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Wstęp

Wytyczne projektowe dla poszczególnych kategorii placówek

CEL

IDEA

PODSTAWY OPRACOWANIA

Stworzenie jednolitych wytycznych projektowych nowego wizerunku placówek Poczty
Polskiej.

Nowa aranżacja placówek pocztowych odpowiada nowoczesnemu sposobowi obsługi
klienta.

• Informacje dostarczone przez Pocztę Polską obejmujące
założenia funkcjonalne nowych placówek oraz wytyczne
techniczne instalacji oraz zabezpieczeń.

Podstawowym celem niniejszego dokumentu jest przekazanie wytycznych i dostarczenie
szczegółowych informacji, które pozwolą wcielić nową koncepcję placówki w
nowoprojektowanych, bądź modernizowanych placówkach. Architekci powinni używać
poniższego opracowania jako narzędzia do planowania wnętrza zgodnie z zasadami
ogólnej koncepcji wystroju.

Usługi o różnym czasie i specyfice obsługi zostały rozdzielone, aby do minimum skrócić
czas oczekiwania klientów. Wprowadzono nowy typ stanowiska obsługi bankowo –
ubezpieczeniowej, umożliwiając załatwienie sprawy dyskretnie i wygodnie - stanowiska
siedzące.

Dokument ten zawiera szczegółowe dane dotyczące elementów wyposażenia
poszczególnych stref placówki.
Architekt powinien użyć tego dokumentu jako podstawy do stworzenia rysunków,
podczas dostosowywania koncepcji do konkretnych warunków lokalowych. Zawarte tu
informacje będą również niezbędne przy doborze materiałów, kolorów i wyposażenia.
Tam, gdzie to potrzebne, podane są podstawowe wymagania techniczne dla każdego
elementu.
Wymagania ujęte w tym opracowaniu muszą zostać spełnione. Wszystkie wymiary
podane w tym dokumencie dotyczące głównych elementów - muszą być zachowane.
Wszelkie wymiary nieokreślone w niniejszym dokumencie będą określane na miejscu
przez odpowiedzialnego architekta w oparciu o odpowiednie przepisy budowlane.

porównanie

• Wytyczne Poczty Polskiej w zekresie kolorystyki i logo
• Wizja lokalna zapoznanie ze sposobem funkcjonowania kilku
typowych placówek.

Placówka stanowić będzie jedną przestrzeń z szeregiem funkcjonalnych aneksów.
Stanowiska obsługi zostały tak zaprojektowane, aby nie wprowadzać bariery
pomiędzy pracownikiem i obsługiwanym klientem, ułatwiając w ten sposób wzajemną
komunikację.
Szczególną uwagę poświęcono projektowaniu stref oczekiwania klienta. Zadbano
o wyznaczenie wygodnej i przestronnej przestrzeni ze specjalnie ukształtowanymi
siedziskami. Miejsce przymusowego oczekiwania nie będzie się już źle kojarzyć. W
bezpośredniej bliskości przewidziano , ulotki informacyjne i monitor LCD.

AUTORZY KONCEPCJI

Kolorystyka aranżacji nawiązuje do barw narodowych kraju. Jasne biało-popielate tło
wypełniają mocniejsze akcenty czerwieni i delikatne detale w kolorze żółtym.

ARCHITEKTURA:

Nowy charakter placówki pocztowej odzwierciedla nowoczesne zmiany zachodzące w
szeroko pojętych usługach pocztowych.

Na podstawie księgi standardów nowego modelu placówek
poczty polskiej opracowanej przez biuro projektowe MC2.

Niniejszy dokument jest pakietem schematów ideowych i nie może być wykorzystywany
jako podstawa planowania wystroju konkretnej placówki z pominięciem właściwego
W wyposażeniu placówek przewidziano stanowiska uniwersalne dostosowane do
etapu opracowania projektu budowlanego.
szerokiego wachlarzu oferowanych usług.

mgr. inż. Aleksandra Puda
mgr. inż. Monika Kalita

Dokument ten zawiera ogólne wskazówki mające pomóc w wyborze materiałów,
kolorów i elementów dekoracyjnych, jednak NIE określa konkretnych producentów i
źródeł ich zakupu.
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Wytyczne projektowe

Placówka modelowa
W procesie projektowania placówki
pocztowej nowego typu należy stosować
poniższe generalne zasady:
•
Sala obsługi powinna być otwartą
przestrzenią o prostym i klarownym układzie.
•
Zakaz stosowania form łukowych
zarówno w rysunku posadzki, jak i w układzie
ścian czy formie przejść .

•
Należy stosować współczesne, proste
formy geometryczne oparte na układzie
prostokątnym.

•
Wykończenia ścian tapetą bądź kolorem czerwonym należy stosować z umiarem.

•
Witryna zewnętrzna przejrzysta , nie
zasłonięta, dająca wgląd do placówki stanowi
reklamę i zaproszenie.

•
Strefa Samoobsługowa lokalizowana
blisko wejścia lub na jego osi – stanowiąca
przedsionek wejściowy.

•
Ograniczona ilość wejść z Sali Obsługi
na zaplecze( 1 lub 2)

•
Bezpośredni dostęp pomieszczenia
kontrolera do Sali obsługi i stanowisk (z
umożliwieniem kontaktu słuchowego)

.
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KSIĘGA STANDARYZACJI 2020
Placówka Premium
o podwyższonym standardzie

koncepcja wnętrza

Placówka pocztowa kategorii PREMIUM o podwy ższonym standardzie
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STREFA 24

wyposażenie objęte
późniejszym trybem
zamówienia

ET2

PI

1 Strefa wejściowa
2 Bank Pocztowy
3 Sklep filatelistyczny
4 Kierownik urzędu
5 Strefa obsługi
6 Ubezpieczenia
7 Strefa handlowa
8 Zusomat
UWAGA
9 Obsługa klientów biznesowych
10 Magazyn
W placówkach kategorii Premium o
11 Pomieszczenia
podwyższonym standardzie, zespół
skrytek pocztowych
stanowisk
obsługi powinien zostać
12 Wyświetlanie hologramu PP S.A.
wyodrębniony za pomocą stosowanej
13 Wykonanie indywidualnego
podświetlenia elewacji placówki
‘ramy’ w systemie suchej zabudowy
14 ekrany LCD służące jako
(GK) w kształcie odwróconej litery U.
nośniki komunikacji marką
Należy przewidzieć rezerwę
15 system kolejkowy z
wymiarową
na ustawienie mebli (ok.
dodatkowymi funkcjami odbioru
2cm).
przesyłek awizowanych i inne
16 strefa oczekiwania dla dzieci
W rewitalizowanych placówkach
17 bezprzewodowa
rekomenduje
się
stosowanie
sieć internetowa
bezprzewodowych sieci komórkowych
18 system realizacji usług
wi-fi.

ET2

LP
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Materiały i kolorystyka

materiały

kolory w strefie klienta

LOKALIZACJA

MATERIAŁ

UWAGI

LOKALIZACJA

CEL

MATERIAŁY I KOLORY

Posadzka w strefie oczekiwania

Klasa ścieralności 5 lub 6 wg normy
PN-EU 14411 lub metodą MCC.
Płytki gresowe: Imola Ceramica seria Strobus kolor
B.

Płytki w formacie desek o różnych długościach,
układane równolegle ( ułożenie pokładowe).
Posadzka do zastosowań komercyjnych min 4 (pn-en
iso 10545 - 7), antypoślizgowość R9

Ściany, fragmenty sufitów,
elementy mebli

Stworzenie jasnego
przestronnego tła.

RAL: 9018 popielaty, NCS: S 1000-N, STOCOLOR:
37207, CMYK: 0-5-9-3, RGB: 248-235-226
FARBA wodorozcieńczalna lateksowa

Główna posadzka w strefie klienta
				

Klasa ścieralności 5 lub 6 wg normy
PN-EU 14411 lub metodą MCC.
Płytki gresowe: Nowa Gala SG 13- ciemny szary

Format płytek kwadratowy , jak największy,
preferowane 60x60. Posadzka do zastosowań
komercyjnych min 5 (pn-en iso 10545 - 7),
antypoślizgowość R9

Sufity, ramy wokół zespołów
stanowisk, części ścian,
elementy mebli , liternictwo

Wykładzina w strefie stanowisk pracowniczych (
pod stanowiskami pracy) w strefie obsługi bankowo
ubezpieczeniowej i w pokojach biurowych.

Klasa 4 – extra / Klasa 33 - heavey
Płytki dywanowe umożliwiające wymianę
Wykładzina dywanowa w płytkach: Desso Menda Pro pojedynczych elementów.
B068 9106.

Zaznaczenie charakterystycznej RAL: 9016 biały beskidzki, NCS: S 0300-N, CMYK:
barwy logo Poczty, Stworzenie 0-0-0-0, PANTONE: Trans White C/U, RGB: 255-255-255
jasnego przestronnego tła.
FARBA wodorozcieńczalna lateksowa
MATERIAŁ: np. Amstrong Sachara Board na ruszcie
Prelude; PŁYTA: np. Durapol U1027 połysk, Abet
Laminat Pral 2060 połysk, laminat kompaktowy, Egger
nr. W1000 połysk

Elementy mebli

Stworzenie jasnego
przestronnego tła.

siedziska i półki z tworzywa
sztucznego, ściana za punktem
informacyjnym , panel z
wyświetlaczami systemu
kolejkowego, elementy mebli,
liternictwo, ściany w strefie .

Zaznaczenie charakterystycznej RAL: 3020, NCS: S 1085-Y80 OR,
STOCOLOR: 33100, CMYK: 0-96-100-0,
barwy logo Poczty
PANTONE: 485C/485U, RGB: 213-43-30
FARBA wodorozcieńczalna lateksowa
PŁYTA: Abet Laminat Pral 2086, Polyrey R001 - połysk
TKANINA: runotex

logo trąbki, liternictwo,
elementy wnętrza

Zaznaczenie charakterystycznej RAL: 1018 żółty jasny, NCS: S 0570-Y, 8001, CMYK:
barwy logo Poczty,
0-5-100-0, PANTONE: 012C/012U, orzechowy
rozweselenie klimatu wnętrza. złocisty FARBA wodorozcieńczalna lateksowa
PŁYTA: Egger H1334 ST9 dąb ferrara jasny - matowy

elementy ścian w strefie

Stworzenie odmiennego
charakteru wnetrza strefy.

RAL: 9006 srebrny aluminiowy, NCS: S 3500-N,
STOCOLOR: 33100, CMYK: 0-6-10-36, RGB: 163-153-146
FARBA wodorozcieńczalna lateksowa
PŁYTA: laminat Egger F503 - matowy

Sala obsługi, meble.

akcent

RAL: 9006 srebrny aluminiowy, NCS: S 3500N, STOCOLOR: 33100, CMYK: 0-6-10-36,
PANTONE: Warm Gray 6C, RGB: 163-153-146
FARBA wodorozcieńczalna lateksowa
PŁYTA: laminat Egger F503 - matowy

Okładzina za stanowiskami
obsługi listowo paczkowej i
finansowej

Charakterystyczny akcent
pocztowy.

Tapeta obiektowa na podkładzie z włókien, zmywalna.
Wzór specjalny ze znaczkami. Stempel pocztowy kolor
RAL 3020

Projektując posadzkę należy unikać cięcia krawędzi
gresów. Należy komponować krawędzie fabryczne.
Należy komponować posadzki za pomocą układów
geometrycznych prostokątnych.

Zakaz stosowania układu tzw. “karo” oraz łuków
i okręgów.
Posadzkę należy tak rozliczać , aby łączenie gresu
grafitowego i drewnopodobnego wypadało na
krawędziach fabrycznych płytek- bez docinek.
Na rzutach posadzek należy oznaczać punkt startowy
rozliczania ( punkt, oś, fuga startowa… itp.)
Cokoliki z gresu wykończone listwą w kolorze
srebrnym (aluminium mat - DETAL)
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RAL: 9018 popielaty, NCS: S 1000-N, STOCOLOR:
37207, CMYK: 0-5-9-3, RGB: 248-235-226
FARBY:wodorozcieńczalna lateksowa
PŁYTA: np. laminaty Egger nr. U765 ST3, Kronospan
O112, O191, U112 - matowy
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tapeta z motywem znaczków
LOKALIZACJA

CEL

MATERIAŁY I KOLORY

Ściany stanowiska obsługi,
charakterystyczne ścianki w strefie
obsługi.

Wzbudzenie zainteresowania,
wprowadzenie elementu
charakterystycznego kojarzącego się
z usługami pocztowymi.

Tapeta obiektowa na podkładzie z
włókien, zmywalna. Wzór specjalny
ze znaczkami - odcienie szarości na
białym tle.

Pieczątka - jedna lub dwie na
placówkę. W przypadku małych
powierzchni tapety - nie stosować
pieczątki. Minimalna wielkość
tapety z pieczątką - 200cmx300cm.

Projektant każdorazowo wskazuje
lokalizację pieczęci.
Stempel pocztowy kolor RAL 3020
Przy projektowaniu placówek należy
każdorazowo wskazać położenie
pieczątki na tapecie.
W przypadku małych fragmentów
ścian wykończonych tapetą można
nie stosować pieczątki . (np. w
małych placówkach typu D)
Poniżej 2,5m rozpiętości
Na ścianie z szafami listowymi ( SLA,
SLB lub SLE) nie należy stosować
tapety.
Stempel na tapecie - środek stempla
na wysokości 2/3 ściany od poziomu
posadzki oraz w 1/3 odległości od
krawędzi bocznej ściany

folia pó łprzezroczysta z motywem znaczków
LOKALIZACJA

CEL

MATERIAŁY I KOLORY

duże przeszklenia, ścianki działowe
szklane - oddzielenie strefy
samoobsługowej od sali obsługi,

Element ostrzegawczy
zabezpieczający przed zderzeniem z
szybą. Wzbudzenie zainteresowania,.
wprowadzenie elementu
charakterystycznego kojarzącego się
z usługami pocztowymi.

Folia samoprzylepna, matowa
półprzezroczysta, na matowym
białawym tle, wzór w odcieniach
szarości.

