
 
UWAGA! Zmiany w stosunku do projektu budowlanego – naniesiono kolorem niebieskim! 
 
 
Zmiany ujęte w projekcie budowlanym zamiennym: 
Część biurowa: 
- rezygnacja z klatki schodowej 
- rezygnacja z zagospodarowania poddasza 
- zmiana układu funkcjonalnego w części parterowej 
Część mieszkalna: 
- rezygnacja z 2 pomieszczeń sypialnych (1 piętro) 
- projektuje się dodatkowe WC (1 piętro) 
 
Podstawa opracowania ; 
 
          

• ramowe założenia projektowe określone przez inwestora, 
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.1422 ). Z 2019 
• Dopuszczalne poziomy hałasu w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania 

 ludzi PN-87/B-02151/02 - "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach."  

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z  dnia 22 grudnia 2011 r. 
w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej  

• USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
 
DANE PODSTAWOWE 
-  projekt obejmuje przebudowę istniejącego budynku mieszkalnego z częścią gospodarczą na budynek 

zamieszkania zbiorowego placówki opiekuńczo-wychowawczej z wydzieloną, niezależną częścią biurową 
-  W części placówki opiekuńczo – wychowawczej - projekt przyjmuje utworzenie pomieszczeń mieszkalnych 

dla wychowanków (dwu oraz czteroosobowych), pomieszczenia wspólne (salon, kuchnia z jadalnią i 
zmywalnią), pomieszczenia higieniczno – sanitarne (łazienki i wc) oraz pomieszczenia pomocniczo – 
techniczne (kotłownia, pralnia, pom. porządkowe) 

-  Opieka nad dziećmi -  całodobowa, pełna, wyżywienie cateringowe 
-  w części biurowej – projektuje się pomieszczenia biurowe, socjalne, wc oraz podręczny magazynek. 
-  ILOŚĆ OSÓB w pomieszczeniach biurowych – max 5 osób 
 Praca w systemie jednozmianowym 
-  ILOŚC WYCHOWANKÓW -  max 14 
 Dzieci w wieku 10 – 14 lat – opieka stała całodobowa 
-  Opiekun – praca w systemie 3 zmianowym – 1 opiekun / zmian 
 
 
OPIS TECHNOLOGII  - JADALNIA + ZAPLECZE KUCHENNE –  BEZ ZMIAN 
 
Pomieszczenie jadalni przeznaczone jest dla wychowanków domu opieki. Wyposażone jest w zaplecze składające się 
z 2 pomieszczeń (zmywalni i rozdzielni - kuchni). 
Dostęp do pomieszczeń kuchni oraz zmywalni dla wychowanków zapewniony jest nie tylko w godzinach wydawania 
posiłków ale również całodobowo.  
Napoje ciepłe przygotowywane na miejscu.  
Możliwość przygotowywana śniadań na miejscu. 
Dzieci mają podręczne produkty zmagazynowane w niewielkich ilościach w szafkach kuchennych.  
Należy wydzielić odrębne szafki na poszczególne produkty  żywieniowe (produkty suche, owoce, warzywa 
niekorzenie - typu pomidor, sałata, ogórek, papryka itp.) produkty takie jak sery i wędliny – przechowywane w 
lodówce (na odrębnych wydzielonych i opisanych półkach) – pakowane w  szczelnych pojemnikach z oznaczeniem 
daty przydatności do spożycia. 
Posiłki dostarczane są przez zewnętrzną firmę w pojemnikach cateringowych.  

OPIS TECHNOLOGIA 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wydawanie posiłków z kuchni bezpośrednio do jadalni. 
Brudne naczynia oddawane są przez okno podawcze do zmywalni. Czyste naczynia odstawiane są do szafy 
przelotowej. 
 
