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ENERGOEFEKTYWNE PRZEDSZKOLE W MICHALOWICACH 



OPIS ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWO-PRZESTRZENNYCH PRZEDSZKOLA W  MICHAŁOWICACH.  

Idea. Relacja z kontekstem. Założenia przestrzenne. 

Teren przeznaczony pod inwestycję to południowo-zachodnia część obszaru 
ograniczonego ulicami; Szkolną, Raszyńską, ks. Jerzego Popiełuszki i Parkową. Przylegając 
dłuższym bokiem do ul. Szkolnej, a krótszym do ul. Raszyńskiej, sąsiaduje przestrzennie z 
dwoma obiektami o istotnym znaczeniu społecznym – Kościołem i Szkołą Podstawową.            
W istniejącej tkance urbanistycznej budynki te nie wyróżniają się niczym szczególnym, jednakże 
cechy założenia, którego początek sięga czasów międzywojnia i pierwszych prac planistycznych 
w Michałowicach, są wciąż czytelne. Głównym konstruktem tego zespołu, jest relacja wyżej 
wymienionych obiektów, polegająca na układzie flankującym krótsze boki rozległego, 
prostokątnego terenu, będącego bardziej parkiem niż kwartałem zabudowy. Całość ma wyraźnie 
linearny charakter, kształtowany w odniesieniu do równoległego przebiegu ulicy Szkolnej, która z 
przynależnymi jej drzewami staje się pochodną alei. 

Projektowany budynek wpisuje się w istniejącą strukturę przestrzenną. Swoim kształtem 
nawiązuje dialog z wydłużoną geometrią działki oraz z sąsiedztwem ulicy i zadrzewionego pasa 
terenu. Skalą natomiast, odwołuje się do jej parkowego charakteru, będąc obiektem niskim, o 
cechach bardziej pawilonu ogrodowego niż budynku przynależnego miejskiej tkance 
urbanistycznej. 

Odnosząc się do wspomnianego powyżej zadrzewienia i znajdując pretekst w lokalizacji 
pomiędzy dwoma charakterystycznymi, wyodrębniającymi się drzewami, budynek przełamuje 
swoją prostopadłościenną geometrię, formując uskok w płaszczyźnie rzutu. Część bliższa 
skrzyżowaniu z ul. Raszyńską pozostaje w większym dystansie do ulicy, tworząc kameralne 
wnętrze, będące zazielenionym przedpolem wejścia do budynku. Trakt pozostałej części zbliża 
się do granicy działki umożliwiając łatwiejszy kontakt zaplecza części gastronomicznej z ulicą. 

W ślad za przełamaniem w płaszczyźnie poziomej idzie działanie w płaszczyźnie 
przekroju pionowego. Budynek reagując na strefowanie funkcjonalne działki, różnicuje swoje 
dwie dłuższe elewacje. Ta pozostająca w kontakcie z ulicą i bardziej przynależna miastu jest 
dwukondygnacyjna, natomiast druga, będąca w relacji do części wewnętrznej – ogrodowej, 
uskakuje w mniej więcej jednej trzeciej wysokości, wycofując górną kondygnację i zmniejszając 
wizualnie wysokość od strony dziedzińca z placami zabaw. Oprócz dostosowania elewacji do 
różnego charakteru stron budynku, uskok ten tworzy na pierwszej kondygnacji przestrzeń 
tarasową z donicami na zieleń, będącą ciekawym poszerzeniem oferty programowej zarówno 
dla części rekreacyjno-sportowej jak i administracyjnej przedszkola. 

Oba działania w tektonice budynku, polegające na przesuwaniu geometrii brył, zarówno 
w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej, scala rozwiązanie w postaci wyodrębnienia trzech 
horyzontalnych pasm - „pięter” elewacyjnych. Elementy te obiegają cały obwód budynku, 
zaznaczając swoją obecność poprzez stopniowe nadwieszanie się w pionie, a szczeliną i 
przesunięciem modularnym deskowania, z którego są wykonane, akcentują styki pomiędzy 
sobą. Ich warstwicowy, zróżnicowany na każdym z trzech poziomów przebieg, wykorzystany 
został do podkreślenia stref wejściowych, nad którymi tworzą duże tarasowe nadwieszenia. 
Opisany powyżej zabieg formujący zadaszenia, towarzyszy przełamaniu w tektonice rzutu, które 
wykorzystane jest zarówno jako strefa wejścia głównego jak i podstawowa przestrzeń dyspozycji 
komunikacyjnych w obiekcie. Zaprojektowane w tym miejscu wnętrze jest przestrzałowe, 
dwukondygnacyjne i doświetlone – bocznie, przeszkleniami z obydwu elewacji, oraz z góry,     
za pośrednictwem świetlika dachowego. Umożliwia ono, zarówno kontakt z ulicą jak i wyjście do 
części działki przeznaczonej na wewnętrzny dziedziniec z miejscami zabaw dzieci. 

