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P R A C O W N I A   A R C H I T E K T O N I C Z N A 

 

 

 

 

O P I S    

 
 
 
1. DANE OGÓLNE 
 
Inwestor:  
SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE 
33-100 TARNÓW, UL. SZPITALNA 13 

 
Nazwa inwestycji:   
„PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, CZĘŚCIOWA ROZBIÓRKA I ZMIANA SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZPITALNEGO TZW. PAWILONU ZAKAŹNEGO NA 
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ  ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁCE NR 23/27, OBRĘB 164 
PRZY UL. SZPITALNEJ 38 W TARNOWIE” 
 
Lokalizacja:  
UL. SZPITALNA 38, 33-100 TARNÓW,  
DZIAŁKA NR 23/27, OBRĘB 164, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: TARNÓW MIASTO 
 
Jednostka projektowa:  A K K A  Pracownia Architektoniczna  
                                      31-153 Kraków, ul. Szlak 65, tel.12 632 18 53 
                                      www.akka-architekci.pl, pracownia@akka-architekci.pl 
 
Projektanci:        mgr inż. arch. Agata Kita Kosowska, Upr. MPOIA 058/2009 
                           mgr inż. arch. Andrzej Kosowski, Upr. MPOIA 011/2004 
 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA  

• Umowa z Inwestorem 
• Wytyczne projektowe i wytyczne Inwestora, analizy projektowe 
• Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna 
• Archiwalna inwentaryzacja architektoniczna otrzymana od Inwestora 
• Mapa zasadnicza w skali 1:1000, mapa ewidencyjna 
• Obowiązujące przepisy i normy 
 
 
3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest koncepcja architektoniczna dla istniejącego budynku szpitalnego 

tzw. Pawilonu Zakaźnego na potrzeby administracji szpitala i nowej siedziby dyrekcji w zakresie: 

• rozbiórka części budynku, które zostały dobudowane w latach 60-90-tych dla potrzeb 

ówczesnych oddziałów szpitalnych (parterowa przybudówka z dachem pulpitowym od strony 

zachodnio-północnej, wiatrołap przy klatce schodowej od strony zachodniej, drewniany 



kantorek na I piętrze, wiatrołap z dachem płaskim od strony południowo-zachodniej 

prowadzący do piwnicy).  

Rozbiórki i wyburzenia mają na celu powrót do najbardziej pierwotnej tkanki 

budowlanej tj. stanu budynku z 1914 roku. 

• demontaże / wyburzenia części ścian, kominów, części schodów zewnętrznych i 

wewnętrznych, instalacji wewnętrznych i na elewacjach oraz stolarki. 

• przebudowa ścian, otworów, stropów, instalacji oraz wykonanie przekuć, poszerzeń. 

• przebudowa zagospodarowania terenu wokół budynku i niezbędnej infrastruktury technicznej 

• rozbudowa o windę (kubatura szybu), rampę dla niepełnosprawnych i schody zewnętrzne od 

strony wschodniej i zachodniej.  

• zmiana sposobu użytkowania z funkcji szpitalnej na administracyjną (biurową, usługową i im 

towarzyszącą). 

 
4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA - STAN ISTNIEJĄCY 

 
ISTNIEJĄCE  BUDYNKI 

PAWILON ZAKAŹNY 

Przedmiotowy budynek szpitalny tzw. Pawilon Zakaźny usytuowany jest w Zespole 

Specjalistycznego Szpitala im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie, w zachodnio-północnej części 

kompleksu, w sąsiedztwie ul. Słonecznej i budynku Pawilonu II.  

W potocznym przekazie budynek podlegający opracowaniu jest nazywany Pawilonem Zakaźnym. 

W przeszłości tzw. Pawilon Zakaźny był jednym z kilku budynków Szpitala Żydowskiego 

zlokalizowanym pomiędzy ul. Szpitalną i ul. Nowodąbrowską oraz na osi ul. Zatylnej (obecnie 

wchłoniętej w wewnętrzny układ drogowy na działce szpitalnej). Szpital Żydowski sąsiadował ze 

Szpitalem Powszechnym (obecne budynki: Pawilonu Głównego i Pawilonu Chirurgii). Obiekt powstał 

na początku XX wieku (1914 rok) na terenie / w pobliżu dawnego folwarku „na Pogwizdowie” jako 

kolejny budynek Szpitala Żydowskiego i początkowo posiadał jedynie oddział położniczy i 

chirurgiczny. Budynek był otoczony zielenią.  

Podczas I wojny światowej został mocno zniszczony. W okresie międzywojennym szpital prężnie się 

rozwijał, aż do II wojny światowej. Po wojnie budynki dawnego Szpitala Żydowskiego weszły w skład 

Szpitala Miejskiego. 

