek 			
Piątek 				
Wtorek 			
Piątek				
Wtorek 			

Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Przegląd (Architektura)

04.V
07.V
11.V
14.V
18.V
21.V
25.V
28.V

Wtorek 			
Piątek 				
Wtorek 			
Piątek 				
Wtorek			
Piątek 				
Wtorek 			
Piątek 				

Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Przegląd (Architektura)
Ćwiczenia

01.VI
08.VI
11.VI
15.VI
18.VI
25.VI

Wtorek 			
Wtorek 			
Piątek 				
Wtorek 			
Piątek 				
Piątek 				

Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia		
Oddanie Konkursu
Ćwiczenia
Oddanie projektu / Obrona

21.VI.2021 - 30.VI.2021		

Sesja egzaminacyjna
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PROGRAM MEDIATEKI
STREFA OGÓLNODOSTĘPNA
550
Hall wejściowy (informacja, część wystawowa, ochrona - kontrola dostępu,
szatnia, toalety- damskie, męskie, dla niepełnosprawnych)
250
Sala konferencyjna / multimedialna audytoryjna dla 75-100 widzów
(z foyer lub skoordynowana z holem głównym)
(80) 120= 200
Kawiarnia (sala konsumpcyjna, przygotowalnia, myjnia, 2 magazyny,
pom. socjalne z szatnią oraz toaletami, pomieszczenie na odpady stałe)
100
STREFA MEDIATEKI
Czytelnia z księgozbiorem i wypożyczalnią dla dzieci
Czytelnia z wolnym dostępem do zbiorów (księgozbiór ogólnie dostępny)
Multimedialne stanowiska komputerowe
Pokój prac grupowych x 2 (z możliwością połączenia)
Pomieszczenie ksero
Magazyn biblioteczny

550
80
240
80
2x20= 40
10
100

STREFA ADMINISTRACYJNA
Sekretariat (poczekalnia, 1 stanowisko pracy)
Gabinet dyrektora
Pokój administracyjny (2 stanowiska pracy)
Serwerownia
Pomieszenie I.T. oraz BMS
Archiwum
Węzeł socjalny (pom. socjalne, szatnia, toalety)
STREFA TECHNICZNO- GOSPODARCZA
Pomieszczenie na odpady
Pomieszczenie przyłączy x2
Wentylatornia i klimatyzatornia
Pomieszczenie gospodarcze
Razem powierzchnia użytkowa
oraz dodatek na powierzchnię ruchu 20%
Razem powierzchnia netto
oraz dodatek na konstrukcję 20%
Razem powierzchnia całkowita

90
16
16
18
8
12
8
12
140
12
2x8= 16
100
12
1330
266
1596
319
1915

Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie powierzchni o 10%. Obiekt powinien być dostępny dla osób
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W projekcie należy uwzględnić: podjazd
gospodarczy (zaopatrzeniowy); zieleń oraz małą architekturę;
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PROGRAM GALERII MIEJSKIEJ
STREFA OGÓLNODOSTĘPNA
400
Hall wejściowy (informacja, ochrona - kontrola dostępu,
szatnia, toalety- damskie, męskie, dla niepełnosprawnych)
70
Sala konferencyjna / multimedialna audytoryjna dla 75-100 widzów
(z foyer lub skoordynowana z holem głównym)
(80) 120= 200
Kawiarnia (sala konsumpcyjna, przygotowalnia, myjnia, 2 magazyny,
pom. socjalne z szatnią oraz toaletami, pomieszczenie na odpady stałe)
100
Sklep muzealny
30
STREFA WYSTAW
Wystawa czasowa
Wystawa stała
Toalety (damskie, męskie, dla niepełnosprawnych)
STREFA ADMINISTRACYJNA
Sekretariat (poczekalnia, 1 stanowisko pracy)
Gabinet dyrektora
Pokój administracyjny (2 stanowiska pracy)
Serwerownia
Pomieszenie I.T. oraz BMS
Archiwum
Węzeł socjalny (pom. socjalne, szatnia, toalety)

630
200
400
30
90
16
16
18
8
12
8
12
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STREFA MAGAZYNOWA
Rozładownia
Magazyn zbiorów
Magazyn sprzętu ekspozycyjnego oraz konferencyjnego
STREFA TECHNICZNO- GOSPODARCZA
Pomieszczenie na odpady
Pomieszczenie przyłączy x2
Wentylatornia i klimatyzatornia
Pomieszczenie gospodarcze
Razem powierzchnia użytkowa
oraz dodatek na powierzchnię ruchu 20%
Razem powierzchnia netto
oraz dodatek na konstrukcję 20%
Razem powierzchnia całkowita

170
20
100
50
140
12
2x8= 16
100
12
1430
286
1716
343
2059

Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie powierzchni o 10%. Obiekt powinien być dostępny dla osób
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W projekcie należy uwzględnić: podjazd
gospodarczy (zaopatrzeniowy); zieleń oraz małą architekturę;
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PROGRAM DOMU MIEJSKIEGO WRAZ Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ
STREFA OGÓLNODOSTĘPNA DOMU MIEJSKIEGO
760
Hall wejściowy (informacja, ochrona - kontrola dostępu,
szatnia, toalety- damskie, męskie, dla niepełnosprawnych)
100
Sala wielofunkcyjna dla 80 widzów (z foyer lub skoordynowana
z holem głównym)
(80) 120= 200
Sala audytoryjna dla 50 widzów (skoordynowana z holem głównym)
(60) 60= 120
Kawiarnia (sala konsumpcyjna, przygotowalnia, myjnia, 2 magazyny,
pom. socjalne z szatnią oraz toaletami, pomieszczenie na odpady stałe)
100
Strefa ekspozycji zmiennej
200
Magazyn sprzętu ekspozycyjnego oraz konferencyjnego
40
STREFA ADMINISTRACYJNA
Sekretariat (poczekalnia, 1 stanowisko pracy)
Gabinet dyrektora
Pokój administracyjny (2 stanowiska pracy)
Pokój przyjęć stron (2 stanowiska pracy) - dostępne z części ogólnodostępnej
Pokój konferencyjny
Serwerownia
Pomieszenie I.T. oraz BMS
Archiwum
Węzeł socjalny (pom. socjalne, szatnia, toalety)

130
16
16
18
16
24
8
12
8
12
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PRZESTRZEŃ BIUROWA
Hall wejściowy (ochrona, poczekalnia, bramki, toaleta)
Strefa biurowa
- strefa otwarta 80% (open space, komunikacja, strefa relaksu)
- strefa zamknięta 20% (szatnia, toalety, pom. socj, salki konferencyjne,
gabinety, IT, magazyny, pom. rodzica z dzieckiem)
STREFA TECHNICZNO- GOSPODARCZA
Pomieszczenie na odpady
Pomieszczenie przyłączy x2
Wentylatornia i klimatyzatornia
Pomieszczenie gospodarcze
Razem powierzchnia użytkowa
oraz dodatek na powierzchnię ruchu 20%
Razem powierzchnia netto
oraz dodatek na konstrukcję 20%
Razem powierzchnia całkowita

350
50

300
140
12
2x8= 16
100
12
1380
276
1656
331
1987

Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie powierzchni o 10%. Obiekt powinien być dostępny dla osób
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W projekcie należy uwzględnić: podjazd
gospodarczy (zaopatrzeniowy); zieleń oraz małą architekturę;