Układ, zaproponowanych w projekcie zagospodarowania terenu, wejść i dojazdu, 
zasadniczo powtarza lokalizację komunikacji dostępowej do obiektu istniejącego. Oba główne 
akcesy do budynku – pieszy i kołowy, odbywają się z kierunku ul. Szkolnej. Pierwszy łączy ulicę 
z hallem wejściowym, mniej więcej w połowie długości elewacji północno-zachodniej budynku. 

Natomiast dostęp kołowy zaprojektowany jest w sąsiedztwie jej końca północnego, w kontakcie 
z krótszą, północno-wschodnią elewacją, w której rozwiązano węzeł odpowiadający zaopatrzeniu i 
wywozowi odpadów. Jako kierunek uzupełniający dla dostępu pieszego przewiduje się wejście od 
strony ul. Raszyńskiej, z przyporządkowanym mu ciągiem pieszym wzdłuż elewacji, prowadzącym do 
wejścia głównego. 

 Idea. Założenia programowe. 

 Budynek w swojej części nadziemnej, zaprojektowany jest jako dwukondygnacyjny i poprzez 
przełamanie w strukturze rzutu niejako dwuskrzydłowy. Co do zasady, parter zajęty jest przez sale 
zajęć dla dzieci. W skrzydle północno-wschodnim od strony ulicy znajdują się dodatkowo 
pomieszczenia o funkcji gastronomicznej, gdzie przygotowywane są posiłki. Z uwagi na ograniczenia 
powierzchniowe ujęte w założeniach planistycznych dla przedmiotowego terenu, oraz w efekcie 
konsultacji środowiskowych, świadomie zrezygnowano z realizacji pomieszczenia jadalni. Konsumpcja 
posiłków będzie odbywać się w salach zajęciowych dedykowanych poszczególnym grupom wiekowym 
dzieci. Piętro ma bardziej zróżnicowany charakter jeśli chodzi o program funkcjonalny. Skrzydło 
południowo – zachodnie odpowiada funkcji zajęciowej – głównie rekreacyjnej i sportowej, a skrzydło 
północno – wschodnie realizuje przede wszystkim program administracyjny przedszkola. Budynek 
posiada również kondygnację podziemną, zaprojektowaną jedynie pod częścią skrzydła północno – 
wschodniego. Znajdują się w niej pomieszczenia techniczne. 

Wszystkie poziomy użytkowe łączy klatka schodowa z dźwigiem osobowym, znajdująca się w 
strefie wejścia głównego, w lewym - patrząc od strony wejścia z ulicy Szkolnej - skrzydle budynku. 
Klatka schodowa zaprojektowana jest jako otwarta, z dostępem chronionym poprzez widokowe 
powiązanie z stanowiskiem recepcyjnym, będącym aneksem hallu wejściowego.  

Wszystkie pomieszczenia, na wszystkich kondygnacjach dostępne są dla osób 
niepełnosprawnych, a na kondygnacji parteru zaprojektowano dedykowane im zespoły sanitarne.  

OPIS ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH PRZEDSZKOLA W  MICHAŁOWICACH.  

W projektowanym obiekcie można wyróżnić dwa prostopadłościenne skrzydła połączone 
łącznikiem w obu poziomach budynku. Skrzydło A jest to niepodpiwniczony budynek dwukondygnacyjny, 
o wymiarach 29,6x14,3m i wysokości 9,20m. Skrzydło B to podpiwniczony budynek dwukondygnacyjny, 
o wymiarach 29,1x16,7m i wysokości 9,20m. Skrzydła połączone są łącznikiem, który jest oddylatowany 
od konstrukcji skrzydeł. 

Układ konstrukcyjny mieszany. Zasadnicze elementy nośne: ściany żelbetowe i murowane gr. 
25-30cm. Maksymalne rozpiętości stropów 7,20m. W związku z rozpiętością podparć proponuje się 
wykonanie stropu monolitycznego grubości 22-25cm. Równorzędnym rozwiązaniem jest strop płytowy, 
prefabrykowany. W ścianach zewnętrznych wprowadzono filarki żelbetowe „ukryte” w grubości ścian 
murowanych. Przyjęto, że dach będzie wykonany jako płyta żelbetowa  25cm grubości.  Płyta pracująca 
jako pasmo czteroprzęsłowe (skrzydło A) lub dwuprzęsłowe (skrzydło B). Rozpiętości dla skrzydła A – 
7,2m, dla skrzydła B - 7,0 i 5,65m. 

