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WIELICKIE CENTRUM GERIATRII 
 
Zasady Organizacji Zajęć 

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO – URBANISTYCZNE  
 STOPIEŃ I SEMESTR 06 ROK AKADEMICKI 2019/2020 
   
 
 

Prowadzący przedmiot: dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK 
 Prowadzący zajęcia: dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK 
  dr inż. arch. Paweł Żuk 
mgr inż. arch. Marcin Gierbienis 
 

   
 
 
Serdecznie witamy w nowym semestrze! 
 
 
W semestrze 06 III roku zadaniem projektowym jest obiekt służby zdrowia w Wieliczce - Wielickie Centrum Geriatrii. 
 
Do dyspozycji studenta są materiały semestralne, mapa zasadnicza w skali 1:500, wytyczne programowe (dokument 
„program”), literaturę (dokument „literatura”) i layout (plik dwg) obejmujący zakres merytoryczny projektu.  
 
 
PRACA W GRUPACH I INDYWIDUALNA 
 
Podczas pierwszych zajęć studenci zostaną podzieli na 2 osobowe zespoły w których będą współpracować w pierwszym 
etapie zajęć. Ten etap dotyczyć będzie analizy oraz tematycznej i planistycznej. Student będzie mógł wybrać do dalszej 
indywidualnej pracy jedną z możliwych do wyboru lokalizacji. Praca indywidualna polega na wykonaniu modelu fizycznego 
obiektu oraz dokumentacji projektowej.  
 
1. ETAP ANALIZ – PRACA W GRUPIE 
 
ANALIZA TEMATYCZNA 
 
Student po zapoznaniu się z zadaniem projektowym i literaturą ma przygotować prezentację dotyczącą inspiracji związanych 
z obiektami służby zdrowia. Prezentacja ma się składać z dokonania autorskiej charakterystyki funkcji szpitalu 
geriatrycznego i pokazania przykładów zrealizowanych lub koncepcyjnych obiektów o tej funkcji. W ramach prezentacji 
powinny się pojawić obok zdjęć rzuty, przekroje, detale techniczne. Prezentacja ma stanowić podstawę do napisania eseju, 
który obok części analitycznej ma zawierać również wnioski – podsumowanie analiz z opracowanym schematem 
funkcjonalnym i wskazać współczesne tendencje w projektowaniu szpitali.  
 
Analizy wykonywane są przed wyborem lokalizacji.  
 
Zakres eseju: Strona tytułowa z tematem projektu, nazwiskiem i imieniem. Tekst o objętości min. 12 tys. znaków (4 strony A4 
czcionka Arial 12 pkt.) ma zawierać 2 przykłady obiektów o podobnej funkcji, schemat funkcjonalny dla projektowanego 
obiektu, wnioski podsumowujące analizy. Opis powinien być uzupełniony o zdjęcia, rzuty, przekroje, detale itp. Należy 
zwrócić uwagą, aby wszystkie materiały, rysunki, cytaty itp. posiadały przypisy dolne. 
 
ANALIZA PLANISTYCZNA 
 
Pod koniec etapu analiz planowane jest spotkanie z grupą studentów, która równolegle będzie opracowywała analizy 
urbanistyczne możliwości wprowadzenia i obsługi funkcji w kilku wariantowych lokalizacjach. Studenci po spotkaniu wybiorą 
jedną z lokalizacji do dalszej pracy i wykonania analiz planistycznych.  
 
Analizy zostaną opracowane na planszy B2 i będą stanowiły część dokumentacji projektowej.  
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WIZJA LOKALNA 
 
Podczas wyjazdu odbędzie się m.in. spotkanie z władzami miasta oraz wizja lokalna lokalizacji. W czasie wizji lokalnej przy 
pomocy zdjęć i szkiców należy zgromadzić jak najwięcej informacji o terenie inwestycji i jego otoczeniu. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na zdjęcia otoczenia, które w dalszym etapie pracy można wykorzystać w wizualizacji.  
 
Etap kończą prezentacja powerpoint i oddanie eseju oraz planszy analiz – wydruk w formacie A3. 
 
2. ETAP PROJEKTOWY – PRACA INDYWIDUALNA 
 
MODEL INDYWIDUALNY - ROBOCZY  
 
Kolejna faza prac projektowych dotyczyć będzie pracy koncepcyjnej na indywidualnym modelu w skali 1:200. Student 
prowadzi w tej fazie studia przestrzenne formy i funkcji budynku. Model ma roboczy charakter.  
 
Model indywidualny powinien być wykonany w technice dowolnej w konwencji kolorystycznej biało-szarej z wykorzystaniem 
materiałów takich, jak: tektura modelarska, styropian, spienione PCV. Należy pamiętać o właściwym dobraniu klejów do 
użytych materiałów. Należy zwrócić uwagę na zachowanie spójnej estetyki wykonania z modelem matką.  
 
