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1. Przedmiot i zakres opracowania 
 
      Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt technologiczny budowy  
Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego  w Walcach. 
 

2. Podstawa opracowania 
 
- umowa z Inwestorem, 
- wizja lokalna 
- Polskie Normy, 
- rysunki architektoniczne obiektu, 
- Przepisy prawne 
 

3. Założenia technologiczne i charakterystyka budynku Centrum 
Opiekuńczo- mieszkalnego w Walcach wraz  
z pomieszczeniami 

 

 Zamierzeniem jest stworzenie budynku Centrum Opiekuńczo-mieszkalnego  
w Walcach spełniającego wymagania obowiązujących norm i przepisów dotyczących 
prowadzenia tego typu placówek opisanych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.). Zakłada się pomoc dorosłym osobom 
niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o 
których mowa w.w ustawie poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w ramach 
pobytu dziennego lub całodobowego. 

 Planuje się utworzenie części dziennego pobytu – salę rekreacji (hall) 
zapewniającą możliwość całotygodniowego świadczenia usług. Do części dziennej 
zalicza się hall, kuchnia ze zmywalnią, WC dla mężczyzn oraz WC dla kobiet-
łączony z WC dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się również 
gabinet dyrektora placówki oraz gabinet lekarski pierwszej pomocy medycznej. 
Wyznaczono również szatnię na odzież wierzchnią dostępną z komunikacji [1.7]. 
Przy wejściu głównym znajduje się recepcja, a z niej wejście do pomieszczenia 
socjalnego, przeznaczonego na pobyt pracowników placówki. Na parterze 
wyznaczono pomieszczenie porządkowe oraz kotłownię, w których znajduje się 
sprzęt do utrzymania czystości obiektu.  

 Na piętrze zaprojektowano 4 mieszkania 2- osobowe z własną łazienką. Pokój 
dwuosobowy wyposażony jest w 2 łóżka, 2 szafy, stół, krzesła oraz szafkę nocną dla 
każdej osoby. Na piętrze znajduje się również kuchnia, umożliwiająca przygotowanie 
drobnych posiłków, przekąsek oraz napojów. Obok kuchni zaprojektowano 
pomieszczenia na czyste i brudne ubrania.  

 Komunikację pionową zapewniają schody dwubiegowe oraz winda 
przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Wejścia do budynku zapewniają 
pochylnie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
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Budynek składa się z następujących pomieszczeń: 

• Biuro [1.1], 

• WC dla mężczyzn z przedsionkiem [1.2], 

• WC dla niepełnosprawnych [1.3], 

• Kuchnia [1.4] – przeznaczona do przygotowania posiłków oraz ich 
wydawania, 

• Zmywalnia [1.5] – przeznaczona do odbioru brudnych naczyń i ich zmywania, 

• Rekreacja- hall [1.6] – przeznaczony na dzienny pobyt osób 
niepełnosprawnych, zapewniając zajęcia rekreacyjne, z wydzieleniem miejsca 
spożywania przygotowanych posiłków, 

• Komunikacja [1.7] – główna ewakuacja z budynku, 

• Korytarz [1.8],  

• Gabinet pierwszej pomocy [1.9] – gabinet lekarski, przystosowany do 
przeprowadzenia pierwszej pomocy medycznej, 

• Kotłownia + pom. sprzątaczki [1.10] – miejsce przechowywania środków 
czystości, sprzętu do utrzymania higieny i czystości obiektu, 

• Pomieszczenie socjalne [1.11] – przeznaczone dla pracowników placówki, 
miejsce spożywania posiłków przez pracowników, 

• Recepcja [1.12] – miejsce rejestracji pacjentów,  

• Szatnia [1.13] – przeznaczona do zmiany obuwia brudnego na obuwie czyste, 

• Pom. porządkowe [1.14] – miejsce przechowywania środków czystości, mycia 
sprzętu porządkowego. 

 

 
4. Zatrudnienie i pomieszczenia socjalno-bytowe 

  
 Kadrę Centrum Opiekuńczo-mieszkalnego w Walcach stanowić będzie zespół 

niezbędny do realizacji jego zadań. Uczestnicy powinni mieć zapewnione 
indywidualne wsparcie w relacji nie mniej niż jeden opiekun na trzech uczestników, 
w tym opiekunów na dyżurze nocnym. Jeżeli w centrum znajdować się będą osoby i 
specjalnych potrzebach (wynikających np. ze spektrum autyzmu, 
niepełnosprawności sprzężonych itd.) należy zapewnić dodatkowych asystentów dla 
tych osób.  