Usztywnienie przestrzenne budynku będą stanowić piony komunikacyjne (żelbetowa klatki 
schodowe z pionem windowym), elementy poprzeczne oraz słupy żelbetowe. Dla potrzeb opracowania 
koncepcyjnego przyjęto, że posadowienie będzie zrealizowane poprzez żelbetową płytę fundamentową 
w części niepodpiwniczonej oraz żelbetowe; płytę i ściany fundamentowe w części podpiwniczonej.  

 Podstawowe materiały: 

beton konstrukcyjny – stropy, ściany, słupy (klasa ekspozycji XC1)      

beton konstrukcyjny        C30/37 

beton podkładowy       C12/15 

stal zbrojeniowa       AIIIN (Bst500) 

stal konstrukcyjna       S235 



OPIS KONCEPCJI INSTALACJI PRZEDSZKOLA W  MICHAŁOWICACH 

ZAŁOŻENIA DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA JAKO OBIEKTU ENERGOEFEKTYWNEGO. 

• Sale dydaktyczne z dużymi przeszkleniami od strony południowej pozwalające na 
realne zyski cieplne do wnętrz w miesiącach zimnych. 

• Rolety zewnętrzne przeciwsłoneczne chroniące przed przegrzewaniem w miesiącach 
ciepłych.  

• Bierne wykorzystanie energetyczne sąsiedztwa wysokiej zieleni liściastej cieniującej 
budynek w miesiącach ciepłych i pozwalającej na ogrzewanie bryły budynku w 
miesiącach zimnych. 

• Masywne ściany budynku, od północy mała liczba przeszkleń i korytarz buforowy, 
• Zielony dach i taras z zielenią ekstensywną jako bufor termiczny oraz element retencji 

wody opadowej. 

• Panele fotowoltaiczne na dachu jako element wspomagający zasilanie elektryczne. 

• Gruntowy wymiennik ciepła sparowany z pompą ciepła. 
• Czerpnie terenowe zaprojektowane w zieleni urządzonej dla obniżenia temperatury 

powietrza dolotowego. 

• Zbiornik retencjonujący wodę opadową i wykorzystanie w obiekcie do celów 
gospodarczych tzw. szarej wody. 

• Wykorzystanie systemów lokalizujących ogrzewanie w strefie podłogowej i chłodzenie 
w strefie sufitowej. 

 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.  

  Pomieszczenie zespołu przedszkolnego projektuje się wentylować mechanicznie. 
Instalacja będzie pełniła funkcję doprowadzenia powietrza higienicznego. Centralę projektuje się 
w wykonaniu wewnętrznym – zlokalizowana zostanie w piwnicy budynku. 
  Przewiduje się zwiększony nawiew powietrza w okolicach okien pomieszczenia. 
  Dla obniżenia kosztów instalacji proponuje się wykonanie wymiennika gruntowego. 
Czerpnia i wyrzutnia  terenowa będzie umiejscawiana w terenie zielonym, zacienionym, w celu 
obniżenia temperatury powietrza dolotowego. 
  Źródłem ciepła dla nagrzewnicy i chłodnicy w centrali będzie wbudowana pompa ciepła.  
  Pomieszczenia sanitarne w projektowanym budynku projektuje się wentylować 
mechanicznie za pomocą indywidualnych wentylatorów ściennych lub sufitowych. Nawiew 
kompensacyjny do pomieszczeń będzie realizowany przez kratki drzwiowe z przestrzeni 
komunikacyjnych. 
  Pomieszczenia techniczne i pomocnicze wentylowane mechanicznie odrębnym układem 
nawiewno-wywiewnym.  

 INSTALACJA KLIMATYZACJI. 

  W pomieszczeniach biurowych proponuje się wykonać klimatyzację w postaci systemu 
VRF lub multisplit. W pokojach znajdować się będą jednostki wewnętrzne kanałowe lub sufitowe. 
W budynku projektuje system zapewniający możliwość grzania lub chłodzenia. 
 Jednostki zewnętrzne zostaną zlokalizowane na dachu budynków. 
 Jednostki wewnętrzne wyposażone będą w termostat oraz indywidualne sterowniki ścienne – 
sterowanie temperaturą z poziomu obsługiwanego pomieszczenia. Jednostki wewnętrzne należy 
wyposażyć odprowadzenie skroplin.  

 INSTALACJA GRZEWCZA. 

Instalację centralnego ogrzewania w budynku przewidziano jako dwururową, pompową, 
w układzie zamkniętym. Źródłem ciepła dla instalacji będzie pompa ciepła z wymiennikiem 
gruntowym, zlokalizowana w wyznaczonym dla tego celu pomieszczeniu.  
Rozprowadzenie czynnika grzewczego - główne ciągi - odbywać się będzie za pośrednictwem 
rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie lub poprzez zaprasowanie złączy.  

