
 

                                                                                                                             

1. Wstęp 

 Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny dla pomieszcze

leczniczego wykonującego działalno

Rudkach. 

 

2. Opis stanu projektowanego

 Projektowany budynek z usługami medycznymi mie

Świętokrzyskie. Szerokość

niepełnosprawnym. Do pomieszcze

wodociągowej oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej gminnej. Ogrzewanie budynku z 

kotłowni zlokalizowanej poza pomieszczeniami nale

pomieszczeń w świetle wynosi od  2,82 

 

3. Założenia programowe:

     Zakres świadczonych usług:

– Gabinet dentystyczny –

będzie wykonywać zabiegów w znieczuleniu ogólnym,

– Gabinety lekarskie, 

– Gabinet pielegniarki środowiskowej,

– Gabinet zabiegowy + ekg,

– Gabinet pediatryczny, 

– Gabinet szczepień. 

Odpady medyczne będą przenoszone w pojemnikach zamkni

znajdującej się w pomieszczeniu na odpady, codziennie po zako

Następnie wywożone będą

Lodówka na odpady medyczne obudowana i zamykana na 

Dzieci zdrowe oraz dzieci chore przyjmowane b

 

4. Podstawy prawne  

�   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiada

działalność leczniczą (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 739

�    Rozporządzenie  Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 
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Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny dla pomieszcze

ącego działalność leczniczą - przychodni zlokalizowanej w 

projektowanego  

Projektowany budynek z usługami medycznymi mieści się w msc. Rudki, woj. 

ść wejścia głównego do budynku umożliwia dost

niepełnosprawnym. Do pomieszczeń doprowadzona jest woda bieżą

wej oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej gminnej. Ogrzewanie budynku z 

kotłowni zlokalizowanej poza pomieszczeniami należącymi do lokalu. Wysoko

wietle wynosi od  2,82 m. 

enia programowe:  

wiadczonych usług: 

– będzie udzielał świadczenia zdrowotne profilaktyczne, nie 

ć zabiegów w znieczuleniu ogólnym, 

środowiskowej, 

Gabinet zabiegowy + ekg, 

ędą przenoszone w pojemnikach zamknię

 w pomieszczeniu na odpady, codziennie po zako

ędą przez specjalistyczną firmę raz w tygodniu.

Lodówka na odpady medyczne obudowana i zamykana na klucz. 

Dzieci zdrowe oraz dzieci chore przyjmowane będą w rozdziale czasowym.

 

dzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych 

, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu w

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 739 ) 

dzenie  Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 
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Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny dla pomieszczeń podmiotu 

przychodni zlokalizowanej w 

ś ę w msc. Rudki, woj. 

żliwia dostęp osobom 

 doprowadzona jest woda bieżąca z gminnej sieci 

cze kanalizacji sanitarnej gminnej. Ogrzewanie budynku z 

cymi do lokalu. Wysokość 

wiadczenia zdrowotne profilaktyczne, nie 

 przenoszone w pojemnikach zamkniętych do lodówki  

 w pomieszczeniu na odpady, codziennie po zakończeniu pracy.  

 raz w tygodniu. 

 w rozdziale czasowym. 

dzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych 

dzenia podmiotu wykonującego 

dzenie  Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 



 

                                                                                                                             

1994 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada

(Dz. U. Nr 75 poz. 690, z 2002 r. Z pó

�     Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. 

Zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze

i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 r. Poz. 1650 z pó

 

5. Wytyczne bran żowe

UWAGA: podano minimalne wymagania co do rodzaju wentylacji, w przypadku 

korzystniejszego przypadku alternatywnie mo

mechaniczną. 

1.01 GABINET DENTYSTYCZNY 

Posadzka:  Podłoga gładka, 
działanie środków myj

Ściany:  Ściany wyłożone z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasi
i odpornych na działanie 
pozostałe ściany malowane farb

Wysoko ść 
[minimalna] 

2,82 m 

Ogrzewanie:  Grzejniki – gładkie, umo
Temperatura - 

Oświetlenie:  Naturalne, 500 lx

Wentylacja:  
[minimalna] 

1,5 w/h, grawitacyjna

Wyposa żenie:  1.1 Zlew – 1 szt.
1.2 Unit stomatologiczny 
1.3 Krzesło obrotowe lekarza 
1.4 Krzesło obrotowe asystenta 
1.5 Szafka asystuj
1.6 Szafka – 2 szt.
1.7 Szafka – 1 szt.
1.8 Lodówka 

Uwagi:  - 

 

1.02 ZAPLECZE GABINETU – powierzchnia: 5,18 m²

Posadzka:  Podłoga gładka, antypo
działanie środków myj

Ściany:  Ściany wyłożone z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, 
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1994 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowaniu 

, z 2002 r. Z późniejszymi zmianami). 

dzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. 

dzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze

i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 r. Poz. 1650 z póź. zm.). 

żowe 

UWAGA: podano minimalne wymagania co do rodzaju wentylacji, w przypadku 

korzystniejszego przypadku alternatywnie można zaproponowa

1.01 GABINET DENTYSTYCZNY – powierzchnia: 19,66 m² 

Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasią
środków myjąco-dezynfekcyjnych - PCW 

żone z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasi
i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych do wysoko

ściany malowane farbą akrylową 

gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czysto
 20ºC 

Naturalne, 500 lx 

grawitacyjna 

1 szt. 
1.2 Unit stomatologiczny – 1 szt. 
1.3 Krzesło obrotowe lekarza – 1 szt. 
1.4 Krzesło obrotowe asystenta – 1 szt. 
1.5 Szafka asystująca – 1 szt. 