Maksymalna ilość dzieci jednorazowo korzystających z jadalni – 14 osób. 
Miejsce spożywania posiłków – pomieszczeni jadalni. 
Miejsce przygotowania i wydawania posiłków „strefa czynności czystych” – pom. kuchni 
Zwrot naczyń – poprzez okno podawcze  (jadalnia – zmywalnia) 
Mycie naczyń – zmywalnia  
Czyste naczynia – przechowywane w szafie przelotowej 
 
 WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE – DLA CZĘŚCI PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ  
 
POKÓJ NR 1 
(zgodnie z rysunkiem A/K-01 pom. nr 1.0)  
 
- 2 x szafa ubraniowa 60x100x200 
- 2 x łóżko 100 x 200 
- 2 x biurko 60 x 120 
- 2 x fotel obrotowy biurowy 
 
Posadzka  Panele winylowe  
Ściany kolor jasny farba np. akrylowa 
Sufit kolor jasny farba np. akrylowa 
Drzwi  Zmywalne .  
oświetlenie  500 Lx  
Wentylacja  Grawitacyjna – 20m3/h na osobę 
Temperatura Temperatura pomieszczenia +24oC  
 
POKÓJ NR 2 
(zgodnie z rysunkiem A/K-01 pom. nr 2.0)  
 
- szafka pod TV 
- tv 
- sofa + fotele 
- stolik kawowy 
- regały na gry i książki 
 
Posadzka  Panele winylowe  

Ściany kolor jasny farba np. akrylowa 
Sufit kolor jasny farba np. akrylowa 
Drzwi  Zmywalne .  
oświetlenie  500 Lx  
Wentylacja  Grawitacyjna – 20m3/h na osobę 
Temperatura Temperatura pomieszczenia +24oC  
 
 
KOMUNIKACJA 
(zgodnie z rysunkiem A/K-01 pom. nr 3.0) 
 
- wieszak na odzież wierzchnią 
- kurtyna powietrzna nad drzwiami wejściowymi do budynku 
 
 
Posadzka  Panele winylowe 
Ściany kolor jasny farba np. akrylowa 
Sufit kolor jasny farba np. akrylowa 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Drzwi  Zmywalne .  
oświetlenie  300 Lx  
Wentylacja  2 wym/h - grawitacyjna 
Temperatura Temperatura pomieszczenia +16oC  
 
 
ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
(zgodnie z rysunkiem A/K-01 pom. nr 4.0)  
 
- umywalka przystosowana dla osób niepełnosprawnych (ciepła i zimna woda),  
- przy umywalce zasobnik z ręcznikami jednorazowego użytku,  
- pojemnik na mydło płynne,  
- pojemnik na zużyte ręczniki,  
- pochwyty pomocnicze dla osób niepełnosprawnych przy umywalce (pochwyty podłogowe uchylne),  
- regulowane lustro 
- miska ustępowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych  
- pochwyty pomocnicze przy muszli ustępowej (pochwyty podłogowe uchylne)  
- zamykany kosz na śmieci wyposażony w worek foliowy,  
- szczotka WC,  
- uchwyt na papier toaletowy (na uchwycie pomocniczym). 
- natrysk przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne + pochwyty   
*uwaga: wszystkie sprzęty i akcesoria dla osób niepełnosprawnych należy zamontować na odpowiednich 
wysokościach zgodnie z wytycznymi producenta 
 
Podłoga i ściany wyłożone materiałem umożliwiającym ich mycie i dezynfekcję, np. płytkami ceramicznymi (min na 
wysokość 200 cm, zalecane do pełnej wysokości pomieszczenia). 
 
Posadzka  Panele winylowe 
Ściany Płytki ceramiczne h=2,0 m , powyżej kolor jasny farba np. akrylowa 
Sufit Podwieszany systemowy GBKi – kolor jasny 
Drzwi  Zmywalne . Drzwi z kratką nawiewu dołem (0,0220m2) szerokość światła przejścia = 90 cm 
Oświetlenie  200 Lx,  
Wentylacja Wentylacja mechaniczna 50m3/h 
Temperatura Temperatura pomieszczenia +20oC 
Wymagania 
dodatkowe  

Przy umywalce zainstalować pojemnik ze środkiem myjąco- dezynfekującym, pojemnik na 
ręcznik jednorazowy papierowy, zamykany pojemnik na odpady  wyłożony workiem foliowym . 
Należy dobrać urządzenia i wyposażenie w pochwyty -  do możliwości korzystania przez osoby 
niepełnosprawne 

 
WC DODATKOWE 
(zgodnie z rysunkiem A/K-01 pom. nr 5.0)  
 