Model roboczy należy zaktualizować w fazie projektu szczegółowego.  
 
KONCEPCJA SZKICOWA 
 
Faza prac projektowych polega na opracowaniu schematów funkcjonalnych – rzutów, przekrojów oraz wstępnym szkiców 
dotyczących formy budynku.  
 
Zakres: Prezentacja multimedialna w standardzie PowerPoint w czytelny sposób przedstawiająca ideę projektu z 
wykorzystaniem szkicowych rysunków zagospodarowania terenu, rzutów, przekrojów, perspektyw lub aksonometrii 
określających przestrzenne dyspozycje stref funkcjonalnych oraz formę architektoniczną.  
 
Etap kończą oddanie modelu oraz prezentacja powerpoint. 
 
3. ODDANIE PROJEKTU – PRACA INDYWIDUALNA 
 
PROJEKT SZCZEGÓŁOWY 
 
Ostatnia faza to szczegółowe opracowanie projektu zgodnie z wytycznymi wynikającymi z dokumentów „Program” i Zasady 
organizacji zajęć” oraz zakresem w pliku „Layout”. 
 
Projekt szczegółowy ma zawierać opis, część graficzną i model fizyczny. 

Zakres zawartości opracowania pisemnego: 

1. Spis zawartości (opis należy podzielić na rozdziały) 
2. Esej - Rozwinięcie wcześniej przygotowanego tekstu  
3. Opis techniczny zagospodarowania terenu  

 temat opracowania 

 opis stanu istniejącego 

 odniesienie do MPZP lub innych materiałów dotyczących warunków zabudowy 

 projektowane zagospodarowanie terenu 

 projektowana dostępność kołowa i piesza 

 projektowana zieleń i rozwiązania materiałowe 

4. Opis techniczny projektu 

 główne założenia projektowe 

 opis formy architektonicznej 

 rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne 
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 spis pomieszczeń i zestawienie powierzchni 

 rozwiązania budowlane, konstrukcyjne, materiałowe 

 rozwiązania techniczne, instalacyjne 

5. Ekologia w projekcie 

 główne założenia projektowe związane z ekologią 

 rozwiązania technologiczne 

6. Objętość opracowania winna wynosić nie mniej niż 18 000 znaków, (nie mniej niż 5 stron A3, tekst w układzie 
dwóch kolumn A4), czcionka Arial, wielkość 12pkt, z odstępami pomiędzy wierszami 1pkt. 

Zakres plansz w formacie B2: 

1. strona tytułowa z główną grafiką / wizualizacją, przedstawiającą jednoznacznie koncepcję 
2. zdjęcia z modelu indywidualnego pokazujące pracę w tej fazie projektu (w przypadku zmiany koncepcji zdjęcia 

mogą dotyczyć starszej wersji) oraz zdjęcia z modelu pokazującego projekt ostateczny 
3. analizy urbanistyczne (z podaniem skali) 
4. inspiracje / szkice / schematy wyjaśniające przyjętą koncepcję 
5. projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 z pokazaniem otoczenia, umieszczony na podkładzie mapy 

zasadniczej / przekroje terenowe w skali 1:500 / inne rysunki przedstawiające rozwiązania dot. zagospodarowania 
6. wizualizacja z lotu ptaka (w dowolnej technice) 
7. rzuty ze spisem i zestawieniem powierzchni / przekroje / elewacje (rysunki można komponować na jednej lub kilku 

planszach w zależności od charakteru i wielkości projektu); rysunki w skali 1:200 
8. detal w formie przekroju przez cały budynek z opisem warstw oraz widokiem elewacji i opisem materiałów jej 

wykończenia; rysunek w skali 1:20, 
9. plansza dotycząca rozwiązań proekologicznych (skala i zakres dowolne) 
10. wizualizacje zewnętrzne (min. 2, można komponować na jednej lub kilku planszach) 
11. wizualizacje wewnętrzne (min.1, można komponować na jednej lub kilku planszach) 
12. perspektywa odręczna (wykonana odręcznie, w dowolnej technice) 

Zakres zawartości planszy konkursowej w formacie B1: 
 

1. grafika / wizualizacja, przedstawiająca jednoznacznie koncepcję 
2. projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 
3. rzuty, przekroje, elewacje lub/i inne rysunki do wyboru najczytelniej przedstawiające koncepcję z zachowaniem 

jednolitej i spójnej skali 
4. zwięzły opis tekstowy opisujący założenia projektowe – maks. 200 słów  
5. szczegółowe wytyczne zawarte są w pliku layout i zostaną przekazane w trakcie trwania zajęć 

 
Aktualizacja modelu indywidualnego: 

1. aktualizacja modelu indywidualnego do wstawienia w model matkę do realizacji w skali 1:500 
 
OCENA 
 
Podstawą zaliczenia przedmiotu jest 50% obecności na ćwiczeniach i 50% obecności na wykładach oraz udział i otrzymanie 
pozytywnej oceny na wszystkich przeglądach (zgodnie z dokumentem „Harmonogram”). Zaliczenie odbywa się poprzez 
wykonanie tzw. obrony projektu – prezentacji powerpoint i spepłnieniu wszystkich punktów zawartych w akapicie ODDANIE. 
 