Oklejenie szyb kiosków pocztowych
wolnostojących - przesłonięcie
widoku wnętrza zapleczowego.
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KSIĘGA STANDARYZACJI 2020
placówka Premium

koncepcja wnętrza

placówka pocztowa kategorii premium

Placówka pocztowa kategorii premium

LOKALIZACJA
Rolą tych placówek jest budowanie
pozytywnego wizerunku PP S.A.
Poprzez nowoczesną infrastrukturę
i dodatkowe udogodnienia dla
klientów jak np. dedykowane strefy
do obsługi poszczególnych usług
POWIERZCHNIE:
Optymalna powierzchnia placówki
powinna wynieść ok. od 60m² do
360m².
WYPOSAŻENIE:
W miarę możliwości wykonać wariant szaf w układzie:
3 szafy: SLB – SLE –SLB,
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OZNACZENIA:

UWAGA

1 Strefa wejściowa
2 Bank Pocztowy
3 Sklep filatelistyczny
4 Kierownik urzędu
5 Strefa obsługi
6 Ubezpieczenia
7 Strefa handlowa
8 Zusomat
9 Obsługa klientów biznesowych
10 Magazyn
11 Pomieszczenia skrytek
pocztowych

W placówkach kategorii Premium, zespół
stanowisk obsługi powinien zostać wyodrębniony
za pomocą suchej zabudowy (GK) w kształcie
odwróconej litery U.
Należy przewidzieć rezerwę wymiarową na
ustawienie mebli (ok. 2cm).
W rewitalizowanych placówkach rekomenduje się
stosowanie bezprzewodowych sieci komórkowych wi-fi.
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Materiały i kolorystyka

materiały

kolory w strefie klienta

LOKALIZACJA

MATERIAŁ

UWAGI

LOKALIZACJA

CEL

MATERIAŁY I KOLORY

Posadzka w strefie oczekiwania

Klasa ścieralności 4 wg normy
PN-EU 14411 lub metodą MCC.
Płytki gresowe: Imola Ceramica seria Strobus kolor
B.

Płytki w formacie desek o różnych długościach,
układane równolegle ( ułożenie pokładowe).
Posadzka do zastosowań komercyjnych min 4 (pn-en
iso 10545 - 7), antypoślizgowość R9

Ściany, fragmenty sufitów,
elementy mebli

Stworzenie jasnego
przestronnego tła.

RAL: 9018 popielaty, NCS: S 1000-N, STOCOLOR:
37207, CMYK: 0-5-9-3, RGB: 248-235-226
FARBA wodorozcieńczalna lateksowa.

Główna posadzka w strefie klienta
				

Klasa ścieralności 5 lub 6 wg normy
PN-EU 14411 lub metodą MCC.
Płytki gresowe: Nowa Gala SG 13- ciemny szary

Format płytek kwadratowy , jak największy,
preferowane 60x60. Posadzka do zastosowań
komercyjnych min 5 (pn-en iso 10545 - 7),
antypoślizgowość R9

Sufity, ramy wokół zespołów
stanowisk, części ścian,
elementy mebli , liternictwo

Wykładzina w strefie stanowisk pracowniczych (
pod stanowiskami pracy) w strefie obsługi bankowo
ubezpieczeniowej i w pokojach biurowych.

Klasa 4 – extra / Klasa 33 - heavey
Płytki dywanowe umożliwiające wymianę
Wykładzina dywanowa w płytkach: Desso Menda Pro pojedynczych elementów.
B068 9106.

Zaznaczenie charakterystycznej RAL: 9016 biały beskidzki, NCS: S 0300-N, CMYK: 0-0barwy logo Poczty, Stworzenie 0-0, PANTONE: Trans. White C/U, RGB: 255-255-255
jasnego przestronnego tła.
FARBA wodorozcieńczalna lateksowa
MATERIAŁ: np. Amstrong Sachara Board na ruszcie
Prelude; PŁYTA: np. Durapol U1027 połysk, Abet
Laminat Pral 2060 połysk, laminat kompaktowy, Egger
nr. W1000 połysk

Elementy mebli

Stworzenie jasnego
przestronnego tła.

siedziska i półki z tworzywa
sztucznego, ściana za punktem
informacyjnym , panel z
wyświetlaczami systemu
kolejkowego, elementy mebli,
liternictwo, ściany w strefie .

Zaznaczenie charakterystycznej RAL: 3020, NCS: S 1085-Y80 OR,
STOCOLOR: 33100, CMYK: 0-96-100-0,
barwy logo Poczty
PANTONE: 485C/485U, RGB: 213-43-30
FARBA wodorozcieńczalna lateksowa
PŁYTA: Abet Laminat Pral 2086, Polyrey R001 - połysk
TKANINA: runotex

logo trąbki, liternictwo,
elementy wnętrza

Zaznaczenie charakterystycznej RAL: 1018 żółty jasny, NCS: S 0570-Y, 8001, CMYK:
barwy logo Poczty,
0-5-100-0, PANTONE:012C/012U, orzechowy złocisty
rozweselenie klimatu wnętrza. FARBA wodorozcieńczalna lateksowa
PŁYTA: Egger H1334 ST9 dąb ferrara jasny - matowy

elementy ścian w strefie

Stworzenie odmiennego
charakteru wnetrza strefy.

RAL: 9006 srebrny aluminiowy, NCS: S 3500-N,
STOCOLOR: 33100, CMYK: 0-6-10-36, RGB: 163-153-146
FARBA wodorozcieńczalna lateksowa
PŁYTA: laminat Egger F503 - matowy

Sala obsługi, meble.

akcent

RAL: 9006 srebrny aluminiowy, NCS: S 3500N, STOCOLOR: 33100, CMYK: 0-6-10-36,
PANTONE: Warm Gray 6C, RGB: 163-153-146
FARBA wodorozcieńczalna lateksowa
PŁYTA: laminat Egger F503 - matowy

Okładzina za stanowiskami
obsługi listowo paczkowej i
finansowej

Charakterystyczny akcent
pocztowy.

Tapeta obiektowa na podkładzie z włókien, zmywalna.
Wzór specjalny ze znaczkami. Stempel pocztowy kolor
RAL 3020

Projektując posadzkę należy unikać cięcia krawędzi
gresów. Należy komponować krawędzie fabryczne.
Należy komponować posadzki za pomocą układów
geometrycznych prostokątnych.

Zakaz stosowania układu tzw. “karo” oraz łuków
i okręgów.
Posadzkę należy tak rozliczać , aby łączenie gresu
grafitowego i drewnopodobnego wypadało na
krawędziach fabrycznych płytek- bez docinek.
Na rzutach posadzek należy oznaczać punkt startowy
rozliczania ( punkt, oś, fuga startowa… itp.)
Cokoliki z gresu wykończone listwą w kolorze
srebrnym (aluminium mat - DETAL)
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RAL: 9018 popielaty, NCS: S 1000-N, STOCOLOR:
37207, CMYK: 0-5-9-3, RGB: 248-235-226
FARBA wodorozcieńczalna lateksowa
PŁYTA: np. laminaty Egger nr. U765 ST3, Kronospan
O112, O191, U112 - matowy
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tapeta z motywem znaczków
LOKALIZACJA

CEL

MATERIAŁY I KOLORY

Ściany stanowiska obsługi,
charakterystyczne ścianki w strefie
obsługi.

Wzbudzenie zainteresowania,
wprowadzenie elementu
charakterystycznego kojarzącego się
z usługami pocztowymi.

Tapeta obiektowa na podkładzie z
włókien, zmywalna. Wzór specjalny
ze znaczkami - odcienie szarości na
białym tle.

Pieczątka - jedna lub dwie na
placówkę. W przypadku małych
powierzchni tapety - nie stosować
pieczątki. Minimalna wielkość
tapety z pieczątką - 200cmx300cm.

Projektant każdorazowo wskazuje
lokalizację pieczęci.
Stempel pocztowy kolor RAL 3020
Przy projektowaniu placówek należy
każdorazowo wskazać położenie
pieczątki na tapecie.
W przypadku małych fragmentów
ścian wykończonych tapetą można
nie stosować pieczątki . (np. w
małych placówkach typu D)
Poniżej 2,5m rozpiętości
Na ścianie z szafami listowymi ( SLA,
SLB lub SLE) nie należy stosować
tapety.
Stempel na tapecie - środek stempla
na wysokości 2/3 ściany od poziomu
posadzki oraz w 1/3 odległości od
krawędzi bocznej ściany

folia pó łprzezroczysta z motywem znaczków
LOKALIZACJA

CEL

MATERIAŁY I KOLORY

duże przeszklenia, ścianki działowe
szklane - oddzielenie strefy
samoobsługowej od sali obsługi,

Element ostrzegawczy
zabezpieczający przed zderzeniem z
szybą. Wzbudzenie zainteresowania,.
wprowadzenie elementu
charakterystycznego kojarzącego się
z usługami pocztowymi.

Folia samoprzylepna, matowa
półprzezroczysta, na matowym
białawym tle, wzór w odcieniach
szarości.

Oklejenie szyb kiosków pocztowych
wolnostojących - przesłonięcie
widoku wnętrza zapleczowego.
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KSIĘGA STANDARYZACJI 2020
Placówka Multi

koncepcja wnętrza

koncepcja wnętrza

Placówka pocztowa kategorii multi

placówki pocztowe kategorii multi
LOKALIZACJA

5 Siedzisko/kanapa
6 Lada kolejkowa
7 Ramki informacyjne OM, OP lub OI
Placówki Multi są podstawowym
8 Plakat reklamowy
formatem biznesowym PP S.A.
Placówki te mają strategiczne zadanie 9 Placówki posiadają stanowiska
uniwersalne (realizacja wszystkich
utrzymania w sieci własnej klienta
usług na każdym stanowisku). W
biznesowego. Jest to szczególnie
celu zapewnienia prawidłowej
istotne w kontekście konwersji
obsługi klientów w placówce musi
części obecnej sieci Poczty Polskiej
być przynajmniej 1 waga paczkowa
do formatu Punktów Pocztowych
(najlepiej wspólna dla 2 stanowisk).
zarządzanych przez agentów a zatem
stanowiska uniwersalne (realizacja
objętych wyższym ryzykiem utraty
wszystkich usług na każdym
klienta biznesowego wraz z utratą
stanowisku). W celu zapewnienia
agenta. Format Multi niweluje to
prawidłowej obsługi klientów w
ryzyko Format oferuje pełen zakres
placówce musi być przynajmniej
bankowych i ubezpieczeniowych
1 waga paczkowa (najlepiej
usług finansowych. Powinny
wspólna dla 2 stanowisk).
mieć charakter poczty lokalnej.
Format Multi na granicy rentowności, 10 W placówkach kat. C szafy powinny
mieć następujący układ:
jest dedykowany do placówek o
a. 2 szafy SLE– SLE,
niskim potencjale biznesowym,
b. Szafa listwowo - ekspozycyjna SLE
rozwiązania funkcjonalne oraz
w półkach, które są pod kątem cokolik
materiałowe są tożsame z Multi
podtrzymujący gazety zmienić na
natomiast materiały wykończeniowe
aluminiowy albo z pleksi zawiniętej na
zostały zastąpione innymi o
płytę.
porównywalnych parametrach
ale niższym koszcie zakupu
Małe placówki pocztowe i agencje
UWAGA
pocztowe.
W małych placówkach kategorii Multi
nie należy stosować ‘ramy’ w systemie suchej zabudowy (GK) w kształcie
Optymalna powierzchnia placówki po- odwróconej litery U.
winna wynieść ok. od 60m² do 80m².
Należy przewidzieć rezerwę
wymiarową na ustawienie mebli (ok.
2cm).
WYPOSAŻENIE:
W małych placówkach do 2 stanowisk
obsługi nie należy stosować napisów,
W miarę możliwości wykonać wariant “WPŁATY WYPAŁATY “ i LISTY PACZKI”.
szaf w układzie:
W przypadku, gdy jest taka możliwość,
2 szafy: SLE –SLE,
należy zaplanować w placówce typu C
strefę samoobsługową 24h oraz regały
ekspozycyjne na towary handlowe.
OZNACZENIA:

- powierzchnia ok.150 m²

POWIERZCHNIE:

1 System kolejkowy - alternatywnie
2 Stanowisko finansowe
3 Kiosk internetowy
4 Stanowisko uniwersalne
z wagą (listowo paczkowe)
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W
rewitalizowanych
placówkach
rekomenduje
się
stosowanie
bezprzewodowych sieci komórkowych
wi-fi.

9

alternatywnie
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koncepcja wnętrza

koncepcja wnętrza

PL ACÓWK A POC Z TOWA K ATEGORII MULTI W GALERII HANDLOWE J
LOKALIZACJA

WYPOSAŻENIE

Placówka kategorii Multi posiadają
stanowiska uniwersalne (realizacja
wszystkich usług na każdym
stanowisku). W celu zapewnienia
prawidłowej obsługi klientów w
placówce musi być przynajmniej
jedna waga paczkowa (najlepiej
wspólna dla 2 stanowisk).

Front stanowisk obsługi
przewidziano jako typowe
rozwiązanie z placówek kategorii
Multi. W zależności od wielkości
dostępnej i powierzchni przed
frontem stanowisk możliwe
jest wygospodarowanie miejsca
dla klientów z siedziskami i
ladą kolejkową. W mniejszych
placówkach front stanowisk jest
Małe placówki pocztowe
lokalizowane w lokalach usługowych cofnięty jedynie o 50cm w stosunku
do rolety zamykającej lokal.
(centra handlowe).
POWIERZCHNIE:
Optymalna powierzchnia placówki
powinna wynieść ok. od 36m² do
60m².

W miarę możliwości wykonać
wariant szaf w układzie:
2 szafy: SLE –SLE,

OZNACZENIA
Dla placówki 2-stanowiskowej z
zapleczem niezbędna minimalna
1 Stanowisko obsługi z wagą
powierzchnia lokalu to ok. 46-60m²* 2 Siedzisko
3 Lada kolejkowa
4 Szafa listowa
Dla placówki 1-stanowiskowej z
5 Szafa ekspozycyjna
zapleczem niezbędna minimalna
6 Eksozytor kopert
powierzchnia lokalu to ok. 36m²*
7 Panel ekspozycyjny P1
8 Szafa porządkowa
* Przy założeniu dostępności węzła
9
Stół z krzesłami
sanitarnego poza lokalem poczty.
10 Zabudowa kuchenna
11 Szafa ubraniowa/gospodarcza
W zależności od dostępności
12 Szafa na dokumenty i druki
powierzchni należy stosować
13 Worki na listy
jedno z dwóch rozwiązań:
a.
14 Sejf
z przestrzenią dla klientów
wyposażoną w siedziska i ladę kolej 15 Serwer
kową,
b. 16 Waga wbudowana w blat biurka
bez powierzchni z siedziskami
– jedynie wnęka umożliwiająca
dojście do stanowisk.

strona 22

PL ACÓWK A POC Z TOWA K ATEGORII MULTI W MAŁYM, W YDZIELONYM LOK ALU
LOKALIZACJA

UWAGA
W małych placówkach kategorii
Multi nie należy stosować ‘ramy’ w
systemie suchej zabudowy (GK) w
kształcie odwróconej litery U.
Należy przewidzieć rezerwę
wymiarową na ustawienie mebli (ok.
2cm).
W placówkach nie należy stosować
napisów ‘WPŁATY WYPŁATY’ i ‘LISTY
PACZKI’.
W lokalu powinna być umieszczona
tablica nad stanowiskiem wykona
z plexi bądź szkle z logo Poczty
Polskiej.
W sytuacji utworzenia nowych
placówek, ewentualnie przy ich
przeniesieniu można przewidzieć
dodatkowe wyposażenie socjalne
zaplecza:
2 x krzesła,

16

Placówka kategorii Multi posiadają
stanowiska uniwersalne (realizacja
wszystkich usług na każdym
stanowisku). W celu zapewnienia
prawidłowej obsługi klientów w
placówce musi być przynajmniej
jedna waga paczkowa (najlepiej
wspólna dla 2 stanowisk).
Małe placówki pocztowe
lokalizowane w lokalach usługowych
16. Waga wbudowana w blat biurka.
(centra
handlowe).
Placówki kat.D posiadają stanowiska uniwersalne

(realizacja wszystkich usług na każdym stanowisku).
W celu zapewnienia prawidłowej obsługi klientów
w placówce musi być przynajmniej 1 waga paczkowa
(najlepiej wspólna dla 2 stanowisk).
placówkach kat. D szafy powinny mieć
17. W pla
następujący układ:
a. 1 szafa SLE.
b. Szafa listwowo – ekspozycyjna SLE w półkach, które
są pod kątem cokolik podtrzymujący gazety zmienić
na aluminiowy albo z pleksi zawiniętej na płytę.

