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Zał. nr 1 

Opis założeń funkcjonalno-użytkowych dla siedziby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu 

Poznań, ul. Franowo 26 

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu obecnie zatrudnia około 100 pracowników. W nowej siedzibie przewidywany jest 

wzrost liczby pracowników do 120 osób.  

Instalacje, w jakie projektowany budynek winien  być wyposażony: 

• Kanalizacyjna, 

• Ciepłej i zimnej wody użytkowej, 

• Centralnego ogrzewania, 

• Wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji, 

• Elektryczna oświetlenia wewnętrznego i gniazd, 

• Słaboprądowa, tj.: 

− sieć internetowa – konieczność podłączenia gniazda RJ45 w technologii Ethernet do pomieszczenia serwerowni; prędkość 15 Mbit/s, łącze 

symetryczne; router dostępowy do Internetu po stronie dostawcy;  grupa 8 adresów publicznych; rejestracja revDNS MX dla serwerów pocztowych.  

− telefoniczna, 

− antywłamaniowa, 

− monitoringu CCTV, 

− sygnalizacji pożaru SAP, 

− kontrola dostępu, 

• Instalacja fotowoltaiczna.  

Dostęp do Internetu oraz sieci komputerowej powinien być możliwy na wszystkich kondygnacjach.  

Inne uwagi: 

• Użyty w poniższej tabeli zwrot „stanowisko pracy” rozumie się jako stanowisko wyposażone w biurko, krzesło, kontener biurowy.  

• Powierzchnie proponowane w tabeli są powierzchniami orientacyjnymi.  
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Lp.  Przeznaczenie pomieszczeń Pow. 

w  m2 

Liczba 

stanowisk 

Liczba 

pokoi 

 

Opis 

 

 

 

 

Piwnica 

 

1 Pomieszczenie gospodarcze 20 - 1 Pomieszczenie wyposażone w regały i szafki na produkty 

2 Pomieszczenie magazynowe 15 - 1 Pomieszczenie wyposażone w regały i szafki na produkty 

3 Pomieszczenie i magazyn dla 

firmy sprzątającej 

15 - 1 Szatnia dla osób sprzątających, stół z 3-4 krzesłami, szafki na produkty. 

4 Archiwum zakładowe 80 - 1 Pomieszczenie wyposażone w szafy przesuwne zaprojektowane tak, aby ich 

pojemność umożliwiła umieszczenie jak największej liczby dokumentów (około 

1000 m bieżących), biurko, krzesło, stolik pomocniczy. W pomieszczeniu powinno 

znajdować się miejsce na urządzenie wielofunkcyjne stojące na podłodze 4,0 mX1.5 

m (1 szt.) oraz kserograf 1,0 mx1,0 m. Pomieszczenie archiwalne powinny spełniać 

wymagania określone dla archiwów. 

5 Archiwum zasobu 

geodezyjnego 

155 - 1 Pomieszczenie wyposażone w szafy przesuwne zaprojektowane tak, aby ich 

pojemność umożliwiła umieszczenie jak największej liczby dokumentów (około 

1800 m bieżących), biurko, krzesło, stolik pomocniczy. W pomieszczeniu powinno 

znajdować się miejsce na urządzenie wielofunkcyjne stojące na podłodze. W 

pomieszczeniu powinno znajdować się miejsce na umieszczenie 20 szaf na mapy 

o wymiarach w rzucie 1,0 m x 1,30m, z wysuwanymi szufladami oraz miejsce na 

kserograf o wymiarach 1,0 mx1,0 m. Pomieszczenie archiwalne powinny spełniać 

wymagania określone dla archiwów. 