2 szt. 
1 szt. 

powierzchnia: 5,18 m² 

Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasią
środków myjąco-dezynfekcyjnych - PCW 

żone z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, 
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ć budynki i usytuowaniu 

dzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. 

dzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  

UWAGA: podano minimalne wymagania co do rodzaju wentylacji, w przypadku 

na zaproponować wentylację 

lizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na 

one z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych 
rodków dezynfekcyjnych do wysokości 2,0 m; 

ce ich mycie i utrzymanie w czystości. 

lizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na 

one z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych 



 

                                                                                                                             

i odpornych na działanie 
pozostałe ściany malowane farb

Wysoko ść 
[minimalna] 

2,82 m 

Ogrzewanie:  Grzejniki – gładkie, umo
Temperatura - 

Oświetlenie:  Naturalne, 500 lx

Wentylacja:  
[minimalna] 

1,5 w/h, grawitacyjna

Wyposa żenie:  2.1 Umywalka 
2.2 Zlew – 1 szt.
2.3 Szafka – 1 szt.
2.4 Szafka – 2 szt.
2.5 Sterylizator 

Uwagi:  - 

 

1.03 KOMUNIKACJA – powierzchnia: 31,98 

Posadzka:  Podłoga gładka, antypo
działanie środków myj

Ściany:  Farba akrylowa

Wysoko ść 
[minimalna] 

2,82 m 

Ogrzewanie:  Grzejniki – gładkie, umo
Temperatura - 

Oświetlenie:  Sztuczne, 300 lx

Wentylacja:  
[minimalna] 

pośrednia 

Wyposa żenie:  - 

Uwagi:  - 

    

1.04 WC DAMSKIE + NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Posadzka:  Podłoga gładka, antypo
działanie środków myj

Ściany:  Ściany wyłożone z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasi
i odpornych na działanie 
pozostałe ściany malowane farb

Wysoko ść 
[minimalna] 

2,82 m 

Ogrzewanie:  Grzejniki – gładkie, umo
Temperatura - 
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i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych do wysoko
ściany malowane farbą akrylową 

gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czysto
 20ºC 

Naturalne, 500 lx 

1,5 w/h, grawitacyjna 

2.1 Umywalka – 1 szt. 
1 szt. 

1 szt. 
2 szt. 

2.5 Sterylizator – 1 szt. 

powierzchnia: 31,98 m² 

Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasią
środków myjąco-dezynfekcyjnych - GRES 

Farba akrylowa 

gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czysto
 20ºC 

Sztuczne, 300 lx 

1.04 WC DAMSKIE + NIEPEŁNOSPRAWNYCH – powierzchnia: 4,23 m² 

Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasią
środków myjąco-dezynfekcyjnych - GRES 

żone z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasi
i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych do wysoko

ściany malowane farbą akrylową 

gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czysto
 20ºC 
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rodków dezynfekcyjnych do wysokości 2,0 m; 

ce ich mycie i utrzymanie w czystości. 

lizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na 

utrzymanie w czystości. 

zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na 

one z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych 
rodków dezynfekcyjnych do wysokości 2,0 m; 

ce ich mycie i utrzymanie w czystości. 



 

                                                                                                                             

Oświetlenie:  Naturalne, 200 lx

Wentylacja:  
[minimalna] 

50m3/godz 

Wyposa żenie:  4.1 Umywalka
2.2 Miska ustę

Uwagi:  - 

  

1.05 WC męskie – powierzchnia: 3,64 m²

Posadzka:  Podłoga gładka, antypo
działanie środków myj

Ściany:  Ściany wyłożone z 
i odpornych na działanie 
pozostałe ściany malowane farb

Wysoko ść 
[minimalna] 

2,82 m 

Ogrzewanie:  Grzejniki – gładkie, umo
Temperatura - 

Oświetlenie:  Naturalne, 200 lx

Wentylacja:  
[minimalna] 50m3/godz 

Wyposa żenie:  5.1 Umywalka 
5.2 Miska ustę

Uwagi:  - 

 

1.06 WC personelu – powierzchnia: 4,04 m²

Posadzka:  Podłoga gładka,
działanie środków myj

Ściany:  Ściany wyłożone z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasi
i odpornych na działanie 
pozostałe ściany malowane farb

Wysoko ść 
[minimalna] 

2,82 m 

Ogrzewanie:  Grzejniki – gładkie, umo
Temperatura - 

Oświetlenie:  Naturalne, 200 lx

Wentylacja:  
[minimalna] 50m3/godz 

Wyposa żenie:  5.1 Umywalka 
5.2 Miska ustę

Uwagi:  - 
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Naturalne, 200 lx 

4.1 Umywalka – 1 szt. 
2.2 Miska ustępowa – 1 szt. 

powierzchnia: 3,64 m² 

Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasią
środków myjąco-dezynfekcyjnych - GRES 

żone z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasi
i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych do wysoko

ściany malowane farbą akrylową 

gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czysto
 20ºC 

Naturalne, 200 lx 

5.1 Umywalka – 1 szt. 
5.2 Miska ustępowa – 1 szt. 

powierzchnia: 4,04 m² 

Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasią
środków myjąco-dezynfekcyjnych - GRES 

żone z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasi
i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych do wysoko

ściany malowane farbą akrylową 

gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czysto
 20ºC 

Naturalne, 200 lx 

5.1 Umywalka – 1 szt. 
5.2 Miska ustępowa – 1 szt. 

.projektytechnologiczne.pl 

lizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na 

materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych 
rodków dezynfekcyjnych do wysokości 2,0 m; 

i utrzymanie w czystości. 

lizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na 

one z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych 
rodków dezynfekcyjnych do wysokości 2,0 m; 

ce ich mycie i utrzymanie w czystości. 