Pomieszczenie wyposażyć należy w : 
- umywalkę 
- miskę ustępową 
- lustro 
- oraz niezbędne wyposażenie technologiczne (np. pojemniki na ręczniki papierowe, mydło w płynie, kosz na śmieci, 
wieszaki) 
 
Posadzka  Panele winylowe 
Ściany Płytki ceramiczne h=2,0 m , powyżej kolor jasny farba np. akrylowa 
Sufit Podwieszany systemowy GBKi/rastrowy – kolor jasny 
Drzwi  Zmywalne . Drzwi z kratką nawiewu dołem (0,0220m2) szerokość światła przejścia = 90 cm 
Oświetlenie  200 Lx,  
Wentylacja Wentylacja mechaniczna 50m3/h 
Temperatura Temperatura pomieszczenia +20oC 
Wymagania Przy umywalce zainstalować pojemnik ze środkiem myjąco- dezynfekującym, pojemnik na 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

dodatkowe  ręcznik jednorazowy papierowy, zamykany pojemnik na odpady  wyłożony workiem foliowym .  
 
 
KUCHNIA - ROZDZIELNIA CZYSTA 
(zgodnie z rysunkiem A/K-01 pom. nr 6.0)  
 
- umywalka (ciepła i zimna woda),  
- zlew 2 komorowy (ciepła i zimna woda), 
- zasobnik z ręcznikami jednorazowego użytku,  
- pojemnik na mydło płynne,  
- pojemnik na zużyte ręczniki,  
- blaty robocze 
- 2 x kuchenka elektryczna 
- 2 x lodówko - zamrażarka 
 
- blat podawczy 
Podłoga i fartuchy przy blatach roboczych, wyłożone materiałem umożliwiającym ich mycie i dezynfekcję, np. 
płytkami lub posadzka winylowa 
 
Posadzka  Panele winylowe 
Ściany Płytki ceramiczne - fartuchy , powyżej kolor jasny farba np. akrylowa 
Sufit Gładki, kolor jasny 
Drzwi  Zmywalne .  
Oświetlenie  500 Lx,  
Wentylacja Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie 
Temperatura Temperatura pomieszczenia +20oC 
Wymagania 
dodatkowe  

Przy umywalce zainstalować pojemnik ze środkiem myjąco- dezynfekującym, pojemnik na 
ręcznik jednorazowy papierowy, zamykany pojemnik na odpady  wyłożony workiem foliowym . 

 
 
ZMYWALNIA 
(zgodnie z rysunkiem A/K-01 pom. nr 7.0)  
 
- umywalka (ciepła i zimna woda),  
- zasobnik z ręcznikami jednorazowego użytku,  
- pojemnik na mydło płynne,  
- pojemnik na zużyte ręczniki,  
- zmywarko – wyparz arka 
- blat roboczy 
- blat odstawczy 
- zlew jednokomorowy głęboki 
- szafa przelotowa 
- okno podawcze 
Podłoga i ściany wyłożone materiałem umożliwiającym ich mycie i dezynfekcję, np. płytkami gresowymi (min na 
wysokość 200 cm, zalecane do pełnej wysokości pomieszczenia). 
 
Posadzka  Płytki ceramiczne, panele winylowe 
Ściany Płytki ceramiczne h=2,0 m , powyżej kolor jasny farba np. akrylowa 
Sufit gładki– kolor jasny 
Drzwi  Zmywalne . Drzwi z kratką nawiewu dołem (0,0220m2)  
Oświetlenie  200 Lx,  
Wentylacja Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie 
Temperatura Temperatura pomieszczenia +20oC 
Wymagania 
dodatkowe  

Przy umywalce zainstalować pojemnik ze środkiem myjąco- dezynfekującym, pojemnik na 
ręcznik jednorazowy papierowy, zamykany pojemnik na odpady  wyłożony workiem foliowym . 