6 Korytarze, ścianki działowe 30,2 -   

 Razem piwnica 315,2 - 5  

 

Parter 

 

7 Sala obsługi klienta z puntem 

informacyjnym, kasą, 

pomieszczeniem dla 

175 12 5 Sala obsługi klienta powinna składać się z pomieszczenia dla 5 i z pomieszczenia dla 

2 stanowisk pracy, dla pracowników obsługujących klientów. W pomieszczeniu dla 

pięciu stanowisk pracy należy uwzględnić umieszczenie szafy mieszczącej 10 
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Lp.  Przeznaczenie pomieszczeń Pow. 

w  m2 

Liczba 

stanowisk 

Liczba 

pokoi 

 

Opis 

 

 

 

kosztorysantów, 

pomieszczeniem dla geodetów, 

poczekalnią i kącikiem dla 

dzieci 

metrów bieżących dokumentów. Kasa powinna być dostosowana do dwóch 

stanowisk pracy. 

Pomieszczenie dla kosztorysantów powinno składać się z 2 stanowisk pracy. 

Pomieszczenie dla geodetów powinno być wyposażone w 4-6 biurek, 10 krzeseł. 

Poczekalnia powinna być dostosowana do 25 klientów. Kącik dla dzieci powinien być 

wydzielony przegrodą. Punkt informacyjny powinien przylegać do kancelarii. 

 

Wszystkie pomieszczenia powinny być wyposażone zgodnie z obowiązującymi 

standardami. Wskazane jest, aby pomieszczenia były przedzielone przezroczystymi 

ścianami od podłogi do sufitu, matowymi do wysokości 1,5 m. Uwagę należy zwrócić 

na możliwość należytego zabezpieczenia pomieszczenia kasowego. Część 

pomieszczenia kasowego może zostać przesłonięta ścianami murowanymi. 
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Lp.  Przeznaczenie pomieszczeń Pow. 

w  m2 

Liczba 

stanowisk 

Liczba 

pokoi 

 

Opis 

 

 

 

8 

 

 

 

Zespół Obsługi Zgłoszeń Prac 

Geodezyjnych, w tym pokój  

Kierownika  

115 18 6 Przestrzeń powinna składać się z 6 pomieszczeń przedzielonych przezroczystymi 

ścianami od podłogi do sufitu, matowymi do wysokości 1,5 m. Dopuszcza się, 2-3 

pomieszczenia jako pomieszczenia przechodnie. Pomieszczenia biurowe 

zaprojektowane w ten sposób, aby grupy wskazanych stanowisk były rozdzielone 

przezroczystymi ścianami, ale nie zawierały między sobą drzwi. 

 

 

Funkcje pomieszczeń: 

• Pokój kierownika zespołu – stanowisko pracy dla 1 osoby z miejscem dla 

klienta i dodatkowymi trzema krzesłami, niską szafką stojącą, szafą na 

ubrania i zamykaną szafą na dokumenty; 

• Pomieszczenie biurowe – stanowisko pracy dla 4 osób, niskie szafki stojące, 

szafa na ubrania, zamykana szafa na dokumenty; 

• Pomieszczenie biurowe – stanowisko pracy dla 4 osób, niskie szafki stojące, 

szafa na ubrania, zamykana szafa na dokumenty; 

• Pomieszczenie biurowe – stanowisko pracy dla 4 osób, niskie szafki stojące, 

szafa na ubrania, zamykana szafa na dokumenty; 

• Pomieszczenie biurowe – stanowisko pracy dla 4 osób, niskie szafki stojące, 

szafa na ubrania, zamykana szafa na dokumenty, pomieszczenie z miejscem 

na ustawienie dużych skanerów (2 szt.); 

• Pracownia skanowania – stanowisko pracy dla jednej osoby, miejsce na 

skanery (2szt), stolik pomocniczy.  