 

                                                                                                                             

1.07 POMIESZCZENIE SOCJALNE  

Posadzka:  Podłoga gładka, antypo
działanie środków myj

Ściany:  Przy przyborach wodnych glazura do wysoko
przyboru, pozostałe 

Wysoko ść 
[minimalna] 

2,82 m 

Ogrzewanie:  Grzejniki – gładkie, umo
Temperatura - 

Oświetlenie:  Naturalne, 300 lx

Wentylacja:  
[minimalna] 

1,5 w/h, grawitacyjna

Wyposa żenie:  7.1 Umywalka 
7.2 Zlew – 1 szt.
7.3 Szafka – 1 szt.
7.4 Krzesło – 4 szt.
7.5 Stół – 1 szt.

Uwagi:  - 

 

1.08 GABINET LEKARSKI – powierzchnia: 19,68 m²

Posadzka:  Podłoga gładka, antypo
działanie środków myj
HOMOGENICZNA

Ściany:  Przy przyborach wodnych glazura do wysoko
przyboru, pozostałe 

Wysoko ść 
[minimalna] 

2,82 m 

Ogrzewanie:  Grzejniki – gładkie, umo
Temperatura - 

Oświetlenie:  Naturalne, 500 lx

Wentylacja:  
[minimalna] 

1,5 w/h, grawitacyjna

Wyposa żenie:  8.1 Umywalka 
8.2 Szafka – 1 szt.
8.3 Krzesło – 2 szt.
8.4 Biurko – 1 szt.
8.5 Krzesło lekarza 
8.6 Leżanka –
8.7 Szafka – 1 szt.

Uwagi:  - 
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1.07 POMIESZCZENIE SOCJALNE  – powierzchnia: 13,96 m² 

Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasią
środków myjąco-dezynfekcyjnych - GRES 

Przy przyborach wodnych glazura do wysokości 1,6 m oraz 0,6 m poza obrys 
przyboru, pozostałe ściany farba akrylowa – zmywalna 

gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czysto
 20ºC 

Naturalne, 300 lx 

1,5 w/h, grawitacyjna 

7.1 Umywalka – 1 szt. 
1 szt. 

1 szt. 
4 szt. 

1 szt. 

powierzchnia: 19,68 m² 

Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasią
środków myjąco-dezynfekcyjnych – WYKŁADZINA PCW 

HOMOGENICZNA 

Przy przyborach wodnych glazura do wysokości 1,6 m oraz 0,6 m poza
przyboru, pozostałe ściany farba akrylowa – zmywalna 

gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czysto
 24ºC 

Naturalne, 500 lx 

w/h, grawitacyjna 

8.1 Umywalka – 1 szt. 
1 szt. 
2 szt. 

1 szt. 
8.5 Krzesło lekarza – 1 szt. 

– 1 szt. 
1 szt. 
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lizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na 

ci 1,6 m oraz 0,6 m poza obrys 

ce ich mycie i utrzymanie w czystości. 

lizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na 
WYKŁADZINA PCW 

ci 1,6 m oraz 0,6 m poza obrys 

ce ich mycie i utrzymanie w czystości. 



 

                                                                                                                             

1.09 GABINET ZABIEGOWY + EKG 

Posadzka:  Podłoga gładka, antypo
działanie środków myj
HOMOGENICZNA

Ściany:  Przy przyborach wodnych glazura do wysoko
przyboru, pozostałe 

Wysoko ść 
[minimalna] 

2,82 m 

Ogrzewanie:  Grzejniki – gładkie, umo
Temperatura - 

Oświetlenie:  Naturalne, 500 lx

Wentylacja:  
[minimalna] 

1,5 w/h, grawitacyjna

Wyposa żenie:  8.1 Umywalka 
8.2 Szafka – 1 szt.
8.3 Krzesło – 2 szt.
8.4 Biurko – 1 szt.
8.5 Krzesło lekarza 
8.6 Leżanka –
8.7 Szafka – 1 szt.
8.8 Aparat do EKG

Uwagi:  - 

 

1.10 ŚLUZA – powierzchnia: 3,26 m²

Posadzka:  Podłoga gładka, antypo
działanie środków myj
HOMOGENICZNA

Ściany:  Ściany wyłożone z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasi
i odpornych na działanie 
pozostałe ściany malowane farb

Wysoko ść 
[minimalna] 

2,82 m 

Ogrzewanie:  Grzejniki – gładkie, umo
Temperatura - 

Oświetlenie:  Sztuczne, 300 lx

Wentylacja:  
[minimalna] 

1,5 w/h, grawitacyjna

Wyposa żenie:  9.1 Umywalka 

Uwagi:  - 

1.11 MAGAZYNEK – powierzchnia: 5,07 m²

Posadzka:  Podłoga gładka, antypo
działanie środków myj
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1.09 GABINET ZABIEGOWY + EKG – powierzchnia: 17,51 m² 

Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasią
środków myjąco-dezynfekcyjnych – WYKŁADZINA PCW 

HOMOGENICZNA 

Przy przyborach wodnych glazura do wysokości 1,6 m oraz 0,6 m poza obrys 
pozostałe ściany farba akrylowa – zmywalna 

gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czysto
 24ºC 

Naturalne, 500 lx 

1,5 w/h, grawitacyjna 

8.1 Umywalka – 1 szt. 
1 szt. 
2 szt. 

1 szt. 
8.5 Krzesło lekarza – 1 szt. 

– 1 szt. 
1 szt. 