 
JADALNIA 
(zgodnie z rysunkiem A/K-01 pom. nr 8.0)  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
- 14 x krzesło, 
- 1 x stół duży 
- 2 x stół mały 
- blat odstawczy 
- 2 x kosz na śmieci 
 
Posadzka  Wykładzina pcv  
Ściany kolor jasny farba np. akrylowa 
Sufit gładki– kolor jasny 
Drzwi  Zmywalne . Drzwi z kratką nawiewu dołem (0,0220m2)  
Oświetlenie  500 Lx,  
Wentylacja Wentylacja grawitacyjna 
Temperatura Temperatura pomieszczenia +20oC 
 
KOTŁOWNIA 
(zgodnie z rysunkiem A/K-01 pom. nr 9.0)  
 
- kocioł grzewczy 
- umywalka (ciepła i zimna woda),  
- kratka ściekowa + zlączka do węża 
 
Posadzka  granitogres  
Ściany kolor jasny farba np. akrylowa 
Sufit Rastrowy, systemowy– kolor jasny 
Drzwi  Zmywalne . Drzwi z kratką nawiewu dołem (0,0220m2)  
Oświetlenie  500 Lx,  
Wentylacja Wentylacja grawitacyjna 
Temperatura Temperatura pomieszczenia  ---- 
 
POM. PORZĄDKOWE/ PRALNIA/ SUSZARNIA 
(zgodnie z rysunkiem A/K-01 pom. nr 10.0)  
 
W pomieszczeniu znajduje się wydzielona strefa, szafa - służące przechowywaniu sprzętu myjącego oraz artykułów 
gospodarczo – porządkowo -  higienicznych 
Pomieszczenie wyposażyć należy w : 
- zlew gospodarczy 
- umywalkę  (ciepła i zimna woda) 
- pralka x 2 (zimna woda) 
- suszarka x 1 
- suszarki rozkładane – 3 sztuki 
- kurek ze złączką  
- kosz na śmieci 
- szafę i półki  
- oraz niezbędne wyposażenie technologiczne (np. pojemniki na ręczniki papierowe, mydło w płynie, kosz na śmieci) 
 
Posadzka  Płytki ceramiczne.  
Ściany Płytki ceramiczne h=2,0 m  w części z pralkami , zlewem i umywalką powyżej kolor jasny farba 

np. akrylowa 
Sufit Gładki - kolor jasny, lub malowany farbą akrylową 
Drzwi  Zmywalne . Drzwi z kratką nawiewu dołem (0,0220m2) szerokość światła przejścia = 90 cm 
Oświetlenie  200 Lx,  
Wentylacja Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie 
Temperatura Temperatura pomieszczenia +16oC 
Wymagania 
dodatkowe  

Przy zlewie zainstalować pojemnik ze środkiem myjąco- dezynfekującym, pojemnik na ręcznik 
jednorazowy papierowy, zamykany pojemnik na odpady  wyłożony workiem foliowym .  

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
POKÓJ  
(zgodnie z rysunkiem A/K-02 pom. nr 2.1)  
 
- 4 x szafa ubraniowa 80x600x200 
- 2 x łóżko piętrowe 100 x 200 
- 4 x biurko 60 x 100 
- 4 x fotel obrotowy biurowy 
 
Posadzka  Panele winylowe  
Ściany kolor jasny farba np. akrylowa 
Sufit kolor jasny farba np. akrylowa 
Drzwi  Zmywalne .  
oświetlenie  500 Lx  
Wentylacja  Grawitacyjna – 20m3/h na osobę 
Temperatura Temperatura pomieszczenia +24oC  
 
POKÓJ  
(zgodnie z rysunkiem A/K-02 pom. nr 2.2)  
 
- 4 x szafa ubraniowa 60x600x200 
- 1 x półka na książki 60x60x200 
- 2 x łóżko piętrowe 100 x 200 
- 4 x biurko 60 x 100 
- 4 x fotel obrotowy biurowy 
 
Posadzka  Panele winylowe  
Ściany kolor jasny farba np. akrylowa 
Sufit kolor jasny farba np. akrylowa 
Drzwi  Zmywalne .  
oświetlenie  500 Lx  
Wentylacja  Grawitacyjna – 20m3/h na osobę 
Temperatura Temperatura pomieszczenia +24oC  
 
KOMUNIKACJA 
(zgodnie z rysunkiem A/K-02 pom. nr 2.3)  
 
BRAK WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO 
 
Posadzka  Panele winylowe 
Ściany kolor jasny farba np. akrylowa 
Sufit kolor jasny farba np. akrylowa 
Drzwi  Zmywalne .  
oświetlenie  300 Lx  
Wentylacja  2 wym/h - grawitacyjna 
Temperatura Temperatura pomieszczenia +16oC  
 