9 Archiwum zasobu 

geodezyjnego (archiwum 

podręczne) 

 

 

110 - 2 Dwa pomieszczenia archiwalne wyposażone w szafy przesuwne, zaprojektowane 

tak, aby ich pojemność umożliwiła umieszczenie jak największej liczby dokumentów, 

biurko, krzesło. W każdym pomieszczeniu powinno znajdować się miejsce na 

umieszczenie 5 szaf na mapy o wymiarach w rzucie 1,0 mx 1,30m, z wysuwanymi 

szufladami. Pomieszczenia archiwalne powinny spełniać wymagania określone dla 

archiwów. 
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Lp.  Przeznaczenie pomieszczeń Pow. 

w  m2 

Liczba 

stanowisk 

Liczba 

pokoi 

 

Opis 

 

 

 

10 Zespół Obsługi Wniosków, 

w tym pokój dla Kierownika 

i obsługa rzeczoznawców 

majątkowych 

 

120 13 4 Przestrzeń powinna składać się z 4 pomieszczeń przedzielonych przezroczystymi 

ścianami od podłogi do sufitu, matowymi do wysokości 1,5 m. Dopuszcza się, aby 

pokój dla kierownika zespołu nie był dostępny bezpośrednio z holu głównego.  

 

Funkcje pomieszczeń: 

• Pokój kierownika zespołu – stanowisko pracy dla 1 osoby z miejscem dla 

klienta i dodatkowymi trzema krzesłami, niską szafką stojącą, szafą na 

ubrania i zamykaną szafą na dokumenty; 

• Pomieszczenie biurowe – stanowisko pracy dla 2 osób, szafa zamykana na 

dokumenty, 4 biurka komputerowe z krzesłami. 

• Pomieszczenie biurowe – stanowisko pracy dla 3 osób, szafka zamykana na 

dokumenty 

• Pomieszczenie biurowe – stanowisko pracy dla 7 osób, szafka zamykana na 

dokumenty 

 

 

Pokój kierownika zespołu oraz pomieszczenie biurowe, w którym mieszczą się 2 

stanowiska pracy i 4 biurka komputerowe  z krzesłami, powinny być 

pomieszczeniami sąsiednimi.  
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Lp.  Przeznaczenie pomieszczeń Pow. 

w  m2 

Liczba 

stanowisk 

Liczba 

pokoi 

 

Opis 

 

 

 

11 Kancelaria 

 

 

30 4 

 

2 Przestrzeń powinna składać się z 2 pomieszczeń przedzielonych przezroczystymi 

ścianami od podłogi do sufitu, matowymi do wysokości 1,5 m. Dopuszcza się, 

pomieszczenie biurowe jako pomieszczenie przechodnie.  

 

Funkcje pomieszczeń: 

• Pokój kierownika kancelarii – stanowisko pracy dla 1 osoby, szafka na 

dokumenty 

• Pomieszczenie biurowe  – stanowisko pracy dla 3 osób, wyposażone zgodnie 

ze standardami dla kancelarii. Dodatkowo w pomieszczeniu powinno 

znaleźć się miejsce na urządzenia wielofunkcyjne, stojące, o wymiarach 2m 

x 1m (2 szt.)  i miejsce na urządzenie wielkoformatowe o wymiarach 2,5m x 

1m.  

Kancelaria powinna znajdować się w sąsiedztwie Sali obsługi klienta i przylegać do 

punku informacyjnego. 

12 Pomieszczenie socjalne dla 

pracowników  

20 - 1 Pomieszczenie socjalne wyposażone w meble i urządzenia kuchenne, w tym 

lodówka, mikrofalówka oraz jadalnia na 8-10 osób. 

13 Szatnia - szafki dla 

pracowników 

15 -  Szafki wysokie dla około 30 pracowników. 

14 Pomieszczenie dla ochrony 

 

10 1-2 1 Pomieszczenie dla pracowników firmy ochroniarskiej zewnętrznej, według 

standardów. 

15 Hol, korytarze , wiatrołap, 

ścianki działowe   

70 -   

 Razem parter 665 48-49 21  
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Lp.  Przeznaczenie pomieszczeń Pow. 

w  m2 

Liczba 

stanowisk 

Liczba 

pokoi 

 

Opis 

 

 

 

 

I piętro 

 

16 Zespół Aktualizacji Ewidencji 

Gruntów i Budynków, w tym 

pokój  Kierownika   

 

 

150 19 5-6 Przestrzeń powinna składać się z 5-6 pomieszczeń przedzielonych przezroczystymi 

ścianami od podłogi do sufitu, matowymi do wysokości 1,5m. Dopuszcza się, aby 

pokój dla kierownika zespołu nie był dostępny bezpośrednio z holu głównego.  