8.8 Aparat do EKG 

powierzchnia: 3,26 m² 

gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasią
środków myjąco-dezynfekcyjnych – WYKŁADZINA PCW 

HOMOGENICZNA 

żone z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasi
i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych do wysoko

ściany malowane farbą akrylową 

gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czysto
 16ºC 

Sztuczne, 300 lx 

1,5 w/h, grawitacyjna 

9.1 Umywalka – 1 szt. 

powierzchnia: 5,07 m² 

Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasią
środków myjąco-dezynfekcyjnych – GRES 
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lizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na 
WYKŁADZINA PCW 

ci 1,6 m oraz 0,6 m poza obrys 

ce ich mycie i utrzymanie w czystości. 

lizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na 
WYKŁADZINA PCW 

one z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych 
w dezynfekcyjnych do wysokości 2,0 m; 

ce ich mycie i utrzymanie w czystości. 

lizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na 



 

                                                                                                                             

Ściany:  Farba akrylowa

Wysoko ść 
[minimalna] 

2,82 m 

Ogrzewanie:  Grzejniki – gładkie, umo
Temperatura - 

Oświetlenie:  Naturalne, 500 lx

Wentylacja:  
[minimalna] 

1,5 w/h, grawitacyjna

Wyposa żenie:  11.1 Regał – 2 szt.

Uwagi:  - 

 

1.12 KOMUNIKACJA – powierzchnia: 14,79 m²

Posadzka:  Podłoga gładka, antypo
działanie środków myj

Ściany:  Farba akrylowa

Wysoko ść 
[minimalna] 

2,82 m 

Ogrzewanie:  Grzejniki – gładkie, umo
Temperatura - 

Oświetlenie:  Sztuczne, 300 lx

Wentylacja:  
[minimalna] 

pośrednia 

Wyposa żenie:  - 

Uwagi:  - 

 

1.13 POCZEKALNIA – powierzchnia: 15,20 m²

Posadzka:  Podłoga gładka, antypo
działanie środków myj

Ściany:  Farba akrylowa

Wysoko ść 
[minimalna] 

2,82 m 

Ogrzewanie:  Grzejniki – gładkie, umo
Temperatura - 

Oświetlenie:  Naturalne, 300 lx

Wentylacja:  
[minimalna] 

1,5 w/h, grawitacyjna

Wyposa żenie:  8.1 Krzesło – 8 szt.
8.2 Stół  – 1 szt.
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Farba akrylowa 

gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czysto
 16ºC 

Naturalne, 500 lx 

1,5 w/h, grawitacyjna 

2 szt. 

powierzchnia: 14,79 m² 

Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasią
środków myjąco-dezynfekcyjnych – GRES 

Farba akrylowa 

gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czysto
 20ºC 

Sztuczne, 300 lx 

powierzchnia: 15,20 m² 

Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasią
środków myjąco-dezynfekcyjnych – GRES 

Farba akrylowa 

gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w 
 20ºC 

Naturalne, 300 lx 

1,5 w/h, grawitacyjna 

8 szt. 
1 szt. 
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ce ich mycie i utrzymanie w czystości. 

lizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na 

ce ich mycie i utrzymanie w czystości. 

lizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na 

ce ich mycie i utrzymanie w czystości. 



 

                                                                                                                             

Uwagi:  - 

 

1.14 WC pacjentów – powierzchnia: 2,96 m²

Posadzka:  Podłoga gładka, 
działanie środków myj

Ściany:  Ściany wyłożone z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasi
i odpornych na działanie 
pozostałe ściany malowane farb

Wysoko ść 
[minimalna] 

2,82 m 

Ogrzewanie:  Grzejniki – gładkie, umo
Temperatura - 

Oświetlenie:  Naturalne, 200 lx

Wentylacja:  
[minimalna] 

50m3/godz 

Wyposa żenie:  14.1 Umywalka 
14.2 Miska ustę

Uwagi:  - 

 

1.15 WIATROŁAP – powierzchnia: 4,0 m²

Posadzka:  Podłoga gładka, antypo
działanie środków myj

Ściany:  Farba akrylowa

Wysoko ść 
[minimalna] 

2,82 m 

Ogrzewanie:  Grzejniki – gładkie, umo
Temperatura - 

Oświetlenie:  Sztuczne, 200 lx

Wentylacja:  
[minimalna] 

pośrednia 

Wyposa żenie:  - 

Uwagi:  - 

 

1.16 GABINET SZCZEPIEŃ – powierzchnia: 9,32 m²

Posadzka:  Podłoga gładka, antypo
działanie środków myj
HOMOGENICZNA
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powierzchnia: 2,96 m² 

Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasią
środków myjąco-dezynfekcyjnych - GRES 

żone z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasi
i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych do wysoko

ściany malowane farbą akrylową 

gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czysto
 20ºC 

Naturalne, 200 lx 

14.1 Umywalka – 1 szt. 
14.2 Miska ustępowa – 1 szt. 

powierzchnia: 4,0 m² 

Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasią
środków myjąco-dezynfekcyjnych – GRES 

Farba akrylowa 

gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czysto
 16ºC 

Sztuczne, 200 lx 

powierzchnia: 9,32 m² 

Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasią
środków myjąco-dezynfekcyjnych – WYKŁADZINA PCW 

HOMOGENICZNA 
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lizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na 

one z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych 
rodków dezynfekcyjnych do wysokości 2,0 m; 

ce ich mycie i utrzymanie w czystości. 

lizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na 

ce ich mycie i utrzymanie w czystości. 

lizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na 
WYKŁADZINA PCW 



 

                                                                                                                             

Ściany:  Przy przyborach wodnych glazura do wysoko
przyboru, pozostałe 

Wysoko ść 
[minimalna] 

2,82 m 

Ogrzewanie:  Grzejniki – gładkie, umo
Temperatura - 

Oświetlenie:  Naturalne, 500 lx

Wentylacja:  
[minimalna] 

1,5 w/h, grawitacyjna

Wyposa żenie:  16.1 Blat do bada
16.2 Krzesło –
16.3 Leżanka 
16.4 Umywalka 
16.5 Lodówka 
16.6 Stolik mobilny 

Uwagi:  - 

 

1.17 GABINET PEDIATRY – powierzchnia: 16,07 m²

Posadzka:  Podłoga gładka, antypo
działanie środków myj
HOMOGENICZNA

Ściany:  Przy przyborach wodnych glazura
przyboru, pozostałe 

Wysoko ść 
[minimalna] 