Przedmiotowy obiekt był wielokrotnie przebudowywany. Ostatnia znacząca modernizacja to lata 90-

te XX w. Obecnie budynek szpitalny jest budynkiem 4-kondygnacyjnym (piwnica, parter, I piętro, 

poddasze), z dachem wielospadowym, pokryty blachą, tynkowany metodą tzw. „baranka”.  

Budynek jest okazały, dość monumentalny jak na czasy, w których powstał. Rzut budynku jest 

symetryczny, zbliżony do prostokąta (forma 3 połączonych prostokątów, w tym prostokąta głównego 

stanowiącego korpus główny z dwoma skrzydłami bocznymi), ale z licznymi „dobudówkami”. 

Budynek posiada 1 klatkę schodową zlokalizowaną centralnie, od strony zachodniej, nie posiada 

windy. Wysokość pomieszczeń na parterze i na I piętrze wynosi około 4,00m, zaś na poddaszu i w 



piwnicy ok. 2,50m. 

Wszystkie elewacje budynku nawiązują do renesansu. Elewację frontową budynku stanowi elewacja 

wschodnia od ul. Szpitalnej, która jest 9-osiowa (2+5+2). Elewacja południowa i północna zostały 

pierwotnie zaprojektowane jako elewacje identyczne, 3-osiowe. Obecnie, poprzez liczne zmiany 

(zamurowania, poszerzenia itp.) osiowość i podobieństwo jest mniej czytelne. Elewacje są 

tynkowane, dekorowane boniami (parter) i płycinami pomiędzy oknami (I piętro) oraz gzymsami 

podkreślającymi podział na kondygnacje.  

Budynek posiada różne formy okien: okna na parterze i na I piętrze są w kształcie prostokąta z 

proporcjami zbliżonymi do 1:2, drewniane, skrzynkowe oraz nowsze wykonane z pcv z 

przypadkowym podziałem. Okna do pomieszczeń technicznych, wiatrołapu i łazienek w formie 

pionowych, wydłużonych prostokątów. Okna na poddaszu w formie lukarn. Na parterze przy wejściu 

znajduje się charakterystyczne okienko w kształcie elipsy. Wejście główne do budynku z półkolistym 

naświetlem nad drzwiami.  

Liczne rozbudowy o przypadkowe bryły oraz przebudowy otworów okiennych i drzwiowych w 

znaczący sposób zaburzyły osiowość elewacji i jej elegancję. 

Konstrukcja budynku jest tradycyjna – ściany murowane z cegły, stropy betonowe i drewniane, klatka 

schodowa betonowa z elementami stalowymi, więźba dachowa drewniana.  

PORTIERNIA 

W sąsiedztwie budynku tzw. Pawilonu Zakaźnego znajduje się parterowy budynek dawnej portierni. 

Budynek ma rzut zbliżony do prostokąta, z podcieniem, dach wielospadowy, pokryty dachówką, 

elewacje tynkowane. Budynek jest usytuowany w linii ogrodzenia i był w przeszłości portiernią dla 

zespołu Szpitala Żydowskiego.  

OGRODZENIE 

Istniejące ogrodzenie jest fragmentaryczne, ma obecnie postać słupów i murków przed frontem 

budynku, wzdłuż ul. Szpitalnej. Ogrodzenie nie posiada przęseł, jest murowane z cegły i tynkowane 

na gładko. Nad bramką zachował się element metalowy dekorujący wejście. 

Budynek tzw. Pawilonu Zakaźnego i budynek portierni nie są wpisane do rejestru zabytków, 

ale znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

 

ISTNIEJĄCE  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU 

Istniejący budynek ma zapewniony dostęp komunikacyjny poprzez istniejący wjazd od ul. Szpitalnej 

i Starodąbrowskiej, które są drogami publicznymi. Teren, na którym usytuowany jest budynek jest 

stosunkowo płaski. Działka nr 23/27 jest ogrodzona jako zespół szpitalny, a teren w bezpośrednim 

otoczeniu jest zagospodarowany jako droga dojazdowa asfaltowa z parkingiem, chodniki oraz 

zieleń. Od strony północnej do budynku przylega obszerny teren zielony w postaci trawników i 

zachowanego drzewostanu, zaś od strony wschodniej (front) pojedyncze drzewa liściaste , trawnik i 

drzewa i krzewy ozdobne.  

 



 
5. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE  

 
Projekt koncepcyjny powstał na podstawie analiz projektowych oraz rozmów i dyskusji z Inwestorem. 