 

Funkcje pomieszczeń: 

• Pokój kierownika zespołu – stanowisko pracy dla 1 osoby z miejscem dla 

klienta i dodatkowymi trzema krzesłami, niską szafką stojącą, szafą na 

ubrania i zamykaną szafą na dokumenty; 

• Pomieszczenie biurowe – stanowisko pracy dla 4 osób, szafka zamykana na 

dokumenty 

• Pomieszczenie biurowe – stanowisko pracy dla 5 osób, szafka zamykana na 

dokumenty 

• Pomieszczenie biurowe – stanowisko pracy dla 5 osób, szafka zamykana na 

dokumenty 

• Pomieszczenie biurowe – stanowisko pracy dla 4 osób, szafka zamykana na 

dokumenty. 

 

W  3 pomieszczeniach biurowych, w których znajdować  się będą stanowiska pracy 

powinny znaleźć się zamykane szafy, na dokumenty, które będą mieściły od  60 – 

80 metrów bieżących dokumentów.  Alternatywnie dopuszcza się wydzielenie  

szóstego pomieszczenia, w którym znajdą się szafy obejmujące całość dokumentacji  

od 200 – 250 metrów bieżących dokumentów. 

 

17 Zespół mapy numerycznej, 

w tym pokój  Kierownika 

120 16 5 Przestrzeń powinna składać się z 5 pomieszczeń przedzielonych przezroczystymi 

ścianami od podłogi do sufitu, matowymi do wysokości 1,5m. Dopuszcza się, aby 

pokój dla kierownika zespołu nie był dostępny bezpośrednio z holu głównego. 
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Lp.  Przeznaczenie pomieszczeń Pow. 

w  m2 

Liczba 

stanowisk 

Liczba 

pokoi 

 

Opis 

 

 

 

Wszystkie biurka muszą umożliwiać ustawienie dwóch monitorów. Pomieszczenia 

biurowe zaprojektowane w ten sposób, aby grupy wskazanych stanowisk były 

rozdzielone przezroczystymi ścianami, ale nie zawierały między sobą drzwi. 

 

Funkcje pomieszczeń: 

• Pokój kierownika zespołu – stanowisko pracy dla 1 osoby z miejscem dla 

klienta i dodatkowymi trzema krzesłami, niską szafką stojącą, szafą na 

ubrania i zamykaną szafą na dokumenty 

• Pomieszczenie biurowe – stanowisko pracy dla 4 osób, szafka zamykana na 

dokumenty; 

• Pomieszczenie biurowe – stanowisko pracy dla 4 osób, szafka zamykana na 

dokumenty; 

• Pomieszczenie biurowe – stanowisko pracy dla  4 osób, szafka zamykana na 

dokumenty; 

• Pomieszczenie biurowe – stanowisko pracy dla 3 osób, szafka zamykana na 

dokumenty. 

 

 

18 Zespół Koordynacji 

Usytuowania  Projektowanych 

sieci uzbrojenia terenu, w tym 

pokój dla Kierownika ZUDP 

 

70 10 4 Przestrzeń powinna składać się z 4 pomieszczeń przedzielonych przezroczystymi 

ścianami od podłogi do sufitu, matowymi do wysokości 1,5 m. Dopuszcza się, aby 

pokój dla kierownika zespołu nie był dostępny bezpośrednio z holu głównego. 

Pomieszczenia biurowe zaprojektowane w ten sposób, aby grupy wskazanych 

stanowisk były rozdzielone przezroczystymi ścianami, ale nie zawierały między sobą 

drzwi. 