ŁAZIENKA WYCHOWANKÓW - MĘSKA 
(zgodnie z rysunkiem A/K-02 pom. nr 2.4)  
 
Pomieszczenie wyposażyć należy w : 
- umywalkę x1 
- pisuar x1 
- brodzik prysznicowy z obudową x1 
- miskę ustępową x1 
- kratkę ściekową,  
- kran ze złączką do węża 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

- oraz niezbędne wyposażenie technologiczne (np. pojemniki na ręczniki papierowe, mydło w płynie, kosz na śmieci, 
wieszaki) 
 
Posadzka  Płytki ceramiczne/ laminat.  
Ściany Płytki ceramiczne 
Sufit gładki – kolor jasny 
Drzwi  Zmywalne . Drzwi z kratką nawiewu dołem (0,0220m2) szerokość światła przejścia = 90 cm 
Oświetlenie  200 Lx,  
Wentylacja Wentylacja grawitacyjna - 50m3/h  
Temperatura Temperatura pomieszczenia +24oC 
Wymagania 
dodatkowe  

Przy umywalkach zainstalować pojemnik ze środkiem myjąco- dezynfekującym, pojemnik na 
ręcznik jednorazowy papierowy, zamykany pojemnik na odpady  wyłożony workiem foliowym .  
W pom. wc: szczotka WC, uchwyt lub pojemnik na papier toaletowy. 

 
ŁAZIENKA WYCHOWANKÓW - DAMSKA 
(zgodnie z rysunkiem A/K-02 pom. nr 2.5 ) 
 
Pomieszczenie wyposażyć należy w : 
- umywalkę x1 
- brodzik prysznicowy z obudową x1 
- miskę ustępową x1 
- kratkę ściekową,  
- kran ze złączką do węża 
- oraz niezbędne wyposażenie technologiczne (np. pojemniki na ręczniki papierowe, mydło w płynie, kosz na śmieci, 
wieszaki) 
 
Posadzka  Płytki ceramiczne/ laminat.  
Ściany Płytki ceramiczne 
Sufit gładki – kolor jasny 
Drzwi  Zmywalne . Drzwi z kratką nawiewu dołem (0,0220m2) szerokość światła przejścia = 90 cm 
Oświetlenie  200 Lx,  
Wentylacja Wentylacja grawitacyjna - 50m3/h  
Temperatura Temperatura pomieszczenia +24oC 
Wymagania 
dodatkowe  

Przy umywalkach zainstalować pojemnik ze środkiem myjąco- dezynfekującym, pojemnik na 
ręcznik jednorazowy papierowy, zamykany pojemnik na odpady  wyłożony workiem foliowym .  
W pom wc: szczotka WC, uchwyt lub pojemnik na papier toaletowy. 

 
WC DODATKOWE 
(zgodnie z rysunkiem A/K-02 pom. nr 2.6)  
 
Pomieszczenie wyposażyć należy w : 
- umywalkę x1 
- miskę ustępową x1 
 
Posadzka  Płytki ceramiczne/ laminat.  
Ściany Płytki ceramiczne 
Sufit gładki – kolor jasny 
Drzwi  Zmywalne . Drzwi z kratką nawiewu dołem (0,0220m2) szerokość światła przejścia = 90 cm 
Oświetlenie  200 Lx,  
Wentylacja Wentylacja grawitacyjna - 50m3/h  
Temperatura Temperatura pomieszczenia +24oC 
Wymagania 
dodatkowe  

Przy umywalce zainstalować pojemnik ze środkiem myjąco- dezynfekującym, pojemnik na 
ręcznik jednorazowy papierowy, zamykany pojemnik na odpady  wyłożony workiem foliowym .  
W pom wc: szczotka WC, uchwyt lub pojemnik na papier toaletowy. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
POKÓJ  
(zgodnie z rysunkiem A/K-02 pom. nr 2.7)  
 
- 4 x szafa ubraniowa 60x600x200 
- 1 x półka na książki 60x60x200 
- 2 x łóżko piętrowe 100 x 200 
- 4 x biurko 60 x 100 
- 4 x fotel obrotowy biurowy 
 