Projekt ma służyć prezentacji rozwiązań projektowych - głównie przestrzennych, funkcjonalnych i 

architektonicznych oraz stać się podstawą do dalszych działań projektowych i do oszacowania 

kosztów inwestycji. 

Zakłada się: 

� „powrót” do stanu pierwotnego w bryle budynku i w osiowości elewacji (wygląd 

zewnętrzny) poprzez usunięcie dobudowanych fragmentów budynku, przywrócenie 

otworów okiennych (demontaż zamurowań) w układzie osiowym, zmniejszenie 

powiększonych otworów itp. 

�  „powrót” do czytelności układu funkcjonalnego poszczególnych kondygnacji 

(wydzielona klatka schodowa, korytarze boczne prowadzące do klatki, sanitariaty i 

pomieszczenia socjalne w tych samych lokalizacjach), pomieszczenia biurowe i 

usługowe od strony południowej, wschodniej i północnej. Siedziba Dyrekcji 

usytuowana na I piętrze jako piano nobile (układ reprezentacyjny). 

� dobudowę ogólnodostępnej windy przy elewacji zachodniej. Lokalizacja widny 

pozwala na „schowanie” bryły w taki sposób, ze jest ona integralną częścią elewacji. 

Winda od frontu jest przeszklona. Doprowadzenie windy na poziom poddasza 

powoduje, że jest ona widoczna w bryle dachu.  

� montaż okien połaciowych na dachu od strony zachodniej i wschodniej. Dach nad 

głównym korpusem budynku ma układ mansardowy, dlatego okna dachowe nie będą 

eksponowane. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyska się dostęp światła w 

pomieszczeniach poddasza oraz zapewni funkcję ochrony pożarowej jako okna 

oddymiające dla klatki schodowej. 

� renowacja ogrodzenia przed budynkiem, wzdłuż ul. Szpitalnej.  

� remont istniejącego budynku dawnej portierni przy ul. Szpitalnej w nawiązaniu do 

budynku głównego (dotyczy kolorystyki i materiałów elewacyjnych oraz zachowania 

formy obiektu). 

� materiały i kolorystyka: zastosowanie identycznego typu okien dla całego budynku w 

kolorze beżowo-szarym (greige), zmianę pokrycia dachowego na dachówkę 

ceramiczną w kolorze naturalnym, obróbki metalowe w kolorze szarym, zastosowanie 

tynku na elewacji dla obiektów konserwatorskich (np. tzw. tynki zacierane lub tynki 

kamieniarskie) w kolorach piaskowym (I piętro) i beżowym (parter), zachowanie i 

renowacja ozdobnej balustrady na klatce schodowej oraz zastosowanie barwionych 

szyb w przeszkleniach klatki schodowej. 

� część pomieszczeń biurowych będzie posiadać szklane ścianki działowe, które 

umożliwiają podział przestrzeni typu „open-space” oraz zapewniają komfort rozmów. 



Poprzez tego typu wydzielenie zachowana jest integralność pracowników przy 

równoczesnej swobodzie komunikacyjnej. 

 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie znacząco na sposób dotychczasowego zagospodarowania 

terenu. Powierzchnia zabudowy, powierzchnia utwardzona i powierzchnia biologicznie czynna 

ulegną zmianie w niewielkim zakresie, co wynika z rozbiórek, nowej rampy, schodów, nowych 

chodników, miejsc parkingowych i drogi dojazdowej.  

Drzewostan nie podlega zmianom. W zakresie zieleni ozdobnej wokół budynku przewiduje się 

nasadzenie licznych krzewów ozdobnych, zimnolubnych oraz sezonowe rabaty kwiatowe.  

Projekt zakłada również renowację istniejącego ogrodzenia przed budynkiem, wzdłuż ul. Szpitalnej 

poprzez odtworzenie, uzupełnienie i dostosowanie do projektowanej elewacji budynku oraz montaż 

ażurowych przęseł pomiędzy słupkami. Kolorystyka ogrodzenia murowanego zgodna z elewacjami 

budynku, przęsło kute o prostej formie w kolorze szarym. Ogrodzenie nie ma charakteru wydzielenia 

(zachowane elementy znajdują się wzdłuż elewacji wschodniej), a jedynie znaczenie historyczne i 

pamiątkowe jako wskazanie miejsca dawnego oddzielenia Szpitala Żydowskiego od Szpitala 

Powszechnego.   

 

IDEA  

Niezmiennie od wielu lat uważamy, że architektura wpływa na ludzi i ich samopoczucie. 

