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Zasady organizacji ćwiczeń projektowych
Budynek użyteczności publicznej zawierający program będący wynikiem zadanych analiz i dyskusji
partycypacji spolecznej, a jego forma zależy od pozycji urbanistycznej. Prezentując indywidualną
koncepcję, jako kontekst należy pokazać część urbanistyczną.
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 hybrydowej zgodnie z zamieszczonym
harmonogramem. O dokładnym przebiegu zajęć będzie informował prowadzący.
Obecność na ćwiczeniach należy traktować obligatoryjnie.
Dostępne materiały
mapa do celów projektowych w formacie .dxf / .dwg
model 3D
dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnej
wytyczne konserwatorskie
materiały archiwalne
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Harmonogram zajęć
05.X. Wtorek		 Zajęcia organizacyjne
08.X. Piątek			 Ćwiczenia
12.X. Wtorek		 Ćwiczenia
15.X. Piątek			 Ćwiczenia
19.X. Wtorek		 Ćwiczenia
22.X. Piątek			 Przegląd (analiza + koncepcja)
26.X. Wtorek		 Ćwiczenia
29.X. Piątek			 Ćwiczenia

03.XII. Piątek			
07.XII. Wtorek		
10.XII. Piątek			
14.XII. Wtorek		
17.XII. Piątek			

Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Przegląd (architektura)

02.XI.
05.XI.
09.XI.
16.XI.
19.XI.
23.XI.
26.XI.
30.XI.

04.I. Wtorek		
11.I. Wtorek		
14.I. Piątek			
18.I. Wtorek		
21.I. Piątek			
25.I. Wtorek		
28.I. Piątek			
						

Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Przegląd oddawczy / Termin „0“ +
oddanie planszy konkursowej

Wtorek		
Piątek			
Wtorek		
Wtorek		
Piątek			
Wtorek		
Piątek			
Wtorek		

Ćwiczenia
Oddanie części analitycznej
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Przegląd (architektura)
Ćwiczenia

31.I.2022 - 11.II.2022 Sesja egzaminacyjna
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Analizy:
Powiązania:
1.		 Historia, sztuka, rodzina
2.		 Komunikacja + infrastruktura
3.		 Funkcja (obiekty kultury)
Tkanka:
4.		 Czas a przestrzeń (pieszy, rower, komunikacja miejska, auto)
5.		 „szare / niebieskie / zielone” (budynek. woda, zieleń)
6.		 „otwarte / zamknięte” (Plan Nolliego, struktura bezpośrednia)
7. Zagrożenia: (temperatura, woda i inne) wczoraj / dziś / jutro
8. Plany: historyczne + obecne
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Zakres opracowania
A. Część opisowa (5 stron tekstu maszynowego wielkości 12 pkt. krój 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 z niepełnosprawnościami;
• do części opisowej należy dołączyć reprodukcje plansz w formacie A3.
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Zakres opracowania
B. Część rysunkowa (plansze 50x70cm z rysunkami w technice kontrastowej kreski i tła):
• Schwarzplan 1:1000
• sytuacja 1:500 (normatywna)
• rzuty, przekroje, elewacje w uszczegółowieniu dla skali 1:200, z kontekstem
• detal 1:20 (od fundamentów po dach)
• 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.
Format oddawczy
Książka projektu z opisem technicznym (format A3),
Prezentacja (PDF / Powerpoint 5-8 min) w formie obrony
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kryteria oceny
zgodność z tematem i zakresem opracowania
zgodność ze sztuką projektową
kryteria urbanistyczne, krajobrazowe, funkcjonalne i estetyczne
stosowanie rozwiązań pozwalających zapewnić zeroenergetyczność netto budynku
min 50% obecności na zajęciach
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podstawowa literatura
akty prawne:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,Dz. U. 2017.1332, Dz. U. 2017.1529, Dz. U. 2018.317
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 2015.1422 z późniejszymi zmianami
inne:
mapy.geoportal.gov.pl / cadmapper.com / msip.krakow.pl
J. Jurgała-Jureczka, Kossakowie. Biały mazur, Zysk i S-ka, Poznań, 2018
J. Jurgała-Jureczka, Kobiety Kossaków, Dom Wydawniczy PWN, Warszawa, 2015
J. Jurgała-Jureczka, Kossakowie. Tango, 2020
J. Jurgała-Jureczka, Zofia Kossak. Opowieść biograficzna, Dom Wydawniczy PWN, Warszawa 2014
An. Szatkowska, Był dom…, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2007
R. Podraza (zebrał i opracował): Magdalena, córka Kossaka: wspomnienia o Magdalenie Samozwaniec. Warszawa:
PIW, 2007, s. 167–170. ISBN 978-83-06-03080-8
M. Samozwaniec: Maria i Magdalena. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1956
M. Pawlikowska Jasnorzewska, Motyle. Poezje wybrane, 2007
A. Nasiłowska, Maria Pawlikowska – Jasnorzewska, czyli Lilka Kossak, Algo, 2010
A. Marianowicz, Hanna Ożogowska, O Magdalenie Samozwaniec, Wydawnictwo Literackie, 1979
A. Kamińska, Simona. Opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2015
S. Kossak, Opowieści, Fundacja Sąsiedzi, Białystok, 2016
Film – „W cieniu zapomnienia“, film dokumentalny o Zofii
M. F. Story, J. Mueller, R. L. Mace, (1998), Designing for People of All Ages and Abilities
Projektowanie uniwersalne: raport tematyczny (2014) / niepelnosprawni.gov.pl
E. Neufert (2012), Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego
J. Pallasmaa (2012), Oczy skóry
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