 

Funkcje pomieszczeń: 

• Pokój kierownika zespołu – stanowisko pracy dla 1 osoby z miejscem dla 

klienta i dodatkowymi trzema krzesłami, niską szafką stojącą, szafą na 

ubrania i zamykaną szafą na dokumenty; 
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Lp.  Przeznaczenie pomieszczeń Pow. 

w  m2 

Liczba 

stanowisk 

Liczba 

pokoi 

 

Opis 

 

 

 

• Pomieszczenie biurowe – stanowisko pracy dla 3 osób, szafka zamykana na 

dokumenty; 

• Pomieszczenie biurowe – stanowisko pracy dla 3 osób, szafka zamykana na 

dokumenty; 

• Pomieszczenie biurowe – stanowisko pracy dla 3 osób, szafka zamykana na 

dokumenty. 

 

 

19 Zespół weryfikacji (inspektorzy) 

 

50 5 3 Przestrzeń powinna składać się z 3 pomieszczeń przedzielonych przezroczystymi 

ścianami od podłogi do sufitu, matowymi do wysokości 1,5 m. Pomieszczenia 

biurowe zaprojektowane w ten sposób, aby grupy wskazanych stanowisk były 

rozdzielone przezroczystymi ścianami, ale nie zawierały między sobą drzwi. 

 

 

Funkcje pomieszczeń: 

• Pokój kierownika zespołu – stanowisko pracy dla 1 osoby z miejscem dla 

klienta i dodatkowymi trzema krzesłami, niską szafką stojącą, szafą na 

ubrania i zamykaną szafą na dokumenty; 

• Pomieszczenie biurowe – stanowisko pracy dla 2 osób, szafka zamykana na 

dokumenty; 

• Pomieszczenie biurowe – stanowisko pracy dla 2 osób, szafka zamykana na 

dokumenty.  

 

 

20 Pokój zastępcy  Dyrektora 

 

20 1 1 Pomieszczenie biurowe, w którym znajduje się stanowisko pracy dla 1 osoby 

z miejscem dla klienta, stołem konferencyjnym dla 6 osób i dodatkowymi  krzesłami, 

niską szafką stojącą, szafą na ubrania i zamykaną szafą na dokumenty. 
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Lp.  Przeznaczenie pomieszczeń Pow. 

w  m2 

Liczba 

stanowisk 

Liczba 

pokoi 

 

Opis 

 

 

 

21 Administratorzy Baz Danych 20 2 1 Pomieszczenie biurowe, w którym znajduje się stanowisko pracy dla 2 osób, biurka 

przy stanowiskach umożliwiające ustawienie dwóch monitorów, niska szafka 

stojąca, szafa na ubrania, zamykana szafa na dokumenty, 2 dodatkowe krzesła. 

  

22 Informatycy 20 2 1 Pomieszczenie biurowe, w którym znajduje się stanowisko pracy dla 2 osób, biurka 

przy stanowiskach umożliwiające ustawienie dwóch monitorów, szafa na ubrania, 

metalowe zamykane szafy (szt. 2), stół do naprawy elektroniki z lampą 

i powiększalnikiem, 2 dodatkowe krzesła. 

 

23 Pokój  Kierownika  Wydziału 

Ewidencji Gruntów i Budynków  

15 1 1 Pomieszczenie biurowe, w którym znajduje się stanowisko pracy dla 1 osoby 

z miejscem dla klienta i dodatkowymi trzema krzesłami, niską szafką stojącą, szafą 

na ubrania i zamykaną szafą na dokumenty. 

 

24 Salka narad 

 

 

25 - 1 Stół konferencyjny z krzesłami dla około 18  osób, szafa na ubrania. 

 

25 Salka narad dla ZUDP 

 

20 - 1 Stół konferencyjny z krzesłami dla 14 osób, stolik pomocniczy (szt. 1), szafa na 

ubrania. Salka narad dla ZUDP powinna przylegać do pomieszczenia Zespołu 

koordynacji usytuowania  projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 

 

26 Pomieszczenie socjalne dla 

pracowników  

 

20 - 1 Pomieszczenie socjalne wyposażone w meble i urządzenia kuchenne, w tym 

lodówka, mikrofalówka oraz jadalnia na 8-10 osób. 