Posadzka  Panele winylowe  
Ściany kolor jasny farba np. akrylowa 
Sufit kolor jasny farba np. akrylowa 
Drzwi  Zmywalne .  
oświetlenie  500 Lx  
Wentylacja  Grawitacyjna – 20m3/h na osobę 
Temperatura Temperatura pomieszczenia +24oC  
 
STREFA BUFOROWA WC 
(zgodnie z rysunkiem A/K-02 pom. nr 2.8)  
 
BRAK WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO 
 
Posadzka  Panele winylowe 
Ściany kolor jasny farba np. akrylowa 
Sufit kolor jasny farba np. akrylowa 
Drzwi  Zmywalne .  
oświetlenie  300 Lx  
Wentylacja  2 wym/h - grawitacyjna 
Temperatura Temperatura pomieszczenia +16oC  
 
 
 
 
 
WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE – DLA CZĘŚCI BIUROWEJ 
 
KOMUNIKACJA 
(zgodnie z rysunkiem A/K-01 pom. nr 11.0) 
 
BRAK WYPOSAŻENIA TECHNILOGICZNEGO 
 
Posadzka  Panele winylowe 
Ściany kolor jasny farba np. akrylowa 
Sufit kolor jasny farba np. akrylowa 
Drzwi  Zmywalne .  
oświetlenie  300 Lx  
Wentylacja  2 wym/h - grawitacyjna 
Temperatura Temperatura pomieszczenia +16oC  
 
 
WC PRACOWNIKÓW 
(zgodnie z rysunkiem A/K-01 pom. nr 12.0 ) 
 
Pomieszczenie przeznaczone dla pracowników kondygnacji 1  
Pomieszczeni podzielone jest na dwie strefy. Podział ściana pełną, na pełną wysokość pomieszczenia, drzwi z kratką 
wentylacyjną. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Przedsionek WC wyposażony w: 
- umywalkę 
- lustro 
- oraz niezbędne wyposażenie technologiczne (np. pojemniki na ręczniki papierowe, mydło w płynie, kosz na śmieci, 
wieszaki) 
Kabina WC wyposażona w: 
- miskę ustępową 
- oraz niezbędne wyposażenie technologiczne (np. pojemniki na papier toaletowy, kosz na śmieci, szczotkę wc) 
 
 
Posadzka  Płytki ceramiczne.  
Ściany Płytki ceramiczne h=2,0 m , powyżej kolor jasny farba np. akrylowa 
Sufit gładki – kolor jasny 
Drzwi  Zmywalne . Drzwi z kratką nawiewu dołem (0,0220m2) szerokość światła przejścia = 90 

cm 
Oświetlenie  200 Lx,  
Wentylacja Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie 50m3/h 
Temperatura Temperatura pomieszczenia +20oC 
Wymagania 
dodatkowe  

Przy umywalce zainstalować pojemnik ze środkiem myjąco- dezynfekującym, pojemnik 
na ręcznik jednorazowy papierowy, zamykany pojemnik na odpady  wyłożony workiem 
foliowym .  

 
 
POMIESZCZENIE SOCJALNE 
(zgodnie z rysunkiem A/K-01 pom. nr 13.0 ) 
 
Jest powierzchnią przeznaczoną do przygotowania i spożywania posiłków i napojów w trakcie przerw w pracy 
pracowników. 
Pomieszczenie wyposażone jest w: 
- stół 
- krzesła 
- zabudowę kuchenną z zamkniętymi szafkami i półkami 
- zlew jednokomorowy 
- umywalkę 
- lodówkę 
- kuchenkę mikrofalową 
- ekspres do kawy 
- czajnik bezprzewodowy 
- oraz niezbędne wyposażenie technologiczne (np. pojemniki na ręczniki papierowe, mydło w płynie, kosz na śmieci) 
 
Posadzka  Płytki ceramiczne/laminat.  
Ściany Płytki ceramiczne - fartuchy , powyżej kolor jasny farba np. akrylowa 
Sufit gładki malowany farbą akrylową – kolor jasny 
Drzwi  Zmywalne, szerokość światła przejścia = 90 cm 
Oświetlenie  200 Lx,  
Wentylacja Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie  2 wym./h  
Temperatura Temperatura pomieszczenia +20oC 
Wymagania 
dodatkowe  

Przy umywalce zainstalować pojemnik ze środkiem myjąco- dezynfekującym, pojemnik na 
ręcznik jednorazowy papierowy, zamykany pojemnik na odpady  wyłożony workiem foliowym .  