ODDANIE 
 
Do oddania  i otrzymania oceny wymagane jest złożenie: 

 sztywnej planszy konkursowej (wydruk w formacie B1, podklejony na piankę 0,5cm) 

 książeczki (wydruk w formacie A3 plansz przygotowanych w formacie B2) 

 prezentacji PowerPoint zawierającej syntetyczne przedstawienie idei projektu 

 wersji cyfrowej projektu (każdy plik osobno zapisany w standardzie jpeg, prezentacja w standardzie PowerPoint) 

 aktualizacja modelu indywidualnego do wstawienia w model matkę 
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NAZEWNICTWO PLIKÓW 
 
Wszystkie przekazywane pliki, zarówno w trakcie pracy, podczas przeglądów, jak i oddania należy nazywać zgodnie z 
systemem: 2019_SEM6_NAZWISKO_IMIĘ_TEMAT, gdzie w miejscu słowa TEMAT należy wprowadzić informację o 
zwartości np. prezentacja, wizualizacja, plansza i ewentualny numer porządkowy. Należy zwrócić uwagę na standard zapisu 
plików graficznych, gdzie preferowany jest standard jpeg dla grafiki przy zachowaniu rozdzielczości 300 dpi. Dla plików 
tekstowych właściwy jest format pdf, a dla prezentacji plik przygotowany w programie Powerpoint.  
 
WYSTAWA 

Plansze konkursowe będą stanowiły wystawę Państwa projektów oraz wezmą udział w konkursie ocenianym przez 
niezależne jury. Miejsce i czas wystawy oraz ogłoszenia wyników konkursu zostaną przedstawione w trakcie trwania 
semestru.  

Życzymy ekscytującej pracy poznawczej i studialnej oraz interesujących rozwiązań projektowych. 
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WIELICKIE CENTRUM GERIATRII 
 
Program użytkowy 

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO – URBANISTYCZNE  
 STOPIEŃ I SEMESTR 06 ROK AKADEMICKI 2019/2020 
   
 
 

Prowadzący przedmiot: dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, Prof. PK 
 Prowadzący zajęcia: dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, Prof. PK 
 
 

 dr inż. arch. Paweł Żuk 

 mgr inż. arch. Marcin Gierbienis 

 
 

STREFA NAZWA POW 

SOR  373 

 Ciepła sień 120 

 Dyspozytornia 10 

 Strefa wstępnej oceny pacjenta 60 

 Sala zabiegów natychmiastowych 30 

 Dekontaminacja 5 

 Pok. resuscytacji 40 

 Pok. 4-łóżkowy  - obserwacyjny 40 

 Gipsownia 20 

 Mycie lekarzy 15 

 Pok. przyg. pacjenta 15 

 Toalety 12 

 Toalety personelu 6 

STREFA WEJŚCIOWA  180 

 Hall  60 

 Rejestracja z zapleczem 30 

 Pokój przyjęć 15 

 Pokoje badań 4 x 15m2 60 

 Toalety  15 

SALE OPERACYJNE  280 

 Zespół sali operacyjnej I 80 

 Zespół sali operacyjnej II 80 

 OIOM 120 

ODDZIAŁ ŁÓŻKOWY  1146 

Strefa pacjenta Sale chorych 3 – łóżkowe z łazienką   
12 x 32m2 

384 

 Sale chorych  2-lóżkowe z łazienką      
12 x 24m2 

288 

 Świetlica 60 

 Kąciki wypoczynkowe 60 

Strefa rehabilitacyjna Sala terapii ruchowej z magazynem 60 

 Sala do elektroterapii 20 

Strefa personelu lekarskiego Dyżurka lekarska  18 

 Gabinety medyczne  6 x 15 75 

 Pokój lekarzy 18 

Strefa personelu pielęgniarskiego Posterunek pielęgniarski 12 

 Pokój zabiegów pielęgniarskich 24 

 Dyżurka nocna 12 
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 Pok. Przełożonej pielęgniarek 12 