POWIERZCHNIE:

Optymalna powierzchnia placówki
powinna wynieść ok. od 36m² do
60m².
Dla placówki 2-stanowiskowej z
zapleczem niezbędna minimalna
powierzchnia lokalu to ok. 46-60m²*

1 x szafka kuchenna stojąca ze
zlewem,
1 x szafka kuchenna stojąca zwykła.

WYPOSAŻENIE

1 x szafka kuchenna wisząca z
ociekaczem,
1 x szafka kuchenna zwykła,

OZNACZENIA:

Dla placówki 1-stanowiskowej z
zapleczem niezbędna minimalna
powierzchnia lokalu to ok. 36m²*
W zależności od dostępności
powierzchni należy stosować
jedno z dwóch rozwiązań:
a. z przestrzenią dla
klientów wyposażoną w
siedziska i ladę kolejkową,
b. bez powierzchni z siedziskami
– jedynie wnęka umożliwiająca
dojście do stanowisk.

1 x stolik,

OZNACZENIA:

W miarę możliwości wykonać wariant szaf w układzie:
2 szafy: SLE – SLE.

Front stanowisk obsługi przewidziano jako typowe rozwiązanie
z placówek kategorii Multi. W
OZNACZENIA:
zależności od wielkości dostępnej i
1. Stanowisko obsługi z wagą
powierzchni przed frontem stanow- 2. Siedzisko
isk możliwe jest wygospodarowanie 3. Lada kolejkowa
miejsca dla klientów z siedziskami
4. Szafa listowa
i ladą kolejkową. W mniejszych
5. Szafa ekspozycyjna
placówkach front stanowisk jest
6. Szafa ubraniowa/gospodarcza
cofnięty jedynie o 50cm w stosunku 7. Panel ekspozycyjny P1
do rolety zamykającej lokal.
8. Szafa porządkowa

UWAGA
W małych placówkach kategorii
Multi nie należy stosować ‘ramy’ w
systemie suchej zabudowy (GK) w
kształcie odwróconej litery U.
Należy przewidzieć rezerwę
wymiarową na ustawienie mebli (ok.
2cm).
W placówkach nie należy stosować
napisów ‘WPŁATY WYPŁATY’ i ‘LISTY
PACZKI’.
W lokalu powinna być umieszczona
tablica nad stanowiskiem wykona
z plexi bądź szkle z logo Poczty
Polskiej.

OZNACZENIA:
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koncepcja wnętrza

koncepcja wnętrza

PL ACÓWK A POC Z TOWA K ATEGORII MULTI - KIOSK WOLNOSTOJĄC Y
LOKALIZACJA

PL ACÓWK A POC Z TOWA K ATEGORII MULTI - KIOSK WOLNOSTOJĄC Y

zynowego poza lokalem poczty.

Placówka kategorii Multi
posiadają stanowiska
WYPOSAŻENIE:
uniwersalne (realizacja
wszystkich usług na każdym
Front stanowisk obsługi
stanowisku). W celu
przewidziano jako typowe
zapewnienia prawidłowej
rozwiązanie z placówek
obsługi klientów w placówce
kategorii Multi.
musi być przynajmniej jedna
Front stanowisk obsługi należy
waga paczkowa.
ustawić z lekkim cofnięciem
Placówka zlokalizowana w
większym obiekcie-centra
handlowe, dworce, lotniska,
w stosunku do lica ścianek
duże hole oraz wewnętrzne
(minimum o 50cm) po to,
duże cięgi komunikacyjne.
by zapewnić miejsce dla 1-2
Wielkość kiosków należy
klientów znajdujących się przy
dostosować do wymogów
stanowisku.
lokalnych zachowując wytycW miarę możliwości wykonać
zne funkcjonalne Poczty oraz
wariant szaf w układzie:
miejsce na typowe meble z KS.
2 szafy: SLE – SLE.
Otwarcia kiosków należy
lokalizować w taki sposób, aby
UWAGA:
nie utrudniały ruchu.
W małych placówkach
kategorii Multi nie należy
stosować ‘ramy’ w systemie
suchej zabudowy (GK)
Optymalna powierzchnia
w kształcie odwróconej litery U.
placówki powinna wynieść
Należy przewidzieć rezerwę
ok. od 12m² do 24m².
wymiarową
na ustawienie
Dla placówki 2-stanowiskowej
mebli (ok. 2cm).
z zapleczem niezbędna
minimalna powierzchnia lokalu W placówkach nie należy
stosować napisów ‘WPŁATY
to ok. 24m²*
WYPŁATY’
i ‘LISTY PACZKI’.
Dla placówki 1-stanowiskowej
W lokalu powinna być
z zapleczem niezbędna miniumieszczona tablica nad
malna powierzchnia lokalu to
stanowiskiem
wykona z plexi
ok. 12m²*
bądź
szkle
z
logo
Poczty
* Przy założeniu dostępności
węzła sanitarnego oraz maga- Polskiej.

15,50 m2

14,40 m2

XS

S 12,00 m2

XS

POWIERZCHNIE:
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12,40 m 2

XS 12,00 - 12,40 m 2

XS 12,00 m2

XM 16,00 m2

24,00 m2
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Materiały i kolorystyka

koncepcja wnętrza

materiały

PL ACÓWK A POC Z TOWA K ATEGORII MULTI – C ZĘŚĆ W PUNKCIE HANDLOW YM

Elementem stałym, stanowiącym
oznaczenie usług i marki będzie
umieszczenie w tym lokalu tablica
na plexi bądź szkle z logo Poczty
Polskiej, ramką
OM. SZER 30CM
NAWIESZENIE
Z GK Z LOGOTYPEM
POCZTY POLSKIEJ,
SPÓD H=MIN 200CM

90

100

panel P1

60

SLE

SLE
panel P1

220

WYPOSAŻENIE:
Front stanowisk obsługi przewidziano jako typowe rozwiązanie z
placówek kategorii Multi.

100

ŚCIANKA GK

W lokalu powinna być umieszczona
ŚCIANKA GK
tablica nad stanowiskiem wykona
zSTREFA
plexiKLIENTA
bądź szkle z logo Poczty
Polskiej.

Płytki gresowe, klasa ścieralności 4 wg
normy PN-EU 14411 lub metodą MCC.
Przykładowe materiały: płytki gresowe 60x60, Nowa
Gala SG-13, cokoły z płytek bez wykończenia listwą
aluminiową

Format płytek kwadratowy , jak największy,
preferowane 60x60. Posadzka do zastosowań
komercyjnych min 5 (pn-en iso 10545 - 7),
antypoślizgowość R9

REGAŁY EKSPOZYCYJNE
SKLEPU

Płytki dywanowe umożliwiające wymianę
pojedynczych elementów.
panel laminowany z HDF,
kolor biały
h= min 200cm

Wykładzina w strefie stanowisk pracowniczych (
pod stanowiskami
pracy)
panel
P1 w strefie obsługi bankowo
ubezpieczeniowej i w pokojach biurowych.

LADA SKLEPOWA

panel P1

STREFA KLIENTA

REGAŁY EKSPOZYCYJNE
SKLEPU

STANOWISKO
POCZTOWE D
panel P1
- powierzchnia ok.8 m²
skala 1:100
SLE

SLE

panel laminowany z HDF,
kolor biały
h= min 200cm

REGAŁY EKSPOZYCYJNE
SKLEPU

Klasa 3 – heavy / Klasa 32 – general
Wykładzina dywanowa w płytkach Desso Menda Pro
B068 9106.

Projektując posadzkę należy unikać cięcia krawędzi
gresów. Należy komponować krawędzie fabryczne.
Należy komponować posadzki za pomocą układów
geometrycznych prostokątnych.

Zakaz stosowania układu tzw. “karo” oraz łuków
i okręgów.
STREFA KLIENTA

panel P2

220

W placówkach nie należy stosować
napisów ‘WPŁATY WYPŁATY’ i ‘LISTY
LADA SKLEPOWA
PACZKI’.

Główna posadzka w strefie klienta
				

90
STREFA KLIENTA

UWAGA:
W
małych
placówkach kategorii
REGAŁY
EKSPOZYCYJNE
SKLEPU nie należy stosować ‘ramy’ w
Multi
systemie suchej zabudowy (GK) w
kształcie odwróconej litery U.
NależyGK
przewidzieć rezerwę
ŚCIANKA
wymiarową na ustawienie mebli (ok.
2cm).

UWAGI

REGAŁY EKSPOZYCYJNE
SKLEPU

panel laminowany z HDF,
kolor biały
h= min 180cm

ŚCIANKA GK

NAWIESZENIE SZER 30CM
Z GK Z LOGOTYPEM
POCZTY POLSKIEJ,
SPÓD H=MIN 200CM

MATERIAŁ

LADA SKLEPOWA

90

LADA SKLEPOWA

W miarę możliwości wykonać wariant szaf w układzie:
2 szafy: SLE – SLE zamykane na
kluczyk.

LOKALIZACJA

3

220

10

60

60

W punkcie świadczenia usług pocztowych w lokalu, w którym nie ma
możliwości zastosowania żadnego
z wcześniejszych modeli placówek
kategorii Multi, obsługa pocztowa
odbywać się będzie w wydzielonej
części lokalu z użyciem standarSLE mebli SLE
dowych
pocztowych.
Przedstawiona wielkośćpanel
kasetonu
P1
oraz semafora jest wielkością
podstawową i bazową. W
szczególnych przypadkach
10
dopuszcza się220
zastosowanie
wysokości kasetonu h=500mm.

SLE

100

Placówka zlokalizowana w
wydzielonej części powierzchni
usługowej. Usługi pocztowej
świadczone w punkcie handlowym
lub usługowym jako dodatkowa
działalność, na wyodrębnionym
stanowisku oraz w ciągu działalności
podstawowej agenta pocztowego.
Podkonstrukcja z profili
aluminiowych

SLE

REGAŁY EKSPOZYCYJNE
SKLEPU

100

Placówka kategorii Multi posiadają Optymalna powierzchnia placówki
stanowiska uniwersalne (realdla 1 stanowiska bez zaplecza powizacja wszystkich usług na każdym
inna wynieść ok. 8m²*,
stanowisku). W celu zapewnienia
Optymalna powierzchnia placówki
prawidłowej obsługi klientów w
dla 1 stanowiska z zapleczem powplacówce musi być przynajmniej
inna wynieść ok. 30m²*.
jedna waga paczkowa.
* Przy założeniu dostępności węzła
Podświetlenie wykonane w
sanitarnego oraz magazynowego
technologii LED .
poza lokalem poczty.

60

POWIERZCHNIE:

Posadzkę należy tak rozliczać , aby łączenie gresu
grafitowego i drewnopodobnego wypadało na
krawędziach fabrycznych płytek- bez docinek.
Na rzutach posadzek należy oznaczać punkt startowy
rozliczania ( punkt, oś, fuga startowa… itp.)
Cokoliki z gresu wykończone listwą w kolorze
srebrnym (aluminium mat - DETAL)

panel P1

3

LADA SKLEPOWA

LADA SKLEPOWA

90

LOKALIZACJA

panel laminowany z HDF,
kolor biały
h= min 180cm

panel P1

STREFA KLIENTA

STREFA KLIENTA

panel P2
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STANOWISKO
POCZTOWE D
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kolory w strefie klienta
LOKALIZACJA

CEL

MATERIAŁY I KOLORY

Ściany, fragmenty sufitów,
elementy mebli

Stworzenie jasnego
przestronnego tła.

RAL: 9018 popielaty, NCS: S 1000-N, STOCOLOR:
37207, CMYK: 0-5-9-3, RGB: 248-235-226
FARBA wodorozcieńczalna lateksowa

Sufity, ramy wokół zespołów
stanowisk, części ścian,
elementy mebli , liternictwo

Zaznaczenie charakterystycznej RAL: 9016 biały beskidzki, NCS: S 0300 N, CMYK:0-0barwy logo Poczty, Stworzenie 0-0, PANTONE: Trans. White C/U, RGB: 255-255-255
jasnego przestronnego tła.
FARBA wodorozcieńczalna lateksowa
MATERIAŁ: np. Amstrong Sachara Board na ruszcie
Prelude; PŁYTA: np. Durapol U1027 połysk, Abet
Laminat Pral 2060 połysk, laminat kompaktowy, Egger
nr. W1000 połysk

Elementy mebli

Stworzenie jasnego
przestronnego tła.

siedziska i półki z tworzywa
sztucznego, ściana za punktem
informacyjnym , panel z
wyświetlaczami systemu
kolejkowego, elementy mebli,
liternictwo, ściany w strefie .

Zaznaczenie charakterystycznej RAL: 3020, NCS: S 1085-Y80 OR,
barwy logo Poczty
STOCOLOR: 33100, CMYK: 0-96-100-0,
PANTONE: 485C/485U, RGB: 213-43-30
FARBA wodorozcieńczalna lateksowa
PŁYTA: Abet Laminat Pral 2086, Polyrey R001 - połysk
TKANINA: runotex

logo trąbki, liternictwo,
elementy wnętrza

Zaznaczenie charakterystycznej RAL: 1018 żółty jasny, NCS: S 0570-Y, 8001, CMYK:
barwy logo Poczty,
0-5-100-0, PANTONE: 012C/012U, orzechowy
rozweselenie klimatu wnętrza. złocisty FARBA wodorozcieńczalna lateksowa
PŁYTA: Egger H1334 ST9 dąb ferrara jasny - matowy

elementy ścian w strefie

Stworzenie odmiennego
charakteru wnetrza strefy.