 
 
POMIESZCZENIE BIUROWE 
(zgodnie z rysunkiem A/K-01 pom. nr 14.0 ) 
 
Pomieszczenie wyposażone będzie w 
- biurka, fotele biurowe 
- elektroniczne urządzenia biurowe (komputery, drukarki, telefony, itp.) 
- szafy i regały w zabudowie na pełną wysokość pomieszczenia 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

- szafki i stoły 
- kosze na śmieci oraz inne niezbędne artykuły biurowe 

 
Posadzka  wykładzina winylowa 
Ściany Okładzina ozdobna/  farba np. akrylowa 
Sufit Podwieszany systemowy GBK/rastrowy lub malowany farbą akrylową  
Drzwi  Zmywalne, szerokość światła przejścia min = 90 cm 
Oświetlenie  500 Lx,  
Wentylacja grawitacyjna 20m3/h / osoba 
Temperatura Temperatura pomieszczenia +20oC 
Wymagania 
dodatkowe  

Pomieszczenie oświetlone światłem dziennym min 10,38 m2 

 
 
POMIESZCZENIE BIUROWE 
(zgodnie z rysunkiem A/K-01 pom. nr 16.0) 
 
Pomieszczenie wyposażone będzie w 
- biurka, fotele biurowe 
- elektroniczne urządzenia biurowe (komputery, drukarki, telefony, itp.) 
- szafy i regały w zabudowie na pełną wysokość pomieszczenia 
- szafki i stoły 
- kosze na śmieci oraz inne niezbędne artykuły biurowe 

 
Posadzka  wykładzina winylowa 
Ściany Okładzina ozdobna/  farba np. akrylowa 
Sufit Podwieszany systemowy GBK/rastrowy lub malowany farbą akrylową  
Drzwi  Zmywalne, szerokość światła przejścia min = 90 cm 
Oświetlenie  500 Lx,  
Wentylacja grawitacyjna 20m3/h / osoba 
Temperatura Temperatura pomieszczenia +20oC 
Wymagania 
dodatkowe  

Pomieszczenie oświetlone światłem dziennym min 10,38 m2 

 
 
POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 
(zgodnie z rysunkiem A/K-01 pom. nr 15.0) 
 
Pomieszczenie wyposażone będzie w 
- regały na środki czystości 
- zlew gospodarczy niski (zimna i ciepła woda) 
- kosz na śmieci 
- pojemnik na ręczniki papierowe 
- mydło w płynie 
-regał na sprzęt porządkowy 
 
 
Posadzka  Płytki ceramiczne.  
Ściany Płytki ceramiczne h=2,0 m , powyżej kolor jasny farba np. akrylowa 
Sufit gładki – kolor jasny 
Drzwi  Zmywalne . Drzwi z kratką nawiewu dołem (0,0220m2) szerokość światła przejścia = 90 

cm 
Oświetlenie  200 Lx,  
Wentylacja Wentylacja grawitacyjna 50m3/h 
Temperatura Temperatura pomieszczenia +16oC 
Wymagania 
dodatkowe  

Przy zlewie zainstalować pojemnik ze środkiem myjąco- dezynfekującym, pojemnik na 
ręcznik jednorazowy papierowy, zamykany pojemnik na odpady  wyłożony workiem 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

foliowym .  
 
 
WIATROŁAP 
(zgodnie z rysunkiem A/K-01 pom. nr 17.0) 
 
BRAK WYPOSAŻENIA TECHNILOGICZNEGO 
 
Posadzka  Panele winylowe 
Ściany kolor jasny farba np. akrylowa 
Sufit kolor jasny farba np. akrylowa 
Drzwi  Zmywalne .  
oświetlenie  300 Lx  
Wentylacja  2 wym/h - grawitacyjna 
Temperatura Temperatura pomieszczenia +16oC  
 
 
OGÓLNE WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNO  - BUDOWLANE: 
 