2,82 m 

Ogrzewanie:  Grzejniki – gładkie, umo
Temperatura - 

Oświetlenie:  Naturalne, 500 

Wentylacja:  
[minimalna] 

1,5 w/h, grawitacyjna

Wyposa żenie:  17.1 Umywalka 
17.2 Krzesło lekarza 
17.3 Biurko lekarza 
17.4 Krzesło pacjenta 
17.5 Leżanka 
17.6 Krzesło –
17.7 Zlew – 1 szt.
17.8 Blat do bada

Uwagi:  - 

 

1.18 KOMUNIKACJA – powierzchnia: 11,85 m²

Posadzka:  Podłoga gładka, antypo
działanie środków myj
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Przy przyborach wodnych glazura do wysokości 1,6 m oraz 0,6 m poza obrys 
przyboru, pozostałe ściany farba akrylowa – zmywalna 

gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czysto
 24ºC 

Naturalne, 500 lx 

1,5 w/h, grawitacyjna 

16.1 Blat do badań niemowląt + lampa ocieplająca(300W) nad blatem 
– 1 szt. 

żanka – 1 szt. 
16.4 Umywalka – 1 szt. 
16.5 Lodówka – 1 szt. 
16.6 Stolik mobilny – 1 szt. 

powierzchnia: 16,07 m² 

Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasią
środków myjąco-dezynfekcyjnych – WYKŁADZINA PCW 

HOMOGENICZNA 

Przy przyborach wodnych glazura do wysokości 1,6 m oraz 0,6 m poza obrys 
przyboru, pozostałe ściany farba akrylowa – zmywalna 

gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czysto
 24ºC 

Naturalne, 500 lx 

1,5 w/h, grawitacyjna 

17.1 Umywalka – 1 szt. 
17.2 Krzesło lekarza – 1 szt. 
17.3 Biurko lekarza – 1 szt. 
17.4 Krzesło pacjenta – 1 szt. 

żanka – 1 szt. 
– 1 szt. 

1 szt. 
badań niemowląt + lampa ocieplająca(300W) nad blatem 

powierzchnia: 11,85 m² 

Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasią
środków myjąco-dezynfekcyjnych – GRES 

.projektytechnologiczne.pl 

1,6 m oraz 0,6 m poza obrys 

ce ich mycie i utrzymanie w czystości. 

ca(300W) nad blatem – 1 szt. 

lizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na 
WYKŁADZINA PCW 

ci 1,6 m oraz 0,6 m poza obrys 

ce ich mycie i utrzymanie w czystości. 

ca(300W) nad blatem – 1 szt. 

lizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na 



 

                                                                                                                             

Ściany:  Farba akrylowa

Wysoko ść 
[minimalna] 

2,82 m 

Ogrzewanie:  Grzejniki – gładkie, umo
Temperatura - 

Oświetlenie:  Sztuczne, 200 lx

Wentylacja:  
[minimalna] 

pośrednia 

Wyposa żenie:  - 

Uwagi:  - 

 

1.19 UMYWALNIA – powierzchnia: 6,46 m²

Posadzka:  Podłoga gładka, antypo
działanie środków myj

Ściany:  Ściany wyłożone z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasi
i odpornych na działanie 
pozostałe ściany malowane farb

Wysoko ść 
[minimalna] 

2,82 m 

Ogrzewanie:  Grzejniki – gładkie, umo
Temperatura - 

Oświetlenie:  Naturalne, 200 lx

Wentylacja:  
[minimalna] 

Mechaniczna 4w/h

Wyposa żenie:  19.1 Miska ustę
19.2 Umywalka 
19.3 Prysznic 

Uwagi:  - 

 

1.20 UMYWALNIA – powierzchnia: 9,75 m²

Posadzka:  Podłoga gładka, antypo
działanie środków myj

Ściany:  Ściany wyłożone z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasi
i odpornych na działanie 
pozostałe ściany malowane farb

Wysoko ść 
[minimalna] 

2,82 m 

Ogrzewanie:  Grzejniki – gładkie, umo
Temperatura - 

Oświetlenie:  Naturalne, 200 lx
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Farba akrylowa 

gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czysto
 20ºC 

Sztuczne, 200 lx 

powierzchnia: 6,46 m² 

Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasią
środków myjąco-dezynfekcyjnych – GRES 

żone z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasi
odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych do wysoko

ściany malowane farbą akrylową 

gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czysto
 24ºC 

Naturalne, 200 lx 

Mechaniczna 4w/h 

19.1 Miska ustępowa – 1 szt. 
19.2 Umywalka – 1 szt. 
19.3 Prysznic – 1 szt. 

powierzchnia: 9,75 m² 

Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasią
środków myjąco-dezynfekcyjnych – GRES 

żone z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasi
i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych do wysoko

ściany malowane farbą akrylową 

gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czysto
 24ºC 

Naturalne, 200 lx 
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ce ich mycie i utrzymanie w czystości. 

lizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na 

one z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych 
rodków dezynfekcyjnych do wysokości 2,0 m; 

ce ich mycie i utrzymanie w czystości. 

zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na 

one z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych 
rodków dezynfekcyjnych do wysokości 2,0 m; 

ce ich mycie i utrzymanie w czystości. 



 

                                                                                                                             

Wentylacja:  
[minimalna] 

1,5 w/h, grawitacyjna

Wyposa żenie:  20.1 Umywalka
20.2 Szafka ubraniowa 
20.3 Krzesło –

Uwagi:  - 

 

1.21 MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ 

Posadzka:  Podłoga gładka, antypo
działanie środków 

Ściany:  Farba akrylowa

Wysoko ść 
[minimalna] 

2,82 m 

Ogrzewanie:  Grzejniki – gładkie, umo
Temperatura - 

Oświetlenie:  Naturalne, 200 lx

Wentylacja:  
[minimalna] 

1,5 w/h, grawitacyjna

Wyposa żenie:  21.1 Regał – kpl.