Dokładamy zatem starań, aby wszystkie nasze projekty wpływały pozytywnie na ludzi i były 

przyjazne ze względu na estetykę, skalę, układ funkcjonalny pomieszczeń, kompozycję w 

przestrzeni, kolorystykę i rozwiązania techniczne.  

Ze względu na zmieniające się przepisy techniczne i pożarowe oraz rozwój technologiczny, 

istniejący budynek nie może pełnić funkcji szpitalnej. Tym samym ze względu na istniejącą bryłę, 

skalę obiektu oraz architekturę zewnętrzną i układ pomieszczeń zakłada się wprowadzenie do 

budynku funkcji usługowych - przestrzeni biurowych i administracyjnych, w tym nowej siedziby dla 

Dyrekcji Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 

 

PROJEKTOWANY UKŁAD FUNKCJONALNY 

Budynek składa się z: piwnicy, parteru, I piętra i poddasza.  

Pomieszczenia piwnicy przeznaczone będą na archiwum, szatnie z sanitariatami i pomieszczenia 

pomocnicze - techniczne i gospodarcze. Parter będzie pełnił funkcje ogólnodostępne (strefa wejścia, 

recepcja – dziennik podawczy, klatka  schodowa i korytarze oraz funkcje administracyjne (biura dla 

poszczególnych działów) z zapleczem sanitarnym i socjalnym. Na I piętrze (piano nobile) znajdują 

się gabinety dyrektorskie – główna siedziba Dyrekcji z sekretariatem i salką konferencyjną, gabinety 

zastępców z sekretariatem oraz dalsze biura administracyjne z zapleczem sanitarnym i socjalnym. 

Na poddaszu (II piętro) będzie zlokalizowana sala konferencyjna oraz biura z zapleczem.  



Wszystkie kondygnacje będą dostępne dzięki schodom zewnętrznym i rampie oraz reprezentacyjnej 

klatce schodowej i nowej windzie, zaś poszczególne pokoje biurowe dzięki sieci szerokich korytarzy 

wyznaczonych przez istniejące ściany konstrukcyjne budynku.  

Pomieszczenia techniczne (IT, wodomierz, wentylatornia i inne), magazyny (sprzętu, archiwum i 

inne) będą się znajdowały w piwnicy lub na poddaszu. 

 

ARCHITEKTURA 

Po rozbiórce i wyburzeniu wszystkich zbędnych dobudówek – projekt koncepcyjny przedstawia 

regularną, w miarę symetryczną bryłę budynku z centralnym wejściem głównym od strony 

wschodniej i z ryzalitem klatki schodowej od strony zachodniej. Wejście główne i klatka schodowa 

są rozmieszczone osiowo na elewacjach. Elewacje budynku utrzymano (jak oryginalnie) w prostej 

stylistyce i kolorystyce. Symetria, osiowość, dobre proporcje bryły, powściągliwość formy i mała ilość 

detali na elewacji zapewnia przyjazny odbiór i elegancję.  

Projekt koncepcyjny wyznaczył również kierunek dla rozwiązań wnętrzarskich. Ze względu na 

architekturę budynku i czas jego powstania – we wnętrzach reprezentacyjnych (tj. hall wejściowy, 

klatka schodowa, korytarze, pomieszczenia Dyrekcji) proponuje się styl ‘art deco’. Zaprojektowano  

geometryczne wzory, duże lampy, kamień na posadzkach pomieszczeń ogólnodostępnych, „zielone 

ściany” i zieleń ozdobną w pomieszczeniach, ściany z okładziną drewnianą, renowację balustrady 

przy schodach z pochwytem drewnianym, kontrastową kolorystykę (biały, czarny, szary, turkus, 

pomarańczowy) oraz naturalne materiały wykończeniowe i meblarskie: drewno, kamień, tynk 

naturalny, lustro, szkło transparentne i kolorowe itd.  

Elementem nawiązującym do przedwojennej architektury żydowskiej jest zachowany wystrój 

elewacji, podział stolarki, jak również zastosowanie barwionych szyb w stolarce klatki schodowej i 

drzwi wyjściowych. 

 

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY INWESTYCJI 

a. Budynek: 3 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnacja podziemna, dach wielospadowy 

b. Powierzchnia działki nr 23/27 to ok. 3 554,20m² 

c. Powierzchnia zabudowy to ok. 519,00m² 

d. Powierzchnia utwardzona to ok. 703,00m² 

e. Powierzchnia biologicznie czynna: to ok. 2 332,20m² 

f. Powierzchnia użytkowa budynku to: 1 346,00m² 

g. Komunikacja pionowa: klatka schodowa oraz winda osobowa 

h. Parkingi – istniejące oraz ok. 5-10 projektowanych miejsc postojowych  

i. Wjazd na teren działki – istniejący 

 

 

 



MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNEGO (MPZP)  

Brak.  