Sala obsługi, meble.

akcent

Okładzina za stanowiskami
obsługi listowo paczkowej i
finansowej

Charakterystyczny akcent
pocztowy.
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RAL: 9018 popielaty, NCS: S 1000-N, STOCOLOR:
37207, CMYK: 0-5-9-3, RGB: 248-235-226
FARBA wodorozcieńczalna lateksowa
PŁYTA: np. laminaty Egger nr. U765 ST3, Kronospan
O112, O191, U112 - matowy

RAL: 9006 srebrny aluminiowy, NCS: S 3500-N,
STOCOLOR: 33100, CMYK: 0-6-10-36, RGB: 163-153-146
FARBA wodorozcieńczalna lateksowa
PŁYTA: laminat Egger F503 - matowy
RAL: 9006 srebrny aluminiowy, NCS: S 3500N, STOCOLOR: 33100, CMYK: 0-6-10-36,
PANTONE: Warm Gray 6C, RGB: 163-153-146
FARBA wodorozcieńczalna lateksowa
PŁYTA: laminat Egger F503 - matowy
Tapeta obiektowa na podkładzie z włókien, zmywalna.
Wzór specjalny ze znaczkami. Stempel pocztowy kolor
RAL 3020

KSIĘGA STANDARYZACJI 2020
Punkty Dostępu

Materiały i kolorystyka

koncepcja wnętrza

materiały

PL ACÓWK A POC Z TOWA K ATEGORII PUNK T Y dostępu
LOKALIZACJA

WYPOSAŻENIE:

LOKALIZACJA

Placówka kategorii Punkt Pocztowy
posiadają stanowiska uniwersalne
(realizacja wszystkich usług na
każdym stanowisku). W celu zapewnienia prawidłowej obsługi
klientów w placówce musi być
przynajmniej jedna waga paczkowa.

Front stanowisk obsługi przewidziano jako typowe rozwiązanie z
placówek kategorii Punktów Pocztowych.

Główna posadzka w strefie klienta
				

Placówka zlokalizowana w
wydzielonej części powierzchni
usługowej. Usługi pocztowej
świadczone w punkcie handlowym
lub usługowym jako dodatkowa
działalność, na wyodrębnionym
stanowisku.
Elementem stałym, stanowiącym
oznaczenie usług i marki będzie
umieszczenie w tym lokalu tablica
na plexi bądź szkle z logo Poczty
Polskiej, ramką OM.
Jest to nowy format placówek
PP S.A. Jest on dedykowany do
obsługi klienta masowego bądź
osób chcących nadać przesyłkę
gabarytową
POWIERZCHNIE:
Optymalna powierzchnia placówki
dla 1 stanowiska bez zaplecza powinna wynieść ok. 8m²*,

MATERIAŁY

UWAGI

Płytki gresowe, klasa ścieralności 4 wg
normy PN-EU 14411 lub metodą MCC.
Przykładowe materiały: płytki gresowe 60x60, Nowa
Gala SG-13, cokoły z płytek bez wykończenia listwą
aluminiową

Format płytek kwadratowy , jak największy,
preferowane 60x60. Posadzka do zastosowań
komercyjnych min 5 (pn-en iso 10545 - 7),
antypoślizgowość R9

W miarę możliwości wykonać wariant szaf w układzie:
2 szafy: SLE – SLE zamykane na
kluczyk.
UWAGA:
W małych placówkach kategorii
Punkt Pocztowy nie należy stosować
‘ramy’ w systemie suchej zabudowy
(GK) w kształcie odwróconej litery U.

Należy przewidzieć rezerwę
wymiarową na ustawienie mebli (ok.
2cm).

W placówkach nie należy stosować
napisów ‘WPŁATY WYPŁATY’ i ‘LISTY
PACZKI’.

Płytki dywanowe umożliwiające wymianę
pojedynczych elementów.
Wykładzina w strefie stanowisk pracowniczych (pod
stanowiskami pracy) w strefie obsługi bankowo
ubezpieczeniowej i w pokojach biurowych.

Klasa 3 – heavy / Klasa 32 – general
Wykładzina dywanowa w płytkach Desso Menda Pro
B068 9106.

Projektując posadzkę należy unikać cięcia krawędzi
gresów. Należy komponować krawędzie fabryczne.
Należy komponować posadzki za pomocą układów
geometrycznych prostokątnych.

Zakaz stosowania układu tzw. “karo” oraz łuków
i okręgów.
Posadzkę należy tak rozliczać , aby łączenie gresu
grafitowego i drewnopodobnego wypadało na
krawędziach fabrycznych płytek- bez docinek.
Na rzutach posadzek należy oznaczać punkt startowy
rozliczania ( punkt, oś, fuga startowa… itp.)
Cokoliki z gresu wykończone listwą w kolorze
srebrnym (aluminium mat - DETAL)

W lokalu powinna być umieszczona
tablica nad stanowiskiem wykona
z plexi bądź szkle z logo Poczty
Polskiej.

* Przy założeniu dostępności węzła
sanitarnego oraz magazynowego
poza lokalem poczty.
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kolory w strefie klienta
LOKALIZACJA

CEL

MATERIAŁY I KOLORY

Ściany, fragmenty sufitów,
elementy mebli

Stworzenie jasnego
przestronnego tła.

RAL: 9018 popielaty, NCS: S 1000-N, STOCOLOR:
37207, CMYK: 0-5-9-3, RGB: 248-235-226
FARBA wodorozcieńczalna lateksowa.

Sufity, ramy wokół zespołów
stanowisk, części ścian,
elementy mebli , liternictwo

Zaznaczenie charakterystycznej RAL: 9016 biały beskidzki, NCS: S 0300-N, CMYK: 0-0barwy logo Poczty, Stworzenie 0-0, PANTONE: Trans. White C/U, RGB: 255-255-255
jasnego przestronnego tła.
FARBA wodorozcieńczalna lateksowa
MATERIAŁ: np. Amstrong Sachara Board na ruszcie
Prelude; PŁYTA: np. Durapol U1027 połysk, Abet
Laminat Pral 2060 połysk, laminat kompaktowy, Egger
nr. W1000 połysk

Elementy mebli

Stworzenie jasnego
przestronnego tła.

siedziska i półki z tworzywa
sztucznego, ściana za punktem
informacyjnym , panel z
wyświetlaczami systemu
kolejkowego, elementy mebli,
liternictwo, ściany w strefie .

Zaznaczenie charakterystycznej RAL: 3020, NCS: S 1085-Y80 OR,
barwy logo Poczty
STOCOLOR: 33100, CMYK: 0-96-100-0,
PANTONE: 485C/485U, RGB: 213-43-30
FARBA wodorozcieńczalna lateksowa
PŁYTA: Abet Laminat Pral 2086, Polyrey R001 - połysk
TKANINA: runotex

logo trąbki, liternictwo,
elementy wnętrza

Zaznaczenie charakterystycznej RAL: 1018 żółty jasny, NCS: S 0570-Y, 8001, CMYK:
barwy logo Poczty,
0-5-100-0, PANTONE: 012C/012U, orzechowy złocisty
rozweselenie klimatu wnętrza. FARBA wodorozcieńczalna lateksowa
PŁYTA: Egger H1334 ST9 dąb ferrara jasny - matowy

elementy ścian w strefie

Stworzenie odmiennego
charakteru wnetrza strefy.

RAL: 9006 srebrny aluminiowy, NCS: S 3500-N,
STOCOLOR: 33100, CMYK: 0-6-10-36, RGB: 163-153-146
FARBA wodorozcieńczalna lateksowa
PŁYTA: laminat Egger F503 - matowy

Sala obsługi, meble.

akcent

RAL: 9006 srebrny aluminiowy, NCS: S 3500N, STOCOLOR: 33100, CMYK: 0-6-10-36,
PANTONE: Warm Gray 6C, RGB: 163-153-146
FARBA wodorozcieńczalna lateksowa
PŁYTA: laminat Egger F503 - matowy

Okładzina za stanowiskami
obsługi listowo paczkowej i
finansowej

Charakterystyczny akcent
pocztowy.

Tapeta obiektowa na podkładzie z włókien, zmywalna.
Wzór specjalny ze znaczkami. Stempel pocztowy kolor
RAL 3020
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RAL: 9018 popielaty, NCS: S 1000-N, STOCOLOR:
37207, CMYK: 0-5-9-3, RGB: 248-235-226
FARBA wodorozcieńczalna lateksowa
PŁYTA: np. laminaty Egger nr. U765 ST3, Kronospan
O112, O191, U112 - matowy

KSIĘGA STANDARYZACJI 2020
Elementy kompozycji wizualnej

Koncepcja

witryna zewnętrza
ELEMENTY KOMPOZYCJI
ZEWNĘTRZNEJ
Podświetlany system oznakowania:
kaseton nad wejściem wykonany
z częściowo przezroczystego
tworzywa sztucznego w kolorze
czerwonym, podświetlony od spodu
(standardowy kaseton z lampą LED
włożoną w panel graficzny).
Prostopadły semafor z
kwadratowym panelem
zawierającym logo Poczty Polskiej.
Niezagospodarowana witryna
umożliwiająca przechodniom
zajrzenie do środka.
Duży szklany front.
W przypadku okien wychodzących
na południe należy zastosować
system zasłon w postaci rolet lub
folii mlecznej na szybie.

witryna - informacja o placówce

CEL I ŚRODKI

MATERIAŁY I KOLORY

Informacja przestrzenna oznaczenie lokalizacji placówki.

RAL: 9022 jasnoszary perła

Wzbudzenie zainteresowania.
Zachęcenie ludzi, by weszli do
środka.
Nawet jeżeli nie jest możliwe
skonstruowanie całkowicie
przejrzystej witryny, należy
zastosować takie rozwiązanie, by
Klienci mogli dostrzec z zewnątrz
atrakcyjne wnętrze.

Przewiduje się instalowanie rolet
gładkich, w kolorze dopasowanym
do kolory ścian.
UWAGA:
Stosować minimalne wymiary
kasetonów

Podstawowym nośnikiem informacji o placówce
i godzinach otwarcia jest naklejka na szybę w
drzwiach wejściowych, kolor RAL 3020, matowa.
Jedynie w sytuacji braku przeszklonych drzwi
lub jeśli okienko w drzwiach jest bardzo małe,
rozwiązaniem jest tablica umieszczana na
elewacji w pobliżu wejścia.
Tablice montowane na elewacji należy wykonać z
blachy lakierowanej.
W uzasadnionych przypadkach, by wzmacniać
przekaz reklamowy użyć folii ONE-WAY-VISION

Zakaz stosowania żaluzji i pionowych
wertikali do przesłaniania okien.
Przewiduje się instalowanie rolet
gładkich, w kolorze dopasowanym
do koloru ścian.

Informacje, takie jak godziny
otwarcia, adres, piktogramy itp.
naklejone na lub obok szklanych
drzwi, wydrukowane na czerwonym
tle. We wskazanych placówkach
możliwość druku tych materiałów
także w kolorystyce zabytkowej.
Szczególowe informacje w Księdze
Identyfikacji Wizulanej Poczty
Polskiej.

wersja dla Urzędu Pocztowego i Filii Urzędu Pocztowego
(bez Strefy Samoobsługowej)
szerokość 22cm wysokość ok 40cm
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witryna - informacja o placówce

wersja dla Urzędu Pocztowego i Filii Urzędu Pocztowego
(ze Strefą Samoobsługową)
szerokość 22cm wysokość ok 44cm
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wersja dla Agencji Pocztowej
szerokość 22cm wysokość ok 44cm

witryna - informacja o placówce

wersja dla Urzędu Pocztowego czynnego całą dobę
szerokość 22cm wysokość ok 22cm

Wersja stosowana w obiektach zabytkowych, RAL: 1036, NCS:

Wersja stosowana w obiektach zabytkowych, RAL: 9006, NCS:

Informacja o godzinach wydania przesyłek awizowanych,
zmian godzin otwarcia.
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kaseton elewacyjny

kaseton elewacyjny

MATERIAŁY I KOLORYSTYKA
Kaseton oraz semafor wykonany z płyt, z
tworzywa sztucznego (np.: Dibond) lub
blachy - kolor RAL 3020, matowe.
Podświetlenie wykonane w technologii
LED .
Elementy podświetlane to: LOGO
(trąbka), białe tło z napisem “Strefa
Samoobsługowa”, litery napisu “Poczta
Polska”.
Podkonstrukcja z profili aluminiowych
Elementy oznakowania zewnętrznego
należy wykonać w sposób zapewniający
ich trwałość i odporność na warunki
atmosferyczne.
Przedstawiona wielkość kasetonu oraz
semafora jest wielkością podstawową
i bazową. W szczególnych przypadkach
dopuszcza się zastosowanie wysokości
kasetonu h=500mm.
Szczególowe informacje w Księdze
Identyfikacji Wizulanej Poczty Polskiej.
Łezka kasetonu podświetlana. Instalacja
zasilająca poprowadzona w peszlach.
W przypadku palcówek zabytkowych
stosuje się semafor i kaseton w
kolorystyce złotej lub srebrnej.

Wersja A

Wybór kolorystyki uzależniony jest od
koloru elewacji na budynku zabytkowym.
UWAGA:
W punktach dostępu i Multi stosować
kasetony nie dłuższe niż 327cm,
w Premium stosować dowolną długość,
przy czym należy pamiętać o minimalnej
długości kasetonów, określonej w KIWPP.

Wersja B
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kaseton i semafor elewacyjny

semafor elewacyjny
MATERIAŁY I KOLORYSTYKA
Semafor dwustronny, podświetlany.
Semafor wykonany z płyt z tworzywa
sztucznego (np.: Dibond) barwionego w na
kolor RAL 3020, NCS, STOCOLOR SYSTEM,
matowe.
Podświetlenie wykonane w technologii LED..
Podkonstrukcja z profili aluminiowych.
Elementy oznakowania zewnętrznego należy
wykonać w sposób zapewniający ich trwałość
i odporność na warunki atmosferyczne.
Szczególowe informacje w Księdze
Identyfikacji Wizulanej Poczty Polskiej.