 Kadra składa się z: 
- kierownik Centrum, - 1 etat  
- opiekunowie 3 osoby – 3 etaty 
- asystent/ opiekun 1 osoba – 0,5 etatu 
- pielęgniarka 1 osoba – 0,5 etatu 
- terapeuta/opiekun 1 osoba – 1 etat  
- fizjoterapeuta 1 osoba – 0,5 etatu 
- kierowca 1 osoba – 0,5 etatu 
- sprzątaczka/pracownik gospodarczy 1 osoba – 1 etat 
- pracownik administracyjno- biurowy 1 osoba – 1 etat  
 
 Opiekę nad uczestnikami stanowić będą co najmniej 3 osoby  

o odpowiednim wykształceniu. Wszyscy pracownicy budynku zarówno opiekunowie 
jak i pracownicy kuchni mają do swojej dyspozycji pokój socjalny znajdujący się na 
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parterze wyposażony w szafki ubraniowe, aneks jadalniany (miejsce do spożywania 
posiłków).  
 

5. Żywienie 
  
 Przygotowanie posiłków w kuchni działać będzie na potrzeby żywienia 
uczestników Centrum Opiekuńczo-mieszkalnego oraz ewentualnie osób pracujących 
w obiekcie. Wszystkie potrawy i napoje podawane będą w naczyniach 
wielorazowych. Kuchnia przygotowywać będzie co najmniej 3 posiłki dziennie, w tym 
posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza. Śniadania, obiady 
przygotowywane w pełnym zakresie: potrawy mięsne, rybne, warzywne - 
przygotowywane na miejscu od surowca do produktu. Przygotowywane będą 
również desery, ciasta i podwieczorki oraz ciepłe napoje. Wyprodukowane potrawy 
będą wydawane przez okienko w części jadalnianej. Brudne naczynia odstawiane 
będą na okienko zmywalni. 
 Przyjmuje się założenie, że wszystkie surowce będą dostarczane  
w opakowaniach niezwrotnych (folia, karton). W przypadku dostaw mięsa  
w pojemnikach zwrotnych mięso będzie przepakowywane do wewnętrznych 
pojemników a pojemniki transportowe odbierane bezpośrednio przy dostawie.   
Do przechowywania surowców, półproduktów wymagających warunków 
chłodniczych przewidziano urządzenia szaf chłodniczo-mroźniczych.   
Produkty suche takie jak przetwory w słoikach, mąki, makarony, ryże, przyprawy, 
warzywa  w puszkach itp. będą przechowywane w magazynie produktów suchych. 
Warzywa będą trzymane w skrzynkach, workach na regale lub palecie.  
Jajka magazynowane będą w lodówce. 
 

6. Utrzymanie czystości i higiena personelu 
 
 Dla zachowania nienagannego stanu higienicznego pomieszczeń i stanowisk 
pracy konieczne jest mycie i dezynfekcja urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego, 
mebli gastronomicznych, jak również podłóg i ścian pomieszczeń. Za te czynności 
powinien być odpowiedzialny wyznaczony pracownik, a czynności mycia i 
dezynfekcji muszą być przeprowadzone zgodnie z przyjętymi procedurami 
zawartymi w instrukcjach. Instrukcje te muszą być opracowane dla każdego rodzaju 
powierzchni i materiału i muszą określać:  
- poszczególne fazy mycia i dezynfekcji oraz częstotliwość tych zabiegów.  
- rodzaj środków myjących oraz dezynfekujących; ich stężenia, temperatury i czas 
działania na powierzchnię.  
- sposób suszenia umytych powierzchni,  
- sposób mycia, dezynfekcji i przechowywania sprzętu i urządzeń używanych do 
mycia i dezynfekcji. 
 
 Miejscem trzymania sprzętu porządkowego oraz środków czystości będzie 
wydzielone niedostępne dla osób nieuprawnionych pomieszczenie sprzątaczki w 
kotłowni oraz pomieszczenie porządkowe.  Pobór wody do celów porządkowych ze 
zlewu gospodarczego (lub z baterii natryskowej w łazienkach), z brodzika 
porządkowego (przeznaczonego do mycia sprzętu porządkowego). Woda zużyta z 
mycia mebli, podłóg będzie zlewana do misek ustępowych. Sprzątanie obiektu 
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odbywać się będzie w godzinach 8-16 ze względu na całodobowe jego 
funkcjonowanie przez osobę zatrudnioną do sprzątania. Sprzęt porządkowy do 
zaplecza żywieniowego musi być odrębny, oznaczony i przeznaczony tylko do tych 
pomieszczeń. Dla sanitariatów również musi być sprzęt oddzielny. 
 

7. Gospodarka opakowaniami i odpadami 
 
 Odpady będą usuwane na bieżąco, bez składowania pośredniego,  
z zachowaniem ich segregacji. Składowanie odpadów przewidziano w kontenerach 
zamykanych, które zostaną ustawione na zewnątrz budynku. Do gromadzenia 
odpadów organicznych służy hermetyczny pojemnik – opróżniany na bieżąco przez 
uprawniony zakład zewnętrzny. Personel będzie zobowiązany do segregowania 
odpadów i bieżącego ich usuwania. 
      Ścieki z pomieszczeń socjalno-bytowych odprowadzane będą do istniejącej 
kanalizacji sanitarnej. 
 