Przewody rozprowadzające czynnik grzewczy od pionów do poszczególnych pomieszczeń 
prowadzone będą w posadzkach poszczególnych kondygnacji.  

W pomieszczeniach ogólnych i salach dydaktycznych zostanie zaprojektowane 
ogrzewania podłogowe. W pomieszczeniach biurowych i technicznych oraz pomocniczych 
zaprojektowane zostaną  grzejniki płytowe. Ogrzewanie podłogowe pozwoli na utrzymanie 
niższych temperatur w pomieszczeniach przy zachowaniu tego samego komfortu cieplnego. 
Rozwiązanie to przełoży się na oszczędność energetyczną. 

W pomieszczeniach sanitarnych proponuje się grzejniki drabinkowe lub płytowe. 

 INSTALACJA WODOCIĄGOWA i KANALIZACYJNA 

Do pokrycia zapotrzebowania na wodę zaprojektowane zostanie przyłącze wodociągowe. 
Wodomierz dla budynku zlokalizowany będzie w pomieszczeniu technicznym na parterze 
budynku. Główne ciągi rozprowadzające oraz piony instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 
zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych izolowanych cieplnie [ciepła woda i cyrkulacja] i 
przeciwroszeniowo [zimna woda]. 

Podejścia instalacji wody od pionów do poszczególnych przyborów sanitarnych, 
zlokalizowanych w węzłach sanitarnych zaprojektowano z rur polietylenowych. Podejścia należy 
wykonać w posadzkach. Rurociągi należy zabezpieczyć otuliną izolacyjną.  

W poszczególnych pomieszczeniach sanitarnych przewidziano podłączenie 
następujących przyborów: miski ustępowe, umywalki, zmywarki i zlewozmywaki, pralki.   

Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie centralnie w pomieszczeniu pompy 
ciepłą. Instalacja cyrkulacji c.w.u. wyposażona będzie w zawory termostatyczne. Zawory 
termostatyczne umożliwią również automatyczną dezynfekcję oraz okresowe płukanie instalacji 
wody.  

Dodatkowo dla potrzeb ciepłej wody użytkowej zaprojektowana zostanie grzałka 
elektryczna zasilana z instalacji fotowoltaicznej. 

Budynek będzie wyposażony w instalację hydrantową przeciwpożarową z hydrantami 
Hp25 i Hp52. 
Kanalizacja sanitarna 

Ścieki sanitarne odprowadzane z budynku włączone będą do miejskiej sieci kanalizacji 
sanitranej. 

Przewody prowadzone w terenie poza budynkiem oraz pod budynkiem zaprojektowano z 
rur i kształtek z PVC kl. S. Na instalacji prowadzonej na zewnątrz budynku zaprojektowano 
studnie kanalizacyjne, z kręgów betonowych, prefabrykowane o średnicy Ø 1,0m. 

Podejścia do przyborów sanitarnych w poszczególnych pomieszczeniach realizowane 
będą w bruzdach ściennych lub po ścianie. Podłączenia przyborów sanitarnych wewnątrz 
budynku zaprojektowano z rur i kształtek kanalizacji HT/PVC. Wysokość podejścia wykonać 
zgodnie z obowiązującymi wytycznymi COBRI INSTAL. 

Do kanalizacji należy także podłączyć odpływy skroplin z klimatyzatorów. 
Piony kanalizacyjne wykonać zaopatrzyć w rewizje i wyposażyć w rurę wywiewną 

wyprowadzoną 0,6 m nad dach budynku. Rewizje kanalizacyjne na pionach lokalizowane na 
poziomie parteru budynku. 
Kanalizacja deszczowa 

W celu odwodnienia dachu budynku zaprojektowany zostanie system grawitacyjnej  
kanalizacji deszczowej. Zrzut wody deszczowej przewiduje się do zbiornika retencyjnego z 
przelewem do cieku na terenie działki. Woda ze zbiornika będzie wykorzystywana do 
spłukiwania toalet – szara woda oraz do podlewania zieleni. W tym celu zostanie zaprojekowana 
stacja deszczowa do filtrowania i pompowania wody. 

Wpusty będą podgrzewane elektrycznie, załączane za pomocą czujnika temperatury 
zewnętrznej. 
Przyłącza sanitarne: 

Budynek będzie podłączony do następujących sieci miejskich; sieci wodociągowej, do 
sieci kanalizacji sanitarnej, do sieci gazowej (kuchnia) i do kanalizacji deszczowej (przelew ze 
zbiornika retencyjnego). 
