4

3

1

2

UWAGI
W semaforach i kasetonach łezka podświetlana
Instalacja zasilająca poprowadzona w peszlach.
Długość boku semafora powinna być adekwatna do wysokości kasetonu.
W punktach dostępu i Multi stosować kasetony nie dłuższe niż 327cm,
w Premium stosować dowolną długość, przy czym należy pamiętać o
minimalnej długości kasetonów, określonej w KIWPP.
wersja z przywieszką

strona 40

wersja bez przywieszki
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znak firmowy
LOKALIZACJA

KOLORY I MATERIAŁY

Na kasetonach elewacyjnych dedykowane lokalizacje:
- nad całą witryną frontową
- nad częścią witryny frontowej
- nad wejsciem do placówki
- na semaforze

Podstawowy kolor tła czerwony
RAL 3020, NCS: S 1085- - Y80 OR.
FARBA: np. Dulux 19R 14/629,
Tikkurila Symphony N327

Logo we wnętrzach - możliwe
lokalizacje:
- za stanowiskami informacyjnymi
- w strefie samoobsługowej, nad
wejściem do sali obsługi
- na charakterystycznych ścianach
- na ścianie na wprost wejścia
Materiały reklamowe
Lokalizację I sposób montażu
znaku firmowego na zewnątrz i we
wnętrzach definiuje architekt.
CEL

Liternictwo - kolor biały, RAL 9016
biały beskidzki, NCS: S 0300 - N.
FARBA: Tikkurila Symphony D300
Trąbka - żółty RAL 1018 żółty
jasny, 8001 orzechowy złocisty,
NCS: S 0570 - Y.
FARBA: np. Dulux 19R 14/629,
Tikkurila Symphony K302

logotyp
Warianty kolorystyczne

W przypadku podświetlanych
napisów umieszczonych we
wnętrzach należy zastosować
taśmę LED wklejaną od spodu w
wyfrezowaną część litery. Wielkość
napisu: literka ‘P’= min. 140mm.
Do każdej litery należy doprowadzić
zasilanie w sposób niewidoczny.

W przypadku liter umieszczanych na
elewacji o wielkości, materiałach i
sposobie wykonania każdorazowo
decyduje architekt w porozumieniu
z komórką organizacyjną Poczty
Polskiej odpowiedzialną za
W przypadku napisów
umieszczanych we wnętrzach, Litery marketing.
wykonane z płyty MDF lakierowanej,
powłoka - półmat.
W miarę możliwości na ścianach
koloru czerwonego montować litery
Litery można wykonać z grubej pexi Poczty Polskiej koloru białego a
(8-10mm) mocowane na dystansach trąbkę koloru żółtego.
długości 2-3 cm.

WARIANTY
W przypadku lokalizacji placówki
pocztowej w budynku zabytkowym,
historycznym, znajdującym się pod
ochroną konserwatora zabytków
sposób oznaczenia zewnętrznego
należy indywidualnie dostosować
do warunków lokalnych.

W szczególnych przypadkach należy W miarę możliwości należy
stosować logotyp wykonany ze stali stosować podświetlenie liter od tyłu
nierdzewnej szczotkowanej (kolor
(LED)
srebrny) lub z mosiądzu (kolor złoty).
Przy projektowaniu znaku
Montaż na dystansach.
firmowego na obiektach
zabytkowych dopuszcza się
możliwość stosowania poniższych
wariantów, w zależności od
uwarunkowań architektonicznych.

Wariant przestrzenny - biały montowany na czerwonym tle.

Identyfikacja wizualna marki
W placówkach kategorii Muli i Punkt
Dostępu można wykonać litery z
płyty MDF lakierowanej, powłoka
połysk. Grubość liter ok. 10mm.
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Wariant przestrzenny - czerwony montowany na białym tle.
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koncepcja wnętrza

TABLICE INFORMAC YJNE

Dodatkowe elementy wyposa żenia

LOKALIZACJA

KOSZ NA ŚMIECI

Tablicę kierunkową należy
umieszczać

Tablicę montujemy do sufitu na
stalowych linkach za pomocą
wkrętów i dybli, przy pomocy
dedykowanych aluminiowych
- w pobliżu budynków lub lokali
elementów
mocujących. Przy
będących siedzibami placówek
zastosowaniu szklanych tafli,
pocztowych.
tabliczki łącznymi z aluminiowym
uchwytem za pomocą śrub
- w pobliżu placówek pocztowych
nimbusowych,
ukrytych w głębi
zlokalizowanych w miejscowościach
turystycznych, na nowobudowanych uchwytu.
osiedlach, w głównych ciągach
WYMIARY
komunikacyjnych dużych miast,
gsy lokalizacja placówki pocztowej
jest tymczasowa (np. na okres
Wymiar tablicy kierunkowej:
wakacji, remontu lub modernizacji 600x200mm
placówki pocztowej), w ciągach
komunikacyjnych większych
Grupa elementów ‘informacja o
obiektów, w których oprócz
dystansie do placówki+strzałka’,
placówki pocztowej znajdują się
powinna być wyśrodkowana w
lokale różnych podmiotów.
poziomie względem nośnika.

W strefie należy umieścić kosz na śmieci.

- na wysokości nie mniejszej nić
200cm od podłoża, na słupach
nośnych (mocowanie w dwóch
punktach tablicy kierunkowej),
ogrodzeniu, ścianie budynku, itp. w
zależności od warunków lokalnych.

W strefie lub przed wejsciem do placówki należy
zlokalizować skrzynkę pocztową .

Obudowa kosza wykonana z blachy malowanej w
kolorze RAL 3020.

SKRYTKI POCZTOWE

Przewidziano kosz na śmieci montowany na ścianie.

W szczególnych przypadkach (na zamówienie użytkownika)
w strefie samoobsługowej lub w Sali Obsługi przewiduje się
montaż tradycyjnych skrytek pocztowych.

Kosz należy lokalizować w pobliżu kiosku pocztowego.,
bankomatu i wpłatomatu.

W przypadku lokalizacji skrytek w Strefie należy zapewnić
dostęp obsługi z pomieszczenia bezpiecznego.

Wymiary minimalne 35x35cm h=50cm

Wielkość otworu na skrytki ( gabaryt zewnętrzny ) należy
dostosować do wielkości listomatu , tak aby możliwa była
zamiana tych urządzeń.
Podziały wewnętrzne skrytek należy zapojektować zgodnie z
wytycznymi Poczty Polskiej.
Zabudowę skrytek należy wykonać analogicznie jak zabudowę
listomatu i kiosku pocztowego.

W przypadku lokalizacji skrytek w sali obsługi otwór
dostępowy ( techniczny tył ) zlokalizowany w sposób
widoczny dla klientów należy zamknąć drzwiami meblowymi
( MDF lakierowany ) w kolorze ściany. Dopuszcza się
stosowanie rolety z PCV tylko w miejscach niewidocznych dla
klienta.

SKRZYNKA POCZTOWA

Projektując tablicę podwieszaną
z logo należy także pamiętać o
obszarze minimalnym znaku (tu
odniesienie do KIWPP, str, 15).

W zależności od potrzeb dopuszcza się stosowanie
skrzynki pocztowej stojącej lub wiszącej.
Skrzynka pocztowa w kolorze RAL 3020

KONSTRUKCJA
Tablica kierunkowa jest tablicą
prostokątną w układzie poziomym
zawierającą znak podstawowy
Poczty Polskiej S.A. i strzałkę
wskazującą kierunek i odległość do
najbliższej placówki pocztowej.
Tablica kierunkowa powinna być
wykonana z tworzywa sztucznego
(np. PCV, PLEXI), szkła bezpiecznego
bądź z blachy ocynkowanej.
Zastosowane materiały i techniki
wykonania muszą uwzględnić
odporność nośnika na działanie
warunków atmosferycznych.
Przykładowe rozwiązanie tablicy z logotypem PP nad stanowiskiem
w placówkach kategorii Multi oraz Punkty Dostępu.
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NORMY PRAWNE

KSIĘGA STANDARYZACJI 2020
Elementy wyposażenia

PN-EN 527-1:2004 Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka
PN-EN 527-2:2004 Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka
PN-EN 527-3:2004 Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka
PN-EN 1023-1:2001 Meble biurowe -- Przegrody
PN-EN 1023-2:2002 Meble biurowe -- Przegrody
PN-EN 1023-3:2002 Meble biurowe -- Przegrody
PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe -- Meble do przechowywania
PN-EN 14073-3:2006 Meble biurowe -- Meble do przechowywania
PN-EN 14074:2006 Meble biurowe --Stoły, biurka i meble do przechowywania
PN-EN 1335-1:2004 Meble biurowe -- Krzesło biurowe do pracy
PN-EN 1335-2:2002 Meble biurowe -- Krzesło biurowe do pracy
PN-EN 1335-3:2002 Meble biurowe-- Krzesło biurowe do pracy
PN-EN 13761:2004 Meble biurowe -- Krzesła dla gości
PN-EN 1021-1:2007 Meble -- Ocena zapalności mebli tapicerowanych
PN-EN 1021-2:2007 Meble -- Ocena zapalności mebli tapicerowanych
PN-EN 12727:2004 Meble -- Siedziska szeregowe
PN-EN 14703:2007 Meble -- Łączniki do krzeseł połączonych w rzędzie do użytku publicznego
PN-EN 15373:2007 Meble -- Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo
PN-EN 12721:2000 Meble -- Ocena odporności powierzchni na ciepło w próbie na mokro
PN-EN 12722:2000 Meble -- Ocena odporności powierzchni na ciepło w próbie na sucho
PN-EN 13721:2006 Meble -- Ocena współczynnika odbicia powierzchni
PN-EN 13722:2006 Meble -- Ocena połysku powierzchni
PN-EN 15060:2007 Farby i lakiery -- Przewodnik do klasyfikacji i doboru systemów
powłokowychna materiały drewnopochodne stosowane na meble do wnętrz
PN-EN 15187:2007 Meble -- Ocena odporności na efekt działania światła
PN-IEC 60364-7-713:2005 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
-- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Meble
PN-EN 12720:2000 Meble - Ocena odporności powierzchni na zimne płyny
PN-ISO 4211-4:1999 Meble - Badanie powierzchni - Ocena odporności na uderzenie
PN-EN 1727:2001 Meble - Meble do przechowywania
PN-EN 1727:2001 Meble -- Meble do przechowywania
PN-EN 1728:2002 Meble -- Krzesła i taborety
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meble

Obudowa nad stanowiskami obsługi
LOKALIZACJA
W placówkach kategorii Premium
o podwyższonym standardzie
i Premium wykonać obudowę
stanowisk obsługi listowo-paczkowej,
finansowej oraz opcjonalnie klienta
biznesowego.

W placówkach kategorii Multi
wszystkie stanowiska obsługi
mają zostać wykonane bez ramy,
opcjonalnie mogą zostać wykonane
z ramą z płyty meblowej.

meble

Punkt informacyjny

MATERIAŁY

UWAGA

W placówkach kategorii Premium
o podwyższonym standardzie i
Premium obudowa w systemie
zabudowy (GK), w kształcie
odwróconej litery U.

Należy przewidzieć rezerwę
wymiarową na ustawienie mebli (ok.
2cm.).

W placówkach Multi obudowa
w systemie płyty meblowej
montowanej do stanowiska.
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Punkt informacyjny - duż y (pid)
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MATERIAŁY
Front i wierzch stanowiska
- połysk: biały Abet
Laminati Pral 2060 albo
HDF + laminat kompaktowy.
We frontowej ścianie lady
zaprojektowane są zamykana
wnęki na ekspozycję drobnych
towarów lub znaczków
pocztowych - połysk:
czerwony konglomerat
Polyrey R001, Kerrock albo
Abet Laminati Pral 2086.
Blat biurka - matowy: HDF +
Laminat Kronospan O191.
Kontener biurowy - matowy:
laminat Kronospan Y 112.
Cokół - matowy: laminat Egger
F 503 albo szczotkowana stal
nierdzewna o gr. min. 0.6mm.

Stanowisko znajduję się tylko w
placówkach pocztowych typu
Premium o podwyższonym
standardzie, opcjonalnie Premium.
W przypadku ograniczonej ilości
miejsca dopuszcza się stosowanie
małego stanowiska informacyjnego.
Mebel należy lokalizować w taki
sposób, aby znajdowały się na tle
ściany na której będzie możliwość
zamontowania logotypu oraz aby
było dobrze widoczne z wejścia.

Przewidziano miejsce na podręczne
materiały biurowe oraz dokumenty,
w postaci oddzielnego kontenera
biurowego z szufladami.

Na ścianie z logotypem możliwość
montowania ekranu LCD,
wprowadzonego we wnękę ściany.

Ściana za ladą oraz wnęki: RAL: 3020
czerwień kubańska, NCS: S 1085-Y80
OR.

MATERIAŁY

Blat biurka oraz kontener biurowy:
9018 popielaty, NCS: S 1000-N.

Pod blatem należy przewidzieć półkę
na komputer stacjonarny w kratką
Front i wierzch stanowiska - połysk:
wentylacyjną.
biały Abet Laminati Pral 2060 albo
HDF + laminat kompaktowy.
Jako wykończenie należy wykonać
listwę maskującą szczelinę powstałą We frontowej ścianie lady
pomiędzy stanowiskiem a ścianą.
zaprojektowane są zamykana wnęki
na ekspozycję drobnych towarów
lub znaczków pocztowych - połysk:
Ściana za ladą informacyjną
wykonana w zabudowie suchej (GK) czerwony konglomerat Polyrey R001,
WYPOSAŻENIE
do wysokość min 210 cm.
Kerrock albo Abet Laminati Pral
2086.
Osoba obsługująca punkt handlowy Na wysokości ok. 180 cm należy
oraz informacyjny. Stanowisko
umieścić logo Poczty Polskiej jako
Blat biurka - matowy: HDF + Laminat
wyposażone będzie w stację roboczą podświetlane przestrzenne godło
Kronospan O191.
komputerową oraz w szufladę
i litery (logotyp). Litery i symbol
kasową.
podświetlane, mocowane na
Kontener biurowy - matowy: laminat
dystansach, wykonane z grubej
Kronospan Y 112.
Stanowisko składa się z dwóch części pexi (8-10mm) mocowane na
dystansach długości 2-3 cm (zgodnie Cokół - matowy: laminat Egger F 503
-lady oraz ściany z napisem.
z Elementami kompozycji).
albo szczotkowana stal nierdzewna
W meblu należy przewidzieć
o gr. min. 0.6mm.
W przypadku braku miejsca
systemowe przejścia kablowe w
na wolnostojącą ścianę, punkt
kolorze dostosowanym do mebla
KOLORYSTYKA
informacyjny należy lokalizować
oraz zamontowany zestaw z półką
przed istniejącą ścianą pełnej
pod klawiaturę. Detal: PÓŁKA POD
Front i wierzch stanowiska: RAL:
KLAWIATURE
wysokości. Logotyp montować
9016 biały beskidzki, NCS: S 0300-N.
analogicznie do wersji wolnostojącej.

7

* Podane w opisie marki
materiałów są przykładowe.

7

Kontener biurowy: 9018 popielaty,
NCS: S 1000-N.
Cokół: RAL: 9006 srebrny
aluminiowy, NCS: S 3500-N.