Dla przeprowadzenia inwestycji wymagane będzie uzyskanie decyzji lokalizacyjnej ULICP.  

 

DOSTĘP DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Przedmiotowy budynek jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.  

Różnica terenu wokół powoduje, że do budynku prowadzi nowoprojektowana rampa i schody oraz 

winda. Winda jest dostępna z poziomu terenu (tzw. półpiętro) i zapewnia dostęp do poszczególnych 

kondygnacji. W budynku znajdują się ogólnodostępne toalety dla osób niepełnosprawnych, 

dostępne z komunikacji korytarzowej.  

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Istniejący budynek jest budynkiem średniowysokim (SW), ZLIII i powinien posiadać: 

o podział na strefy pożarowe (piwnica – 1 strefa, parter, piętro i poddasze – 1 strefa)  

o wydzieloną, oddymianą klatkę schodową  

o instalacje pożarowe  

o hydranty wewnętrzne (DN25) 

o hydranty zewnętrzne (hydrant zewnętrzny DN 80mm) 

o drogę pożarową wzdłuż dłuższego boku  

o zabezpieczenia przeciwpożarowe na instalacjach przy przejściu przez strefy pożarowe 

o stałe urządzenia gaśnicze oraz oznakowania dotyczące ochrony przeciwpożarowej 

budynków i terenów 

o zabezpieczenia pożarowe dla budynku ze względu na odległości od budynków sąsiednich i 

od granic z działkami (odstępstwa od obowiązujących przepisów w przypadku braku 

zachowania odległości lub innych parametrów)  

o z wszystkich gabinetów i pomieszczeń biurowych zapewnione jest wyjście na korytarz 

wewnętrzny, który stanowi drogę ewakuacyjną na zewnątrz budynku poprzez wydzieloną 

pożarowo klatkę schodową.    

 
6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – zgodnie z tabelami na rysunkach 

 
       BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY …………………..……….......……… 1 346,0m² 
       BUDYNEK PORTIERNI ………………..……………………………….…….......………ok. 38,0m² 
 

7. UWAGI  
 

• Projekt koncepcyjny jest pierwszym etapem dokumentacji projektowej i ma służyć prezentacji 

rozwiązań projektowych oraz stać się podstawą do oszacowania kosztów inwestycji. 

• Przed przystąpieniem do przygotowania projektu budowlanego należy uzyskać ostateczne 

potwierdzenie przeznaczenia budynku i poszczególnych pomieszczeń. 



• Na etapie projektu budowlanego należy przeprowadzić bardzo szczegółową analizę 

projektową: budowlaną i pożarową oraz dokonać wszelakich uzgodnień branżowych 

(infrastruktura techniczna) oraz wystąpić o warunki techniczne do poszczególnych zakładów.  

• Przed przystąpieniem do przygotowania dokumentacji budowlanej należy zapoznać się z 

ekspertyzą kominiarską dotyczącą ilości i lokalizacji pionów kominowych. 

• Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeprowadzić weryfikację istniejącej 

konstrukcji w stosunku do projektowanych prac lub zlecić kompleksową ekspertyzę 

techniczną konstrukcyjną. 

• Wszystkie kolizje istniejących sieci, przyłączy i obiektów infrastruktury technicznej powinny 

zostać usunięte poprzez odpowiednie uzgodnienia na etapie projektu budowlanego. 

• Inwestycja nie narusza uzasadnionych i prawem chronionych interesów osób trzecich, w 

szczególności nie powoduje uciążliwości i ograniczeń w użytkowaniu terenów sąsiednich w 

zakresie emisji hałasu oraz nie będzie miała negatywnego wpływu na stan higieny i zdrowie 

użytkowników. 

• Teren inwestycyjny nie znajduje się w granicach obszaru osuwiskowego. 

• Autorami przedmiotowego Projektu Koncepcyjnego jest AKKA Pracownia Architektoniczna: 

arch. Agata Kita Kosowska i arch. Andrzej Kosowski, dlatego jakiekolwiek użycie 

powyższego projektu do dalszych prac projektowych tj. projekty budowlane, projekty 

wykonawcze i inne wymagają umieszczenia nazwisk autorów w dokumentacji projektowej na 

każdym etapie. Jakiekolwiek zmiany Projektu Koncepcyjnego wymagają uzgodnień z 

architektami. 

• Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie 

elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie 

winny być traktowane tak, jakby były ujęte w obu. 
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