Strefa administracyjna Pokoje biurowe  3 x 15 45 

Strefa pomocnicza Kuchnia i zmywalnia 24 

 Magazyny 3 x 4 12 

 Toalety 12 

 Toalety personelu 6 

 Brudownik 4 

POMIESZCZENIA ZAPLECZA 
TECHNICZNEGO I 
MAGAZYNOWEGO 

 385 

 Magazyny sprzętu i leków 50 

 Pomieszczenia porządkowe 3x 5  15 

 Zaplecze socjalne pracowników 40 

 Archiwum szpitalne 20 

 Pomieszczenia techniczne 200 

 Mag. czystej bielizny 10 

 Mag. brudnej bielizny 10 

 Mag. odp. spec. Do spalarni 10 

 Mag. odpad. bytow. 10 

 Pom. butli z tlenem 20 

   

SUMA  2364 
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WIELICKIE CENTRUM GERIATRII 
 
Harmonogram 

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO – URBANISTYCZNE  
 STOPIEŃ I SEMESTR 06 ROK AKADEMICKI 2019/2020 
   
 
 

Prowadzący przedmiot: dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, Prof. PK 
 Prowadzący zajęcia: dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, Prof. PK 
  dr inż. arch. Paweł Żuk 

 mgr inż. arch. Marcin Gierbienis 

 
Luty/Marzec 

25.02 –  zajęcia organizacyjne, wprowadzenie do tematyki, podział na grupy  
27.02  –  przygotowanie teoretyczne, praca w grupach, prezentacje i analiza przykładów, esej 
03.03  –  przygotowanie teoretyczne, praca w grupach, prezentacje i analiza przykładów, esej   
05.03  –  przygotowanie teoretyczne, praca w grupach, prezentacje i analiza przykładów, esej 
10.03 –  przygotowanie teoretyczne, praca w grupach, prezentacje i analiza przykładów, esej  
12.03  –  przygotowanie teoretyczne, praca w grupach, schemat funkcjonalny, esej   
17.03 –  przygotowanie teoretyczne, praca w grupach, schemat funkcjonalny, esej  
19.03 –  przegląd 1: Prezentacja Powerpoint (przykłady, inspiracje, własna propozycja schematu 

funkcjonalnego, ESEJ (szpitale geriatryczne, inspiracje, współczesne tendencje, przykłady z rzutami, układy 
przestrzenne, schematy funkcjonalne, przestrzenie publiczne) 

24.03  Bieg Kościuszkowski 
26.03 –  analiza urbanistyczna, wybór działek 
31.03 –  budowa modelu indywidualnego 1:200 
 

Kwiecień 
02.04  –  budowa modelu indywidualnego 1:200 
07.04  –  budowa modelu indywidualnego 1:200 
9-14.04   przerwa świąteczna (Wielkanoc) 
16.04  –  przegląd 2: ocena modeli indywidualnych  
21.04  –  opracowanie rysunkowe: idea, szkice bryły, rzuty i przekroje podstawowego układu 
23.04  –  opracowanie rysunkowe: idea, szkice bryły, rzuty i przekroje podstawowego układu 
28.04  –  opracowanie rysunkowe: idea, szkice bryły, rzuty i przekroje podstawowego układu 
29.04-3.05 Rajd PK 
 

Maj 
05.05 –  opracowanie rysunkowe: idea, szkice bryły, rzuty i przekroje podstawowego układu 
07.05  –  opracowanie rysunkowe: idea, szkice bryły, rzuty i przekroje podstawowego układu 
12.05   Święto Szkoły 
14.05  –  przegląd 3: ocena zaawansowania (w trakcie zajęć – omówienie idei wraz z prezentacją powerpoint) 
19.05 –  opracowanie rysunkowe: przekroje, rzuty, elewacje, szkice, wizualizacje 
21.05  –  opracowanie rysunkowe: przekroje, rzuty, elewacje, szkice, wizualizacje 
26.05  –  opracowanie rysunkowe: detal, technologie 
28.05 –  aktualizacja modelu indywidualnego (fotografowanie, przygotowanie ujęcia do planszy konkursowej) 
 

Czerwiec 
02.06 –  przegląd 4: ocena zaawansowania (w trakcie zajęć – rozmowa indywidualna) 
04.06  –  przygotowanie prezentacji i plansz (rysunki, perspektywy, aksonometrie, wizualizacje) 
09.06 –  oddanie planszy konkursowej 
11.06   Boże Ciało 
16.06  –  oddanie projektu  
17.06-30.06 sesja egzaminacyjna (obrony projektów) 

 
Zorganizowana będzie wystawa oraz konkurs na najlepszą pracę pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka P. 
Artura Kozioła w ramach plebiscytu oraz oceniany przez niezależnie jury.  



 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