DE TAL PÓ ŁKI POD KL AWIATURĘ
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KOLORYSTYKA
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Front i wierzch stanowiska:
RAL: 9016 biały
beskidzki, NCS: S 0300-N.
Ściana za ladą oraz wnęki:
RAL: 3020 czerwień kubańska,
NCS: S 1085-Y80 OR.
Blat biurka oraz
kontener biurowy: 9018
popielaty, NCS: S 1000-N.
Kontener biurowy: 9018
popielaty, NCS: S 1000-N.
Cokół: RAL: 9006 srebrny
aluminiowy, NCS: S 3500-N.

2,5

Osoba obsługująca punkt
handlowy oraz informacyjny.
Stanowisko wyposażone będzie
w stację roboczą komputerową
oraz w szufladę kasową.
W przypadku stanowisk
dwuosobowego dopuszcza się
powiększenie jego długości
(230cm)Stanowisko składa się z
dwóch części -lady oraz ściany
z napisem. Mebel ustawiony
tak, aby ściana z napisem była
dobrze widoczna z wejścia.
W meblu należy przewidzieć
systemowe przejścia kablowe
w kolorze dostosowanym do
mebla oraz zamontowany
zestaw z półką pod klawiaturę.
Detal: PÓŁKA POD KLAWIATURE
Przewidziano miejsce na
podręczne materiały biurowe
oraz dokumenty, w postaci
oddzielnego kontenera
biurowego z szufladami.
Pod blatem należy przewidzieć
półkę na komputer stacjonarny
w kratką wentylacyjną.
Jako wykończenie należy
wykonać listwę maskującą
szczelinę powstałą pomiędzy
stanowiskiem a ścianą.Ściana
za ladą informacyjną wykonana
w zabudowie suchej (GK) do
wysokość min 210 cm. Na
wysokości ok. 180 cm należy
umieścić logo Poczty Polskiej jako
podświetlane przestrzenne godło
i litery (logotyp). Litery i symbol
podświetlane, mocowane na
dystansach, wykonane z grubej
pexi (8-10mm) mocowane

LOKALIZACJA

By uzyskać jednolitą kolorystykę
rekomenduje się wykonanie
frontów mebli z jednego
spójnego materiału zgodnego
z kolorystyką RAL, NCS.
Należy przewidzieć
rezerwę wymiarową na
ustawienie mebli (ok. 2cm).
Krawędzie płyty laminowanej
wykończone listwą PCV (ABS) w
kolorze płyty. Wszystkie materiały DE TAL PÓ ŁKI POD KL AWIATURĘ
wykonać jako odporne na
uszkodzenia i zniszczenie.

7

WYPOSAŻENIE

UWAGA

,7

Stanowisko znajduję się tylko w
placówkach pocztowych typu
Premium o podwyższonym
standardzie, opcjonalnie
Premium. Może być
zaprojektowane jako dwu lub
jednostanowiskowe.

na dystansach długości 2-3
cm (zgodnie z Elementami
kompozycji). W przypadku braku
miejsca na wolnostojącą ścianę,
punkt informacyjny należy
lokalizować przed istniejącą
ścianą pełnej wysokości.
Logotyp montować analogicznie
do wersji wolnostojącej.Na
ścianie z logotypem możliwość
montowania ekranu LCD,
wprowadzonego we wnękę
ściany.

117
107

LOKALIZACJA

Punkt informacyjny - mały
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Stanowiska obsługi finansowej

Stanowiska obsługi finansowej -duże (FD)
stanowisko występuje w dwóch wersjach
LOKALIZACJA
Stanowisko pracy stałej
przeznaczone do realizacji operacji
gotówkowych. Znajduję się
tylko w placówkach pocztowych
typu Premium o podwyższonym
standardzie, opcjonalnie Premium.
Mebel należy lokalizować w taki
sposób, aby znajdował się w
wydzielonej przestrzeni dla stanowisk
obsługi finansowej.
WYPOSAŻENIE

MATERIAŁY
Kontener biurowy stosowany
Front i wierzch stanowiska obligatoryjnie tylko w
matowy: płyta HDF + laminat
placówkach Premium o
kompaktowy Kronospan O 112.
podwyższonym standardzie
Nastawka w kształcie litery ‘S’ - połysk: i Premium
czerwony konglomerat Polyrey R001,
Kerrock albo Abet Laminati Pral 2086.
Kontener biurowy - matowy:
laminat Kronospan Y 112.
Blat biurka - matowy: HDF +
laminat Kronospan O191.
Cokół - matowy: laminat Egger
F 503 albo szczotkowana stal
nierdzewna o gr. min. 0.6mm.
Przegroda stanowisk - połysk: biała
płyta HDF + laminat kompaktowy U
1027 DURAPOL albo Abet Laminati
Pral 2060 albo HDF + laminat
kompaktowy.

prawe

i

lewe

DETAL PÓŁKI POD KLAWIATURĘ

Stanowisko wyposażone będzie
w stację roboczą komputerową
oraz w szufladę kasową.
Mebel zaprojektowany, jako
modułowy, w kształcie prostokąta
o wymiarach 80x200cm.
KOLORYSTYKA
W meblu należy przewidzieć
systemowe przejścia kablowe
w kolorze dostosowanym do
Front i wierzch stanowiska:
mebla oraz zamontowany
9018 popielaty, NCS: S 1000-N.
zestaw z półką pod klawiaturę.
Nastawka w kształcie litery
Detal: PÓŁKA POD KLAWIATURE
‘S’: RAL: 3020 czerwień
Pod blatem należy przewidzieć
kubańska,, NCS: S 1085-Y80 OR.
półkę na komputer stacjonarny
Kontener biurowy: 9018
w kratką wentylacyjną.
popielaty, NCS: S 1000-N.
Jako wykończenie należy wykonać
Blat biurka oraz kontener biurowy:
listwę maskującą szczelinę
9018 popielaty, NCS: S 1000-N,
powstałą pomiędzy stanowiskiem
Cokół: RAL: 9006 srebrny aluminiowy,
a ścianą. Blat roboczy na
NCS: S 3500-N.
szerokość całego stanowiska
montowany na wysokość 73,2cm.
UWAGA
Przewidziano miejsce na
podręczne materiały biurowe oraz
By uzyskać jednolitą kolorystykę
dokumenty, w postaci oddzielnego
rekomenduje się wykonanie
kontenera biurowego z szufladami.
frontów mebli z jednego spójnego
Pomiędzy stanowiskami
materiału zgodnego z kolorystyką
zaprojektowano panele
RAL, NCS. Należy przewidzieć rezerwę
oddzielające, wykonane z
wymiarową na ustawienie mebli (ok.
połączonych płyt meblowych
2cm).Krawędzie płyty laminowanej
gr. 6cm. Panel wykorzystywany
wykończone listwą PCV (ABS) w
także do zawieszania ekspozytora
kolorze płyty.Wszystkie materiały
z pocztówkami towarowymi.
wykonać jako odporne na uszkodzenia
Jako nastawkę zaprojektowano
i zniszczenie.
ozdobny element w kształcie litery ‘S’,
służący, jako półka dla klienta.
* Podane w opisie marki materiałów są
przykładowe.
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stanowiska obsługi finansowej - małe (FM)
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LOKALIZACJA

MATERIAŁY

Na każdym stanowisku obsługi
finansowej lokalizowane są półki dla
klienta jako nastawka ozdobna w
kształcie litery ‘S’.

TPółka wykonana z tworzywa
sztucznego na podkładzie ze sklejki.

Blat biurka - matowy: HDF + laminat
Kronospan O191.

KOLORYSTYKA

UWAGA

Front i wierzch stanowiska: 9018
popielaty, NCS: S 1000-N.

Należy wyoblić krawędzie całego
elementu, tak aby nie powodowały
zagrożenia urazem, bądź uszkodzenia
odzieży.

Front i wierzch stanowiska - matowy:
płyta HDF + laminat kompaktowy
Kronospan O 112.

Wszystkie materiały wykonać jako
odporne na uszkodzenia i zniszczenie.

Nastawka w kształcie litery ‘S’: RAL:
Cokół - matowy: laminat Egger F 503
albo szczotkowana stal nierdzewna o gr. 3020 czerwień kubańska,, NCS: S 1085CEL
Y80 OR.
By uzyskać jednolitą kolorystykę
min. 0.6mm.
rekomenduje się wykonanie frontów
Zapewnienie wygody klientowi Nastawka w kształcie litery ‘S’ - połysk: Przegroda stanowisk - połysk: biała
Kontener biurowy: 9018 popielaty, NCS: mebli z jednego spójnego materiału
zgodnego z kolorystyką RAL, NCS.
miejsce na odłożenie torebki lub siatki. czerwony konglomerat Polyrey R001,
S 1000-N.
płyta HDF + laminat kompaktowy U
Kerrock albo Abet Laminati Pral 2086. 1027 DURAPOL albo Abet Laminati Pral
Krawędzie płyty laminowanej
2060 albo HDF + laminat kompaktowy. Blat biurka oraz kontener biurowy:
Akcent kolorystyczny wnętrza.
wykończone listwą PCV (ABS) w kolorze
Kontener biurowy - matowy: laminat
9018 popielaty, NCS: S 1000-N,
płyty.
Kronospan Y 112.
Cokół: RAL: 9006 srebrny aluminiowy,
NCS: S 3500-N.

półka w kolorze czerwonym,
Abet Laminati PRAL 2088 na
podbudowie ze sklejki

33
26

6

R5

53
16

4

3

Front i wierzch stanowiska matowy: płyta HDF + laminat
kompaktowy Kronospan O 112.
Nastawka w kształcie litery ‘S’ połysk: czerwony konglomerat
Polyrey R001, Kerrock albo Abet
Laminati Pral 2086.Kontener biurowy
- matowy: laminat Kronospan Y 112.
Blat biurka - matowy: HDF +
laminat Kronospan O191.
Cokół - matowy: laminat Egger
F 503 albo szczotkowana stal
WYPOSAŻENIE
nierdzewna o gr. min. 0.6mm
Przegroda
Stanowisko wyposażone będzie w stację .
stanowisk
połysk:
biała
płyta HDF +
roboczą komputerową oraz w szufladę
laminat kompaktowy U 1027 DURAPOL
kasową. Mebel zaprojektowany,
albo Abet Laminati Pral 2060 albo HDF +
jako modułowy, w kształcie
laminat kompaktowy.
prostokąta o wymiarach 70x180cm.
W meblu należy przewidzieć
KOLORYSTYKA
systemowe przejścia kablowe
w kolorze dostosowanym do
mebla oraz zamontowany
Front i wierzch stanowiska:
zestaw z półką pod klawiaturę.
9018 popielaty, NCS: S 1000-N.
Detal: PÓŁKA POD KLAWIATURE
Nastawka w kształcie litery ‘S’: RAL:
Pod blatem należy przewidzieć
3020 czerwień kubańska,, NCS: S
półkę na komputer stacjonarny
1085-Y80 OR. Kontener biurowy:
w kratką wentylacyjną.
9018 popielaty, NCS: S 1000-N.
Jako wykończenie należy wykonać
Blat biurka oraz kontener biurowy:
listwę maskującą szczelinę powstałą
9018 popielaty, NCS: S 1000-N,
pomiędzy stanowiskiem a ścianą.
Cokół: RAL: 9006 srebrny aluminiowy,
Blat roboczy na szerokość
NCS: S 3500-N.
całego stanowiska montowany
na wysokość 73,2cm.
UWAGA
Przewidziano miejsce na
podręczne materiały biurowe oraz
By uzyskać jednolitą kolorystykę
dokumenty, w postaci oddzielnego
rekomenduje się wykonanie frontów
kontenera biurowego z szufladami.
mebli z jednego spójnego materiału
Pomiędzy stanowiskami
zgodnego z kolorystyką RAL, NCS.
zaprojektowano panele
oddzielające, wykonane z
Krawędzie płyty laminowanej
połączonych płyt meblowych
wykończone listwą PCV (ABS) w kolorze
gr. 6cm. Panel wykorzystywany
płyty.
także do zawieszania ekspozytora
z pocztówkami towarowymi.
Wszystkie materiały wykonać jako
Jako nastawkę zaprojektowano ozdobny odporne na uszkodzenia i zniszczenie.
element w kształcie litery ‘S’, służący,
jako półka dla klienta.
* Podane w opisie marki materiałów są
przykładowe.

DETAL PÓŁKI POD KLAWIATURĘ

R5

Stanowisko pracy stałej
przeznaczone do realizacji operacji
gotówkowych. Znajduję się
tylko w placówkach pocztowych
typu Premium o podwyższonym
standardzie, opcjonalnie Premium.
Mebel należy lokalizować w taki sposób,
aby znajdował się w wydzielonej
przestrzeni dla stanowisk obsługi
finansowej.

MATERIAŁY

3

LOKALIZACJA

detal półki dla klienta
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R5
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stanowiska listowo - paczkowe typowe (PT)
stanowisko
lewe
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DETAL PÓŁKI POD KLAWIATURĘ
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Stanowiska listowo - paczkowe małe (PM)

stanowiska listowo - paczkowe typowe (PT)
LOKALIZACJA

WYPOSAŻENIE

Stanowisko pracy stałej przeznaczone do
obsługi klientów wysyłających paczki i listy. W
obszarze stanowisk obsługi można doda

Stanowisko wyposażone będzie w stację
Front i wierzch stanowiska - matowy: płyta HDF
roboczą komputerową oraz w szufladę kasową. + laminat kompaktowy Kronospan O 112.
Mebel zaprojektowany, jako modułowy, w
kształcie prostokąta o wymiarach 70x240cm.
Nastawka w kształcie prostokąta - połysk:
czerwony konglomerat Polyrey R001, Kerrock
Wersja podstawowa posiada obniżenie z wagą albo Abet Laminati Pral 2086.
szerokości 90cm.
Blat biurka - matowy: HDF + laminat Kronospan
W meblu należy przewidzieć systemowe
O191.
przejścia kablowe w kolorze dostosowanym do
mebla oraz zamontowany zestaw z półką pod
Blat wokół wagi paczkowej - połysk: biały
klawiaturę. Detal: PÓŁKA POD KLAWIATURE
Abet Laminati Pral 2060 albo HDF + laminat
kompaktowy.
Pod blatem należy przewidzieć półkę na
komputer stacjonarny z kratką wentylacyjną.
Kontener biurowy - matowy: laminat
Kronospan Y 112.
Jako wykończenie należy wykonać listwę
maskującą szczelinę powstałą pomiędzy
Pas na froncie biurka - połysk: czerwony
stanowiskiem a ścianą.
konglomerat Polyrey R001, Kerrock albo Abet
Laminati Pral 2086.
Blat roboczy na szerokość całego stanowiska
montowany na wysokość 73,2cm.W blacie
Cokół - matowy: laminat Egger F 503 albo
mebla przewidziano miejsce na zamontowanie szczotkowana stal nierdzewna o gr. min. 0.6mm.
małej wagi. Płaszczyzna blatu z wagą obniżona
względem blatu roboczego do wysokości 6065cm, wykończona w kolorze białym.

szafkę SB. W przypadku oddziałów
wielostanowiskowych, biurka ustawione w
rzędzie.
Znajduję się tylko w placówkach pocztowych
typu Premium o podwyższonym standardzie,
Premium opcjonalnie w Multi.
Mebel należy lokalizować w taki sposób, aby
znajdował się w wydzielonej przestrzeni dla
stanowisk obsługi listowo-paczkowych.
Stanowisko przystosowane do obsługi
osób niepełnosprawnych. Należy umieścić
dedykowany piktogram na czerwonym tle.
Druk UV na plexi grubości od 1,5 mm do 25
mm. Piktogram umieszczany na szarym froncie
mebla (od strony wagi listowej) na wysokości
85cm od podłogi. Wielkość piktogramu:
8x15cm.