 

8. Wytyczne technologiczne dla branż 
 
      W obiekcie gdzie prowadzone są usługi konieczne jest odpowiednie 
wykończenie wnętrz i prowadzenie instalacji. Wytyczne wynikające z przeznaczenia 
obiektu: 

 
8.1. Wymagania dotyczące wykonania wnętrz 

 
-do wykonania podłóg stosować materiały nieprzepuszczalne, nienasiąkliwe, 
zmywalne, odporne na  uszkodzenia i nietoksyczne (linoleum, wykładzina PVC, 
płytki ceramiczne) 
-  szyby w drzwiach należy zabezpieczyć przed stłuczeniem. Zaleca się stosowanie 
szkła bezpiecznego, 
- wszystkie grzejniki w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci powinny być 
osłonięte:  zabezpieczone ich naroża przed uderzeniem a powierzchnie grzewcze – 
przed przypadkowym dotykiem w sezonie grzewczym (ochrona przed poparzeniem).  
Ponadto grzejniki winne być gładkie, łatwe do utrzymania w czystości.  
- w pomieszczeniach musi być zapewniona temperatura co najmniej 20°C w sali 
pobytu i łazience +24°C  
- należy zastosować gniazda wtykowe elektryczne z zabezpieczeniem i najlepiej na 
wysokości wygodnej z dostępem dla osób poruszających się  na wózku inwalidzkim,  
- urządzenia sanitarne:  muszla sedesowa (wysokość 46 cm) oraz umywalka muszą 
być dostosowane do możliwości korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne, 
umywalka zainstalowana na wysokości około 80 cm, 
-uchylne poręcze łukowe na poziomie 65-70 cm; długość poręczy równa długości 
miski ustępowej powiększonej o 15 cm   
- przy umywalkach zainstalować dozowniki mydła oraz podajniki ręczników 
jednorazowych, ustawić zamykane kosze wyłożone workiem foliowym na odpadki – 
lub zainstalować indywidualne wieszaczki na opisane ręczniki dzieci (w łazience).  
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- pościel i ubrania muszą być wyraźnie oznakowane w sposób umożliwiający 
identyfikację właściciela, które z nich korzysta oraz zawsze odpowiednio 
przechowywane w wyznaczonym miejscu. 
- meble muszą być dostosowane do wymagań ergonomii;  
- wyposażenie winno posiadać deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty;  
- wszelkie wyposażenie musi spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz 
posiadać oznakowanie CE.  
 Ze względu na wymogi przepisów prawa budowlanego dotyczące 
utrzymywania temperatury wody ciepłej doprowadzanej do punktów czerpalnych w 
zakresie  nie mniej niż +55°C i nie więcej niż +60°C  oraz wymogu uzyskiwania 
temperatury ciepłej wody w baterii umywalki w zakresie temperatury od 35°C do 
40°C,należy: zapewnić mieszanie centralne wody zimnej i ciepłej  lub  zastosować 
indywidualne mieszacze wody przy punktach poboru ( pod bateriami przy 
umywalkach ) ze stałą regulacją temperatury od 35 do 40°C. Przy stosowaniu 
wentylacji grawitacyjnej musi być zapewniona możliwość otwierania w 
pomieszczeniu co najmniej 50% powierzchni okien.  Drzwi w pomieszczeniach 
higieniczno- sanitarnych (łazienki, składziki  porządkowe) powinny mieć kratki 
kompensacyjne dołem. 
  

8.2. Wytyczne do instalacji 
 
Instalacja wodociągowa 
 

• należy zapewnić zaopatrzenie w wodę zdatną do picia 

• w instalacji zastosować zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem 

• wodę zimną i ciepłą doprowadzić do umywalek, brodzików i zlewów 

• przewodów nie prowadzić po powierzchni ścian 
 
 
Instalacja kanalizacji 
 

• ścieki odprowadzić do kanalizacji sanitarnej 

• przewody obudować lub prowadzić w bruzdach 

• w obrębie budynku rozdzielić kanalizację technologiczną od kanalizacji z 
urządzeń sanitarnych 

 
Instalacja wentylacji 
 

• w pomieszczeniu sanitarnohigienicznym zapewnić wentylację mechaniczną 
wywiewną – 10 - 15 wymian/h 

• w pozostałych pomieszczeniach -zastosować wentylację mechaniczną – 
rekuperację – według odrębnego opracowania 

• w pomieszczeniu klatki schodowej [1.15] wykonać otwór nawiewny o 
przekroju 14x14 cm 30 cm nad poziomem posadzki 
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9. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
 Pracownicy oraz inne osoby uczestniczące w procesie technologicznym 
powinny stosować się do wszystkich przepisów BHP obowiązujących w miejscu 
pracy. 
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