27 Serwerownia  15 - 

 

1 Regały, 2 krzesła, biurko, stolik pomocniczy. 

 

 

28 Magazyn dla informatyków 

 

10 - 1 Regały, metalowe zamykane szafy. 
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Lp.  Przeznaczenie pomieszczeń Pow. 

w  m2 

Liczba 

stanowisk 

Liczba 

pokoi 

 

Opis 

 

 

 

29 Szafki dla pracowników 15 - 1 Szafki wysokie dla 30 pracowników. 

 

30 Hol, korytarze , ścianki 

działowe   

95 - -  

 

 Razem I piętro 665 56 27-28  

 

II piętro 

 

31 Wydział Organizacyjny i Kadr, 

w tym pokój Kierownika, BHP, 

Archiwisty 

 

70 7 3 Przestrzeń powinna składać się z 3 pomieszczeń przedzielonych murowanymi 

ścianami.  

 

Funkcje pomieszczeń: 

• Pokój kierownika wydziału – stanowisko pracy dla 1 osoby z miejscem dla 

klienta i dodatkowymi trzema krzesłami, niska szafka stojąca, szafa na 

ubrania i zamykana szafa na dokumenty 

• Pomieszczenie biurowe – stanowisko pracy dla 2 osób, szafy zamykane na 

dokumenty, szafa  na ubrania 

• Pomieszczenie biurowe – stanowisko pracy dla 4 osób, szafy zamykane na 

dokumenty, szafa na ubrania 

 

Dopuszcza się, aby pokój z największą liczbą stanowisk pracy był pokojem 

przechodnim. Dopuszcza się zaprojektowanie  przestrzeni w taki sposób, aby 

widoczne było rozdzielenie 3 stanowisk pracy od 1 stanowiska pracy. Możliwe jest 

zastosowanie wewnątrz przezroczystej ściany od podłogi do sufitu, matowej do 

wysokości 1,5 m. 

Pokój kierownika wydziału powinien być dostępny z pokoju z największą liczbą 

stanowisk oraz z holu głównego.  
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Lp.  Przeznaczenie pomieszczeń Pow. 

w  m2 
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stanowisk 
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32 Zespół Postępowań 

Administracyjnych, w tym 

pokój Kierownika  ZPA 

50 5 2 Przestrzeń powinna składać się z 2 pomieszczeń przedzielonych murowanymi 

ścianami. Pomieszczenie biurowe powinno być pokojem przechodnim. Dopuszcza 

się, aby pokój dla kierownika zespołu nie był dostępny bezpośrednio z holu 

głównego. Funkcje pomieszczeń: 

• Pokój kierownika zespołu – stanowisko pracy dla 1 osoby z miejscem dla 

klienta i dodatkowymi trzema krzesłami, niska szafka stojąca, szafa na 

ubrania i zamykana szafa na dokumenty; 

• Pomieszczenie biurowe – stanowisko pracy dla 4 osób, szafka zamykana na 

dokumenty, szafa na ubrania 

 

 

33 Wydział Finansów, w tym pokój 

głównej księgowej 

 

40 3 2 Przestrzeń powinna składać się z 2 pomieszczeń przedzielonych murowanymi 

ścianami.  

 

Funkcje pomieszczeń: 

• Pokój Głównej Księgowej  – stanowisko pracy dla 1 osoby z miejscem dla 

klienta i dodatkowymi trzema krzesłami, niska szafka stojąca, szafa na 

ubrania i zamykana szafa na dokumenty 

• Pomieszczenie biurowe – stanowisko pracy dla 2 osób, szafy zamykane na 

dokumenty, szafa na ubrania 

 

Pomieszczenie biurowe powinno być pokojem przechodnim. Pokój kierownika 

wydziału powinien być dostępny również z holu głównego.  