Uwagi:  - 

 

1.22 POMIESZCZENIE NA ODPADY 

Posadzka:  Podłoga gładka, antypo
działanie środków myj

Ściany:  Ściany wyłożone z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasi
i odpornych na działanie 
pozostałe ściany malowane farb

Wysoko ść 
[minimalna] 

2,82 m 

Ogrzewanie:  Grzejniki – gładkie, umo
Temperatura - 

Oświetlenie:  Naturalne, 200 lx

Wentylacja:  
[minimalna] 

1,5 w/h, grawitacyjna

Wyposa żenie:  22.1 Umywalka 
22.2 Lodówka na odpady 

Uwagi:  - 

 

                                                                                                                                        www.projekty

1,5 w/h, grawitacyjna 

20.1 Umywalka– 1 szt. 
20.2 Szafka ubraniowa – 7 szt. 

– 3 szt. 

1.21 MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ – powierzchnia:  7,02m² 

Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasią
środków myjąco-dezynfekcyjnych – GRES 

Farba akrylowa 

gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czysto
 16ºC 

Naturalne, 200 lx 

grawitacyjna 

kpl. 

1.22 POMIESZCZENIE NA ODPADY – powierzchnia: 3,42 m² 

Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasią
środków myjąco-dezynfekcyjnych – GRES 

żone z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasi
i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych do wysoko

ściany malowane farbą akrylową 

gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czysto
 16ºC 

Naturalne, 200 lx 

grawitacyjna 

22.1 Umywalka – 1 szt. 
22.2 Lodówka na odpady – 1 szt. 
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lizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na 

ce ich mycie i utrzymanie w czystości. 

lizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na 

one z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych 
rodków dezynfekcyjnych do wysokości 2,0 m; 

ce ich mycie i utrzymanie w czystości. 



 

                                                                                                                             

1.23 WIATROŁAP – powierzchnia: 

Posadzka:  Podłoga gładka, antypo
działanie środków myj

Ściany:  Farba akrylowa

Wysoko ść 
[minimalna] 

2,82 m 

Ogrzewanie:  Grzejniki – gładkie, umo
Temperatura - 

Oświetlenie:  Naturalne, 200 lx

Wentylacja:  
[minimalna] 

pośrednia 

Wyposa żenie:  - 

Uwagi:  - 

 

1.24 POM.PORZĄDKOWE +  BIELIZNA CZYSTA 

Posadzka:  Podłoga gładka, antypo
działanie środków myj

Ściany:  Ściany wyłożone z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasi
i odpornych na działanie 
powyżej farba akrylowa

Wysoko ść 
[minimalna] 

2,82 m 

Ogrzewanie:  Grzejniki – gładkie, umo
Temperatura - 

Oświetlenie:  Sztuczne, 200 lx

Wentylacja:  
[minimalna] 

1,5 w/h, grawitacyjna

Wyposa żenie:  24.1 Zlew porzą
24.2 Szafka porzą
24.3 Regał na bielizn

Uwagi:  - 

 

1.25 ARCHIWUM – powierzchnia: 5,41 m²

Posadzka:  Podłoga gładka, antypo
działanie środków myj

Ściany:  Farba akrylowa

Wysoko ść 
[minimalna] 

2,82 m 
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powierzchnia: 4,51 m² 

Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasią
środków myjąco-dezynfekcyjnych – GRES 

Farba akrylowa 

gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czysto
 16ºC 

Naturalne, 200 lx 

BIELIZNA CZYSTA – powierzchnia:  3,47m² 

Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasią
środków myjąco-dezynfekcyjnych – GRES 

żone z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasi
i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych do wysoko

farba akrylowa 

gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czysto
 16ºC 

Sztuczne, 200 lx 

1,5 w/h, grawitacyjna 

porządkowy – 1 szt. (górna krawędź 50cm od p.p.)
24.2 Szafka porządkowa – 1 szt. 
24.3 Regał na bieliznę brudną – 1 szt. 

powierzchnia: 5,41 m² 

Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasią
środków myjąco-dezynfekcyjnych – GRES 

Farba akrylowa 
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lizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na 

utrzymanie w czystości. 

zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na 

one z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych 
rodków dezynfekcyjnych do wysokości  2,0 m.,  

ce ich mycie i utrzymanie w czystości. 

 50cm od p.p.) 

lizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na 



 

                                                                                                                             

Ogrzewanie:  Grzejniki – gładkie, umo
Temperatura - 

Oświetlenie:  Sztuczne, 200 lx

Wentylacja:  
[minimalna] 

1,5 w/h , grawitacyjna

Wyposa żenie:  25.1 Regał – kpl.

Uwagi:  - 

 

1.26 REJESTRACJA – powierzchnia: 14,59 m²

Posadzka:  Podłoga gładka, antypo
działanie środków myj

Ściany:  Farba akrylowa

Wysoko ść 
[minimalna] 

2,82 m 

Ogrzewanie:  Grzejniki – gładkie, umo
Temperatura - 

Oświetlenie:  Naturalne, 500 lx

Wentylacja:  
[minimalna] 

1,5 w/h , grawitacyjna

Wyposa żenie:  26.1 Umywalka 
26.2 Biurko – 1 szt.
26.3 Krzesło –
26.4 Regał – kpl.