Zaprojektowano nadstawkę w kolorze
czerwonym, osłaniającą miejsce pracy
stanowiące pulpit dla klienta.

MATERIAŁY

KOLORYSTYKA

UWAGA

Front i wierzch stanowiska: 9018 popielaty,
NCS: S 1000-N.

By uzyskać jednolitą kolorystykę rekomenduje
się wykonanie frontów mebli z jednego
spójnego materiału zgodnego z kolorystyką RAL,
NCS.

Nastawka w kształcie prostokąta: RAL: 3020
czerwień kubańska, NCS: S 1085-Y80 OR.
Blat biurka oraz kontener biurowy: 9018
popielaty, NCS: S 1000-N,
Blat wokół wagi paczkowej: RAL: 9016 biały
beskidzki, NCS: S 0300-N.

stanowisko
prawe

występuje

w
i

dwóch

wersjach
lewe

Należy przewidzieć rezerwę wymiarową na
ustawienie mebli (ok. 2cm).
Krawędzie płyty laminowanej wykończone
listwą PCV (ABS) w kolorze płyty.

DETAL PÓŁKI POD KLAWIATURĘ

Wszystkie materiały wykonać jako odporne na
Kontener biurowy: 9018 popielaty, NCS: S 1000- uszkodzenia i zniszczenie.
N.
W stanowiskach obsługi możliwość
zastosowania rozwiązań na przechowywanie
Pas na froncie biurka: RAL: 3020 czerwień
pieniędzy: np. szuflada kasowa albo fasownica.
kubańska, NCS: S 1085-Y80 OR.
Podczas zastosowania szuflady kasowej
klawiatura może zostać umieszczona na blacie
Cokół: RAL: 9006 srebrny aluminiowy, NCS: S
stanowiska, w momencie wykorzystania
3500-N.
fasownicy wymagane jest wykonanie półki pod
klawiaturę.
* Podane w opisie marki materiałów są
przykładowe.
Kontener biurowy stosowany
obligatoryjnie tylko w placówkach
Premium o podwyższonym standardzie
i Premium

Przewidziano miejsce na podręczne materiały
biurowe oraz dokumenty, w postaci
oddzielnego kontenera biurowego z szufladami.
Jako nastawkę zaprojektowano ozdobny
element w kształcie prostokąta, z półką dla
klienta. Otwór w meblu przewidziano dla wag
elektrycznych pomostowych ‘FAWAG’ TP-15/1,
TP-30/1, TP-6-/1. W razie konieczności otwór
dostosować podczas montażu.
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Stanowiska listowo - paczkowe małe (PM)
LOKALIZACJA

WYPOSAŻENIE

Stanowisko pracy stałej przeznaczone do
obsługi klientów wysyłających paczki i listy. W
obszarze stanowisk obsługi można doda

Stanowisko wyposażone będzie w stację
Front i wierzch stanowiska - matowy: płyta HDF Front i wierzch stanowiska: 9018 popielaty,
roboczą komputerową oraz w szufladę kasową. + laminat kompaktowy Kronospan O 112.
NCS: S 1000-N.

szafkę SB. W przypadku oddziałów
wielostanowiskowych, biurka ustawione w
rzędzie.
Znajduję się tylko w placówkach pocztowych
typu Premium o podwyższonym standardzie,
Premium, opcjonalnie może zostać
zastosowane w placówkach Multi.
Mebel należy lokalizować w taki sposób, aby
znajdował się w wydzielonej przestrzeni dla
stanowisk obsługi listowo-paczkowych.
Stanowisko przystosowane do obsługi
osób niepełnosprawnych. Należy umieścić
dedykowany piktogram na czerwonym tle.
Druk UV na plexi grubości od 1,5 mm do 25
mm. Piktogram umieszczany na szarym froncie
mebla (od strony wagi listowej) na wysokości
85cm od podłogi. Wielkość piktogramu:
8x15cm.

Mebel zaprojektowany, jako modułowy, w
kształcie prostokąta o wymiarach 70x220cm.
Wersja podstawowa posiada obniżenie z wagą
szerokości 90cm.

MATERIAŁY

stanowiska listowo - paczkowe z dzielona wagą (PD)

Nastawka w kształcie prostokąta - połysk:
czerwony konglomerat Polyrey R001, Kerrock
albo Abet Laminati Pral 2086.

KOLORYSTYKA

Nastawka w kształcie prostokąta: RAL: 3020
czerwień kubańska, NCS: S 1085-Y80 OR.

Jako wykończenie należy wykonać listwę
maskującą szczelinę powstałą pomiędzy
stanowiskiem a ścianą.

Blat biurka oraz kontener biurowy: 9018
Blat biurka - matowy: HDF + laminat Kronospan popielaty, NCS: S 1000-N,
O191.
Blat wokół wagi paczkowej: RAL: 9016 biały
Blat wokół wagi paczkowej - połysk: biały
beskidzki, NCS: S 0300-N.
Abet Laminati Pral 2060 albo HDF + laminat
kompaktowy.
Kontener biurowy: 9018 popielaty, NCS: S 1000N.
Kontener biurowy - matowy: laminat
Kronospan Y 112.
Pas na froncie biurka: RAL: 3020 czerwień
kubańska, NCS: S 1085-Y80 OR.
Pas na froncie biurka - połysk: czerwony
konglomerat Polyrey R001, Kerrock albo Abet Cokół: RAL: 9006 srebrny aluminiowy, NCS: S
Laminati Pral 2086.
3500-N.

Blat roboczy na szerokość całego stanowiska
montowany na wysokość 73,2cm.

Cokół - matowy: laminat Egger F 503 albo
szczotkowana stal nierdzewna o gr. min. 0.6mm.

W meblu należy przewidzieć systemowe
przejścia kablowe w kolorze dostosowanym do
mebla oraz zamontowany zestaw z półką pod
klawiaturę. Detal: PÓŁKA POD KLAWIATURE
Pod blatem należy przewidzieć półkę na
komputer stacjonarny z kratką wentylacyjną.

W blacie mebla przewidziano miejsce na
zamontowanie małej wagi. Płaszczyzna blatu
z wagą obniżona względem blatu roboczego
do wysokości 60-65cm, wykończona w kolorze
białym.
Zaprojektowano nadstawkę w kolorze
czerwonym, osłaniającą miejsce pracy
stanowiące pulpit dla klienta.

stanowisko

UWAGA

prawe

występuje

w
i

dwóch

wersjach
lewe

By uzyskać jednolitą kolorystykę rekomenduje
się wykonanie frontów mebli z jednego
spójnego materiału zgodnego z kolorystyką RAL,
NCS.
Należy przewidzieć rezerwę wymiarową na
ustawienie mebli (ok. 2cm).
Krawędzie płyty laminowanej wykończone
listwą PCV (ABS) w kolorze płyty.

DETAL PÓŁKI POD KLAWIATURĘ

Wszystkie materiały wykonać jako odporne na
uszkodzenia i zniszczenie.
W stanowiskach obsługi możliwość
zastosowania rozwiązań na przechowywanie
pieniędzy: np. szuflada kasowa albo fasownica.
Podczas zastosowania szuflady kasowej
klawiatura może zostać umieszczona na blacie
stanowiska, w momencie wykorzystania
fasownicy wymagane jest wykonanie półki pod
klawiaturę.

* Podane w opisie marki materiałów są
przykładowe.
Kontener biurowy stosowany
obligatoryjnie tylko w placówkach
Premium o podwyższonym standardzie
i Premium

Przewidziano miejsce na podręczne materiały
biurowe oraz dokumenty, w postaci
oddzielnego kontenera biurowego z szufladami.
Jako nastawkę zaprojektowano ozdobny
element w kształcie prostokąta, z półką dla
klienta.
Otwór w meblu przewidziano dla wag
elektrycznych pomostowych ‘FAWAG’ TP-15/1,
TP-30/1, TP-6-/1. W razie konieczności otwór
dostosować podczas montażu.
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STANOWISK A LISTOWO - PAC ZKOWE Z R AMĄ (PR)

stanowiska listowo - paczkowe z dzielona wagą (PD)
LOKALIZACJA

WYPOSAŻENIE

Stanowisko pracy stałej przeznaczone do
obsługi klientów wysyłających paczki i listy. W
obszarze stanowisk obsługi można doda

Stanowisko wyposażone będzie w stację
Front i wierzch stanowiska - matowy: płyta HDF Front i wierzch stanowiska: 9018 popielaty,
roboczą komputerową oraz w szufladę kasową. + laminat kompaktowy Kronospan O 112.
NCS: S 1000-N.

szafkę SB. W przypadku oddziałów
wielostanowiskowych, biurka ustawione w
rzędzie, łączone niskim elementem z jedną
wagą na dwa stanowiska.

Mebel zaprojektowany, jako modułowy, w
kształcie prostokąta o wymiarach 70x175cm.
Wersja podstawowa posiada obniżenie z wagą
szerokości 90cm.

Nastawka w kształcie prostokąta - połysk:
czerwony konglomerat Polyrey R001, Kerrock
albo Abet Laminati Pral 2086.

KOLORYSTYKA

Nastawka w kształcie prostokąta: RAL: 3020
czerwień kubańska, NCS: S 1085-Y80 OR.

Jako wykończenie należy wykonać listwę
maskującą szczelinę powstałą pomiędzy
stanowiskiem a ścianą.

Blat biurka oraz kontener biurowy: 9018
Blat biurka - matowy: HDF + laminat Kronospan popielaty, NCS: S 1000-N,
O191.
Blat wokół wagi paczkowej: RAL: 9016 biały
Blat wokół wagi paczkowej - połysk: biały
beskidzki, NCS: S 0300-N.
Abet Laminati Pral 2060 albo HDF + laminat
kompaktowy.
Kontener biurowy: 9018 popielaty, NCS: S 1000N.
Kontener biurowy - matowy: laminat
Kronospan Y 112.
Pas na froncie biurka: RAL: 3020 czerwień
kubańska, NCS: S 1085-Y80 OR.
Pas na froncie biurka - połysk: czerwony
konglomerat Polyrey R001, Kerrock albo Abet Cokół: RAL: 9006 srebrny aluminiowy, NCS: S
Laminati Pral 2086.
3500-N.

Blat roboczy na szerokość całego stanowiska
montowany na wysokość 73,2cm.

Cokół - matowy: laminat Egger F 503 albo
szczotkowana stal nierdzewna o gr. min. 0.6mm.

Znajduję się tylko w placówkach pocztowych
typu Premium o podwyższonym standardzie,
Premium, opcjonalnie może zostać
zastosowane w placówkach Multi.

W meblu należy przewidzieć systemowe
przejścia kablowe w kolorze dostosowanym do
mebla oraz zamontowany zestaw z półką pod
klawiaturę. Detal: PÓŁKA POD KLAWIATURE

Mebel należy lokalizować w taki sposób, aby
znajdował się w wydzielonej przestrzeni dla
stanowisk obsługi listowo-paczkowych.

Pod blatem należy przewidzieć półkę na
komputer stacjonarny z kratką wentylacyjną.

Stanowisko przystosowane do obsługi
osób niepełnosprawnych. Należy umieścić
dedykowany piktogram na czerwonym tle.
Druk UV na plexi grubości od 1,5 mm do 25
mm. Piktogram umieszczany na szarym froncie
mebla (od strony wagi listowej) na wysokości
85cm od podłogi. Wielkość piktogramu:
8x15cm.

MATERIAŁY

W blacie mebla przewidziano miejsce na
zamontowanie małej wagi. Płaszczyzna blatu
z wagą obniżona względem blatu roboczego
do wysokości 60-65cm, wykończona w kolorze
białym.
Zaprojektowano nadstawkę w kolorze
czerwonym, osłaniającą miejsce pracy
stanowiące pulpit dla klienta.

UWAGA

stanowisko
prawe

występuje

w
i

dwóch
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lewe

By uzyskać jednolitą kolorystykę rekomenduje
się wykonanie frontów mebli z jednego
spójnego materiału zgodnego z kolorystyką RAL,
NCS.
Należy przewidzieć rezerwę wymiarową na
ustawienie mebli (ok. 2cm).
Krawędzie płyty laminowanej wykończone
listwą PCV (ABS) w kolorze płyty.
Wszystkie materiały wykonać jako odporne na
uszkodzenia i zniszczenie.
W stanowiskach obsługi możliwość
zastosowania rozwiązań na przechowywanie
pieniędzy: np. szuflada kasowa albo fasownica.
Podczas zastosowania szuflady kasowej
klawiatura może zostać umieszczona na blacie
stanowiska, w momencie wykorzystania
fasownicy wymagane jest wykonanie półki pod
klawiaturę.

* Podane w opisie marki materiałów są
przykładowe.

DETAL PÓŁKI POD KLAWIATURĘ

Kontener biurowy stosowany
obligatoryjnie tylko w placówkach
Premium o podwyższonym standardzie
i Premium

Przewidziano miejsce na podręczne materiały
biurowe oraz dokumenty, w postaci
oddzielnego kontenera biurowego z szufladami.
Jako nastawkę zaprojektowano ozdobny
element w kształcie prostokąta, z półką dla
klienta.
Otwór w meblu przewidziano dla wag
elektrycznych pomostowych ‘FAWAG’ TP-15/1,
TP-30/1, TP-6-/1. W razie konieczności otwór
dostosować podczas montażu.

strona 62

strona 63

meble

meble

STANOWISK A LISTOWO - PAC ZKOWE Z R AMĄ (PR)
LOKALIZACJA

WYPOSAŻENIE

Stanowisko pracy stałej przeznaczone do
obsługi klientów wysyłających paczki i
listy. W obszarze stanowisk obsługi można
dodać szafkę SB. W przypadku oddziałów
wielostanowiskowych, biurka ustawione w
rzędzie, łączone niskim elementem z jedną
wagą na dwa stanowiska.

Stanowisko wyposażone będzie w stację
Front i wierzch stanowiska - matowy: płyta HDF Front i wierzch stanowiska: 9018 popielaty,
roboczą komputerową oraz w szufladę kasową. + laminat kompaktowy Kronospan O 112.
NCS: S 1000-N.