Rozplanowanie powierzchni – wg rysunku,  
 

Wysokość pomieszczeń: 
• powinna wynosić min 2,5m (dla pomieszczeń w których przebywają max 4 osoby) -3m (dla pomieszczeń w 

których przebywa pow. 4 osób),  
  

 Wykończenie sufitów: 
• powierzchnie sufitów powinny być pełne, gładkie w jasnych kolorach, bez uszkodzeń i szczelin, 

zabezpieczone przed kondensacją pary oraz wzrostem pleśni 
 
Wykończenie posadzek:  

• w pomieszczeniach pracy posadzki powinny być  łatwe do utrzymania w czystości,  
• podłoga w pokojach socjalnych personelu, pomieszczeniach kuchennych, magazynowych, sanitarnych i 

komunikacji musi być gładka, nienasiąkliwa, łatwo zmywalna, niepyląca, nieśliska, odporna na ścieranie i 
uderzenia mechaniczne.  

• w pomieszczeniach, w których znajdują się kratki ściekowe posadzkę należy wykonać ze spadkiem w 
kierunku kratek.  

• niedopuszczalna jest różnica poziomów (progi, stopnie itp.) w ciągach komunikacyjnych oraz między 
pomieszczeniami.  

 
Wykończenie ścian:  

• powierzchnie ścian powinny być pełne, gładkie, bez uszkodzeń i szczelin, zabezpieczone przed kondensacją 
pary oraz wzrostem pleśni 

• ściany pomieszczeń higienicznych do wysokości co najmniej 2m powinny być pokryte materiałami 
zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi odpornymi 
na działanie środków dezynfekcyjnych 

• w sanitariatach, przedsionkach izolacyjnych i innych gdzie przewidziano punkty wodne ( np. zlewy, 
umywalki) ściany min do wysokości 2m powierzchnie gładkie, twarde, zmywalne, odporne na środki 
dezynfekcyjne.  

Drzwi: 
• powinny być szczelne i mieć powierzchnię gładką, dostosowaną do zmywania wodą 
• wszystkie drzwi do pomieszczeń sanitarnych i pomieszczeń porządkowych należy wyposażyć 
• w dolnej części w tuleje wentylacyjne lub podcięcia w drzwiach o łącznej powierzchni min. 0,022m2.  
• szerokość drzwi w świetle minimum 90cm (zgodnie z rysunkiem architektonicznym) 

 
Oświetlenie: 

• oświetlenie naturalne w pomieszczeniach których praca przebiega przez całą zmianę.  
• oświetlenie naturalne pośrednie lub sztuczne dopuszcza się w takich pomieszczeniach  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

produkcyjnych, w których praca jest krótkotrwała lub okresowa (nie przekraczająca czterech godzin).  
 

 
WYTYCZNE BRANŻOWE 

 
WYTYCZNE WODNO – KANALIZACYJNE: 
-przybory sanitarne umieścić zgodnie z oznaczeniem na rysunku, 
-do wszystkich przyborów sanitarnych oprócz spłuczki ustępowej doprowadzić ciepłą i zimną wodę, 
-woda powinna spełniać wymogi rozporządzenia MZ dot. wymogów dla wody pitnej,  
- Zapotrzebowanie wody na cele sanitarne i technologiczne oraz określenie ilości ścieków  
sanitarnych i technologicznych określają projekty branżowe.  
 
WYTYCZNE WENTYLACJI: 
-we wszystkich pomieszczeniach należy przewidzieć wentylację  
We wszystkich pomieszczeniach należy zapewnić wentylację pomieszczeń o krotnościach wymian:  
• Komunikacja 2 wym./h  
• Pomieszczenie porządkowe - 2 wym./h  
•Zaplecze socjalne personelu - 2 wym./h  
• pom. biurowe - 20 m3/h dla każdej przebywającej osoby  
• pomieszczenia pracy – min 20 m3/h dla każdej przebywającej osoby 
 
Wentylacja mechaniczna wg projektu branżowego.  
 
WYTYCZNE OGRZEWANIA: 
-temperatury ogrzewanych pomieszczeń zapewnić zgodnie z PN-82/B-02402, 
 
WYTYCZNE ELEKTRYCZNE: 
-oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym wg PN-EN 12464-1:2004, 
-zapotrzebowanie energii elektrycznej do celów technologicznych według DTR urządzeń, 
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