Uwagi:  - 

 

1.27 POCZEKALNIA – powierzchnia: 47,42 m²

Posadzka:  Podłoga gładka, antypo
działanie środków myj

Ściany:  Farba akrylowa

Wysoko ść 
[minimalna] 

2,82 m 

Ogrzewanie:  Grzejniki – gładkie, umo
Temperatura - 

Oświetlenie:  Naturalne, 300 lx

Wentylacja:  
[minimalna] 

1,5 w/h , grawitacyjna

Wyposa żenie:  27.1 Kurtyna powietrzna 
27.2 Krzesło –
27.3 Stół/blat –
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gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czysto
 16ºC 

Sztuczne, 200 lx 

1,5 w/h , grawitacyjna 

kpl. 

powierzchnia: 14,59 m² 

Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasią
środków myjąco-dezynfekcyjnych – GRES 

Farba akrylowa 

gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czysto
 20ºC 

Naturalne, 500 lx 

1,5 w/h , grawitacyjna 

Umywalka – 1 szt. 
1 szt. 

– 1 
kpl. 

powierzchnia: 47,42 m² 

Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasią
środków myjąco-dezynfekcyjnych – GRES 

Farba akrylowa 

gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czysto
 20ºC 

Naturalne, 300 lx 

1,5 w/h , grawitacyjna 

27.1 Kurtyna powietrzna – 1  szt. / zasilanie- 230V ; moc- 1500W
– kpl. 
– 1 szt. 
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ce ich mycie i utrzymanie w czystości. 

lizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na 

ce ich mycie i utrzymanie w czystości. 

lizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na 

ce ich mycie i utrzymanie w czystości. 

1500W 



 

                                                                                                                             

Uwagi:  - 

 

1.28 GABINET LEKARSKI  – powierzchnia: 15,87 m²

Posadzka:  Podłoga gładka, antypo
działanie środków myj

Ściany:  Przy przyborach wodnych glazura do wysoko
przyboru, pozostałe 

Wysoko ść 
[minimalna] 

2,82 m 

Ogrzewanie:  Grzejniki – gładkie, umo
Temperatura - 

Oświetlenie:  Naturalne, 500 lx

Wentylacja:  
[minimalna] 

1,5 w/h, grawitacyjna

Wyposa żenie:  28.1 Szafka – 
28.2 Krzesło –
28.3 Leżanka 
28.4 Szafka – 
28.5 Krzesło –
28.6 Biurko lekarza 
28.7 Krzesło lekarza 
28.8 Umywalka 
28.9 Szafka – 

Uwagi:  - 

 

1.29 WIATROŁAP  – powierzchnia: 4,05 m²

Posadzka:  Podłoga gładka, antypo
działanie środków myj

Ściany:  Farba akrylowa

Wysoko ść 
[minimalna] 

2,82 m 

Ogrzewanie:  - 
 

Oświetlenie:  Sztuczne, 200 lx

Wentylacja:  
[minimalna] 

pośrednia 

Wyposa żenie:  - 

Uwagi:  - 
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powierzchnia: 15,87 m² 

Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasią
środków myjąco-dezynfekcyjnych – GRES 

Przy przyborach wodnych glazura do wysokości 1,6 m oraz 0,6 m poza obrys 
przyboru, pozostałe ściany farba akrylowa – zmywalna 

gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czysto
 24ºC 

Naturalne, 500 lx 

1,5 w/h, grawitacyjna 

 1 szt. 
– 1 szt. 

żanka – 1 szt. 
 1 szt. 
– 1 szt. 

28.6 Biurko lekarza – 1 szt. 
28.7 Krzesło lekarza – 1 szt. 
28.8 Umywalka – 1 szt. 

 1szt. 

powierzchnia: 4,05 m² 

Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasią
środków myjąco-dezynfekcyjnych – GRES 

Farba akrylowa 

Sztuczne, 200 lx 

.projektytechnologiczne.pl 

lizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na 

ci 1,6 m oraz 0,6 m poza obrys 

ce ich mycie i utrzymanie w czystości. 

lizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na 



 

                                                                                                                             

1.30 POMIESZCZENIE PIELĘGNIARKI 

Posadzka:  Podłoga gładka, antypo
działanie środków myj

Ściany:  Przy przyborach wodnych glazura do wysoko
przyboru, pozostałe 

Wysoko ść 
[minimalna] 

2,82 m 

Ogrzewanie:  Grzejniki – gładkie, umo
Temperatura - 

Oświetlenie:  Naturalne, 500 lx

Wentylacja:  
[minimalna] 

1,5 w/h, grawitacyjna

Wyposa żenie:  30.1 Umywalka 
30.2 Biurko – 1 szt.
30.3 Krzesło –
30.4 Szafka – 

Uwagi:  - 

 

1.31 POCZEKALNIA  – powierzchnia: 8,05 m²

Posadzka:  Podłoga gładka, antypo
działanie środków myj

Ściany:  Farba akrylowa

Wysoko ść 
[minimalna] 

2,82 m 

Ogrzewanie:  Grzejniki – gładkie, umo
Temperatura - 

Oświetlenie:  Sztuczne, 200 lx

Wentylacja:  
[minimalna] 

pośrednia 

Wyposa żenie:  - 

Uwagi:  - 

 

1.32 GABINET POBRAŃ  – powierzchnia: 12,75 m²

Posadzka:  Podłoga gładka, antypo
działanie środków myj
HOMOGENICZNA

Ściany:  Przy przyborach wodnych glazura do wysoko
przyboru, pozostałe 

Wysoko ść 2,82 m 
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ĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ – powierzchnia: 7,25 m²

Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasią
środków myjąco-dezynfekcyjnych – GRES 

Przy przyborach wodnych glazura do wysokości 1,6 m oraz 0,6 m poza obrys 
pozostałe ściany farba akrylowa – zmywalna 

gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czysto
 20ºC 

Naturalne, 500 lx 

1,5 w/h, grawitacyjna 

30.1 Umywalka – 1 szt. 
1 szt. 

– 1 szt. 
 2 szt. 