34 Wydział Administracyjny, w 

tym pokój Kierownika WA 

40 

 

3 2 Przestrzeń powinna składać się z 2 pomieszczeń przedzielonych murowanymi 

ścianami.  

Funkcje pomieszczeń: 

• Pokój kierownika wydziału – stanowisko pracy dla 1 osoby z miejscem dla 

klienta i dodatkowymi trzema krzesłami, niska szafka stojąca, szafa na 

ubrania i zamykana szafa na dokumenty 
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• Pomieszczenie biurowe – stanowisko pracy dla 2 osób, szafy zamykane na 

dokumenty, szafa na ubrania 

Pomieszczenie biurowe powinno być pokojem przechodnim. Pokój kierownika 

wydziału powinien być dostępny również z holu głównego.  

35 Zespół SIP 

 

 

35 

 

3 2 Przestrzeń powinna składać się z 2 pomieszczeń przedzielonych murowanymi 

ścianami. Dopuszcza się, aby większy pokój był pokojem przechodnim.  

 

Funkcje pomieszczeń: 

• Pomieszczenie biurowe - stanowisko pracy dla 1 osoby, biurko przy 

stanowisku umożlwiające ustawienie dwóch monitorów, szafy zamykane 

na dokumenty, szafa na ubrania 

• Pomieszczenie biurowe - stanowisko pracy dla 2 osób, biurka przy 

stanowiskach umożliwiające ustawienie dwóch monitorów, szafy 

zamykane na dokumenty, szafa na ubrania 

36 Pokój Dyrektora 

 

30 1 1 Pomieszczenie biurowe, w którym znajduje się stanowisko pracy dla 1 osoby, niska 

szafka stojąca, szafa na ubrania, zamykana szafa na dokumenty, stół konferencyjny 

na 8 osób. 

37 Sala konferencyjna z zapleczem 

socjalnym 

120 - 2 Sala konferencyjna na około 60 osób, wyposażona w sprzęt multimedialny, zgodnie 

z obowiązującymi standardami, szafy na ubrania 

38 Salka posiedzeń  40 - 1 Stół konferencyjny z krzesłami na 8 osób. Salka posiedzeń powinna posiadać 

bezpośrednie przejście z sekretariatu. Salka posiedzeń powinna posiadać zaplecze 

socjalne z WC. 

39 Salka narad 40  1 Stół konferencyjny na  20 osób. 

40 Magazyn podręczny 25 - 1 Regały 

41 Inspektor Ochrony Danych, 

Radca Prawny 

20 2 1 Pomieszczenie biurowe, w którym znajduje się stanowisko pracy dla 2 osób, niska 

szafka stojąca, szafa na ubrania, zamykana szafa na dokumenty, 4 dodatkowe 

krzesła.  
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42 Sekretariat 

 

20 2 1 Pomieszczenie biurowe, w którym znajduje się stanowisko pracy dla 2 osób, niska 

szafka stojąca, szafa na ubrania, zamykana szafa na dokumenty. 

 

Pomieszczenie zaplanowane jako pomieszczenie przechodnie do pokoju Dyrektora. 

Dopuszcza się zaplanowanie pokoju jako pomieszczenie przechodnie do pokoju 

Inspektora Ochrony Danych oraz Radcy Prawnego.  

43 Pomieszczenie socjalne przy 

sekretariacie 

15 - 2 Funkcja wyposażenia kuchennego wraz z szafkami na przechowywanie, lodówka, 

zmywarka. Do pomieszczenia powinno prowadzić przejście z sekretariatu, bez 

konieczności wychodzenia na hol główny. 

44 Pomieszczenie socjalne dla 

pracowników  

10 - 1 Pomieszczenie socjalne wyposażone w meble i urządzenia kuchenne, w tym 

lodówka, mikrofalówka oraz jadalnia na 4 osób. 

45 Palarnia 10  1 Według standardów  

46 Hol, korytarze , ścianki 

działowe   

100 - -  

 Razem II piętro 665 26 23  

 

 