powierzchnia: 8,05 m² 

Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasią
środków myjąco-dezynfekcyjnych – GRES 

Farba akrylowa 

gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czysto
 20ºC 

Sztuczne, 200 lx 

powierzchnia: 12,75 m² 

Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasią
środków myjąco-dezynfekcyjnych – WYKLADZINA PCW 

HOMOGENICZNA 

przyborach wodnych glazura do wysokości 1,6 m oraz 0,6 m poza obrys 
przyboru, pozostałe ściany farba akrylowa – zmywalna 

.projektytechnologiczne.pl 

powierzchnia: 7,25 m² 

lizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na 

ci 1,6 m oraz 0,6 m poza obrys 

ce ich mycie i utrzymanie w czystości. 

lizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na 

ce ich mycie i utrzymanie w czystości. 

lizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na 
WYKLADZINA PCW 

ci 1,6 m oraz 0,6 m poza obrys 



 

                                                                                                                             

[minimalna]  

Ogrzewanie:  Grzejniki – gładkie, umo
Temperatura - 

Oświetlenie:  Naturalne, 500 lx

Wentylacja:  
[minimalna] 

1,5 w/h, grawitacyjna

Wyposa żenie:  32.1 Biurko – 1 szt.
32.2 Krzesło –
32.3 Krzesło –
32.4 Stolik asystuj
32.5 Fotel – pobranie krwi 
32.6 Umywalka 
32.7 Lodówka 

Uwagi:  - 

 

1.33 KLATKA SCHODOWA – powierzchnia: 2,67 m²

Posadzka:  Podłoga gładka, antypo
działanie środków myj

Ściany:  Farba akrylowa

Wysoko ść 
[minimalna] 

- 

Ogrzewanie:  - 

Oświetlenie:  Naturalne, 200 lx

Wentylacja:  
[minimalna] 

pośrednia 

Wyposa żenie:  - 

Uwagi:  - 

 

UWAGA: 

NA POSADZKACH MOŻNA ZASTOSOWA

6. Wytyczne bran żowe 

6.1. Wytyczne do bran ży budowlanej

Wykończenie wnętrz według projektu budowlanego z uwzgl

opisanych w niniejszym opracowaniu.

   6.2. Wytyczne higieniczno

�   drzwi do przedsionków i k

�   wszystkie grzejniki w pomieszczeniach powinny by
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gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czysto
 20ºC 

Naturalne, 500 lx 

1,5 w/h, grawitacyjna 

1 szt. 
– 1 szt. 
– 1 szt. 

32.4 Stolik asystujący – 1 szt. 
pobranie krwi – 1 szt. 

32.6 Umywalka – 1 szt. 
Lodówka – 1 szt. 

powierzchnia: 2,67 m² 

Podłoga gładka, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, nienasią
środków myjąco-dezynfekcyjnych – GRES 

Farba akrylowa 

Naturalne, 200 lx 

ŻNA ZASTOSOWAĆ ZAMIENIIE WYKŁADZINĘ TYPU TARKET

ży budowlanej  

według projektu budowlanego z uwzględnieniem wymaga

opisanych w niniejszym opracowaniu. 

6.2. Wytyczne higieniczno -sanitarne  

ów i kabin ustępowych z nawietrzakami dolnymi,

wszystkie grzejniki w pomieszczeniach powinny być gładkie i

.projektytechnologiczne.pl 

ce ich mycie i utrzymanie w czystości. 

lizgowa, łatwo zmywalna, nienasiąkliwa, i odporna na 

Ę TYPU TARKET 

według projektu budowlanego z uwzględnieniem wymagań 

powych z nawietrzakami dolnymi, 

ć gładkie i łatwe do   



 

                                                                                                                             

czyszczenia, 

�    przy wszystkich przyborach sanitarnych woda bie

�   przy umywalkach zapewni

w płynie oraz dozownik środka dezynfekcyjnego,

�    stolarka okienna uchylna,

�    instalacje w obiekcie kryte.

 

     6.5. Wytyczne do instalacji wod

Budynek podłączony jest do istniej

czerpalnych zapewnić wodę

Woda do celów porz ądkowych:

 1,5 l / 1 m2 x 355,49 m2

Woda dla potrzeb gabinetów:

 30 l / 1 gab. X 8 = 240 l/dzie

Woda do celów sanitarnohigienicznych:

90 l / 1 osobę x 7 osoby = 630 /dzie

Dobowe zu życie wody wyniesie: 1403,23 l/dzie

w tym wody ciepłej przyjmuje si

1403,23 l x 50 % = 701,615 l
       

Ścieki  

Ilość ścieków równała się bę

 

7. Zatrudnienie 

W placówce praktykować bę
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przy wszystkich przyborach sanitarnych woda bieżąca zimna i ciepła,

przy umywalkach zapewnić w ręczniki jednorazowe, dozownik mydła 

rodka dezynfekcyjnego, 

stolarka okienna uchylna, 

cie kryte. 

Wytyczne do instalacji wod -kan  

czony jest do istniejącej instalacji wod-kan, przy wszystkich punktach 

ć wodę zimą i ciepłą. 

ądkowych:  
2 = 533,23 l /dzień 

dla potrzeb gabinetów:  

l/dzień 

Woda do celów sanitarnohigienicznych:  

soby = 630 /dzień 

ycie wody wyniesie: 1403,23 l/dzie ń 

w tym wody ciepłej przyjmuje się 50 % wody zimnej 

1403,23 l x 50 % = 701,615 l /dzień 

ę będzie zapotrzebowaniu wody. 

ć będzie 7 osób. 

      

mgr in

.projektytechnologiczne.pl 

ca zimna i ciepła, 

czniki jednorazowe, dozownik mydła  

kan, przy wszystkich punktach 

Opracowanie: 

mgr inż. Rafał Krzysiek 