Znajduję się tylko w placówkach pocztowych
typu Multi.
Mebel należy lokalizować w taki sposób, aby
znajdował się w wydzielonej przestrzeni dla
stanowisk obsługi listowo-paczkowych.
Stanowisko przystosowane do obsługi
osób niepełnosprawnych. Należy umieścić
dedykowany piktogram na czerwonym tle.
Druk UV na plexi grubości od 1,5 mm do 25
mm. Piktogram umieszczany na szarym froncie
mebla (od strony wagi listowej) na wysokości
85cm od podłogi. Wielkość piktogramu:
8x15cm.

MATERIAŁY

STANOWISK A LISTOWO - PAC ZKOWE Z L ADĄ (PL)

Mebel zaprojektowany, jako modułowy, w
kształcie prostokąta o wymiarach 70x240cm.

Nastawka w kształcie prostokąta - połysk:
czerwony konglomerat Polyrey R001, Kerrock
albo Abet Laminati Pral 2086.

Wersja podstawowa posiada obniżenie z wagą
szerokości 90cm.

Jako wykończenie należy wykonać listwę
maskującą szczelinę powstałą pomiędzy
stanowiskiem a ścianą.

Blat biurka oraz kontener biurowy: 9018
Blat biurka - matowy: HDF + laminat Kronospan popielaty, NCS: S 1000-N,
O191.
Blat wokół wagi paczkowej: RAL: 9016 biały
Blat wokół wagi paczkowej - połysk: biały
beskidzki, NCS: S 0300-N.
Abet Laminati Pral 2060 albo HDF + laminat
kompaktowy.
Kontener biurowy: 9018 popielaty, NCS: S 1000N.
Kontener biurowy - matowy: laminat
Kronospan Y 112.
Pas na froncie biurka: RAL: 3020 czerwień
kubańska, NCS: S 1085-Y80 OR.
Pas na froncie biurka - połysk: czerwony
konglomerat Polyrey R001, Kerrock albo Abet Cokół: RAL: 9006 srebrny aluminiowy, NCS: S
Laminati Pral 2086.
3500-N.

Blat roboczy na szerokość całego stanowiska
montowany na wysokość 73,2cm.

Cokół - matowy: laminat Egger F 503 albo
szczotkowana stal nierdzewna o gr. min. 0.6mm.

W meblu należy przewidzieć systemowe
przejścia kablowe w kolorze dostosowanym do
mebla oraz zamontowany zestaw z półką pod
klawiaturę. Detal: PÓŁKA POD KLAWIATURE
Pod blatem należy przewidzieć półkę na
komputer stacjonarny z kratką wentylacyjną.

Rama stanowiska wykonana w zabudowie z
płyty do wysokość min 280 cm.

W blacie mebla przewidziano miejsce na
Rama - matowa: płyta Egger W 1000.
zamontowanie małej wagi. Płaszczyzna blatu
z wagą obniżona względem blatu roboczego
W ramie na wysokości ok. 270 cm należy
do wysokości 60-65cm, wykończona w kolorze
umieścić logo Poczty Polskiej jako podświetlane białym.
przestrzenne godło i litery (logotyp). Litery
i symbol podświetlane, mocowane na
Zaprojektowano nadstawkę w kolorze
dystansach, wykonane z grubej pexi (8-10mm) czerwonym, osłaniającą miejsce pracy
mocowane na dystansach długości 2-3 cm
stanowiące pulpit dla klienta.
(zgodnie z Elementami kompozycji).
Przewidziano miejsce na podręczne materiały
biurowe oraz dokumenty, w postaci
oddzielnego kontenera biurowego z szufladami.
Jako nastawkę zaprojektowano ozdobny
element w kształcie prostokąta, z półką dla
klienta.
Otwór w meblu przewidziano dla wag
elektrycznych pomostowych ‘FAWAG’ TP-15/1,
TP-30/1, TP-6-/1. W razie konieczności otwór
dostosować podczas montażu.
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KOLORYSTYKA

Nastawka w kształcie prostokąta: RAL: 3020
czerwień kubańska, NCS: S 1085-Y80 OR.

UWAGA
By uzyskać jednolitą kolorystykę rekomenduje
się wykonanie frontów mebli z jednego
spójnego materiału zgodnego z kolorystyką RAL,
NCS.
Należy przewidzieć rezerwę wymiarową na
ustawienie mebli (ok. 2cm).
Krawędzie płyty laminowanej wykończone
listwą PCV (ABS) w kolorze płyty.
Wszystkie materiały wykonać jako odporne na
uszkodzenia i zniszczenie.

W stanowiskach obsługi możliwość
zastosowania rozwiązań na przechowywanie
pieniędzy: np. szuflada kasowa albo fasownica.
Podczas zastosowania szuflady kasowej
klawiatura może zostać umieszczona na blacie
stanowiska, w momencie wykorzystania
fasownicy wymagane jest wykonanie półki pod
klawiaturę.
Rama: RAL: 9016 biały beskidzki, NCS: S 0300-N.

* Podane w opisie marki materiałów są
przykładowe.
Kontener biurowy stosowany
obligatoryjnie tylko w placówkach
Premium o podwyższonym standardzie
i Premium

LOKALIZACJA

WYPOSAŻENIE

Stanowisko pracy stałej przeznaczone
do obsługi klientów wysyłających
paczki i listy. W obszarze stanowisk
obsługi można dodać szafkę
SB. W przypadku oddziałów
wielostanowiskowych, ladę ustawi w
rzędzie, łączone niskim elementem z
wagą paczkową.

Stanowisko wyposażone będzie w
stację roboczą komputerową oraz w
szufladę kasową.

Znajduję się tylko w placówkach
pocztowych kategorii Premium
o podwyższonym standardzie,
Premium oraz Multi. Stanowisko
wykorzystywane w centrach
handlowych, na większych
powierzchniach oraz do obsługi
przesyłek sądowych.

Mebel zaprojektowany, jako
modułowy, w kształcie prostokąta o
wymiarach 70x100cm (1x60=1x40).
Mebel dodatkowo występuję w
modułach 160cm (2x60+1x40),
220cm (3x60+1x40), 280cm
(4x60+1x40). Wersja podstawowa
posiada obniżenie z wagą szerokości
90cm
W meblu należy przewidzieć
systemowe przejścia kablowe w
kolorze dostosowanym do mebla
oraz zamontowany zestaw z półką
pod klawiaturę. Detal: PÓŁKA POD
KLAWIATURE

Mebel należy lokalizować w taki
sposób, aby znajdował się w
wydzielonej przestrzeni dla stanowisk
obsługi listowo-paczkowych.
Pod blatem należy przewidzieć półkę
na komputer stacjonarny z kratką
Stanowisko przystosowane do
wentylacyjną.
obsługi osób niepełnosprawnych.
Należy umieścić dedykowany
Jako wykończenie należy wykonać
piktogram na czerwonym tle. Druk
listwę maskującą szczelinę powstałą
UV na plexi grubości od 1,5 mm do
pomiędzy stanowiskiem a ścianą.
25 mm. Piktogram umieszczany na
szarym froncie mebla (od strony
Blat roboczy na szerokość całego
wagi listowej) na wysokości 85cm
stanowiska montowany na wysokość
od podłogi. Wielkość piktogramu:
73,2cm.
8x15cm.
W blacie mebla przewidziano miejsce
Wykorzystując stanowisku w
na zamontowanie małej wagi.
placówkach kategorii Multi nad
Płaszczyzna blatu z wagą obniżona
stanowiskiem wykonać prostokątną względem blatu roboczego do
tablicę, w układzie poziomym
wysokości 60-65cm, wykończona w
zawierającą znak podstawowy
kolorze białym.
Poczty Polskiej S.A. Wykonana z
tworzywa sztucznego (np. PCV,
Zaprojektowano nadstawkę w kolorze
PLEXI), szkła bezpiecznego bądź z
czerwonym, osłaniającą miejsce
blachy ocynkowanej. Zastosowane
pracy stanowiące pulpit dla klienta.
materiały i techniki wykonania muszą
uwzględnić odporność nośnika na
Przewidziano miejsce na podręczne
działanie warunków atmosferycznych. materiały biurowe oraz dokumenty,
w postaci oddzielnego kontenera
biurowego z szufladami.

Jako nastawkę zaprojektowano
ozdobny element w kształcie
prostokąta, z półką dla klienta.
Otwór w meblu przewidziano dla
wag elektrycznych pomostowych
‘FAWAG’ TP-15/1, TP-30/1, TP-6-/1. W
razie konieczności otwór dostosować
podczas montażu.
MATERIAŁY

Blat wokół wagi paczkowej: RAL:
9016 biały beskidzki, NCS: S 0300-N.
Kontener biurowy: 9018 popielaty,
NCS: S 1000-N.
Pas na froncie biurka: RAL: 3020
czerwień kubańska, NCS: S 1085-Y80
OR.
Cokół: RAL: 9006 srebrny aluminiowy,
NCS: S 3500-N.

Front i wierzch stanowiska - matowy:
płyta HDF + laminat kompaktowy
UWAGA
Kronospan O 112.
By uzyskać jednolitą kolorystykę
Nastawka w kształcie prostokąta
rekomenduje się wykonanie frontów
- połysk: czerwony konglomerat
mebli z jednego spójnego materiału
Polyrey R001, Kerrock albo Abet
zgodnego z kolorystyką RAL, NCS.
Laminati Pral 2086.
Należy przewidzieć rezerwę
Blat biurka - matowy: HDF + laminat wymiarową na ustawienie mebli (ok.
Kronospan O191.
2cm).
Blat wokół wagi paczkowej - połysk:
biały Abet Laminati Pral 2060 albo
HDF + laminat kompaktowy.

Krawędzie płyty laminowanej
wykończone listwą PCV (ABS) w
kolorze płyty.

Kontener biurowy - matowy: laminat Wszystkie materiały wykonać jako
Kronospan Y 112.
odporne na uszkodzenia i zniszczenie.
Pas na froncie biurka - połysk:
W stanowiskach obsługi możliwość
czerwony konglomerat Polyrey R001, zastosowania rozwiązań na
Kerrock albo Abet Laminati Pral 2086. przechowywanie pieniędzy: np.
szuflada kasowa albo fasownica.
Cokół - matowy: laminat Egger F 503 Podczas zastosowania szuflady
albo szczotkowana stal nierdzewna o kasowej klawiatura może zostać
gr. min. 0.6mm.
umieszczona na blacie stanowiska, w
momencie wykorzystania fasownicy
wymagane jest wykonanie półki pod
KOLORYSTYKA
klawiaturę.
Front i wierzch stanowiska: 9018
* Podane w opisie marki materiałów
popielaty, NCS: S 1000-N.
są przykładowe.
Nastawka w kształcie prostokąta:
RAL: 3020 czerwień kubańska, NCS: S Kontener biurowy stosowany
obligatoryjnie tylko w
1085-Y80 OR.
placówkach Premium o
podwyższonym standardzie
Blat biurka oraz kontener biurowy:
i Premium
9018 popielaty, NCS: S 1000-N,
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STANOWISK A OBS ŁUGI KLIENTÓW BIZNESOW YCH (KB)
stanowisko
lewe

występuje

w
i

dwóch

wersjach
prawe

LOKALIZACJA

WYPOSAŻENIE

Stanowisko pracy stałej przeznaczone
do obsługi klientów biznesowych
wysyłających paczki i listy w większej
ilości, lub nietypowych rozmiarach.
W obszarze stanowisk obsługi można
dodać szafkę SB.

Stanowisko wyposażone będzie w
stację roboczą komputerową oraz w
szufladę kasową.

Znajduję się tylko w placówkach
pocztowych kategorii Premium o
podwyższonym standardzie, Premium
opcjonalnie w kategorii Multi.
Organizacja stanowiska jako
wydzielone stanowisko, zlokalizowane
oddzielnie od pozostałych stanowisk.
Należy zapewnić dobrą komunikację
stanowiska obsługi klientów umownych
z pomieszczeniem ekspedycji
(pomieszczeniem paczek).

Do stanowiska prócz standardowego
krzesła obsługi niezbędne są dwa
krzesła dla klientów.

Otwór w meblu przewidziano dla
wag elektrycznych pomostowych
‘FAWAG’ TP-15/1, TP-30/1, TP-6-/1. W
razie konieczności otwór dostosować
Mebel zaprojektowany, jako modułowy, podczas montażu.
w kształcie prostokąta o wymiarach
70x240cm. Wersja podstawowa
posiada obniżenie z wagą szerokości
90cm.
W meblu należy przewidzieć
systemowe przejścia kablowe w
kolorze dostosowanym do mebla
oraz zamontowany zestaw z półką
pod klawiaturę. Detal: PÓŁKA POD
KLAWIATURE

Mebel należy lokalizować w taki sposób,
aby znajdował się w wydzielonej
Pod blatem należy przewidzieć półkę
przestrzeni dla stanowisk obsługi
na komputer stacjonarny z kratką
klientów biznesowych.
wentylacyjną.
Stanowisko przystosowane do obsługi
osób niepełnosprawnych. Należy
umieścić dedykowany piktogram
na czerwonym tle. Druk UV na plexi
grubości od 1,5 mm do 25 mm.
Piktogram umieszczany na szarym
froncie mebla (od strony wagi listowej)
na wysokości 85cm od podłogi.
Wielkość piktogramu: 8x15cm.

Jako nastawkę zaprojektowano
ozdobny element w kształcie
prostokąta, z półką dla klienta.

Jako wykończenie należy wykonać
listwę maskującą szczelinę powstałą
pomiędzy stanowiskiem a ścianą.

MATERIAŁY

KOLORYSTYKA

UWAGA

Front i wierzch stanowiska - matowy:
płyta HDF + laminat kompaktowy
Kronospan O 112.

Front i wierzch stanowiska: 9018
popielaty, NCS: S 1000-N.

By uzyskać jednolitą kolorystykę
rekomenduje się wykonanie frontów
mebli z jednego spójnego materiału
zgodnego z kolorystyką RAL, NCS.

Nastawka w kształcie prostokąta połysk: czerwony konglomerat Polyrey
R001, Kerrock albo Abet Laminati Pral
2086.
Blat biurka - matowy: HDF + laminat
Kronospan O191.

Nastawka w kształcie prostokąta: RAL:
3020 czerwień kubańska, NCS: S 1085Y80 OR.
Blat biurka oraz kontener biurowy:
9018 popielaty, NCS: S 1000-N,
Blat wokół wagi paczkowej: RAL: 9016
biały beskidzki, NCS: S 0300-N.

Blat wokół wagi paczkowej - połysk:
biały Abet Laminati Pral 2060 albo HDF Kontener biurowy: 9018 popielaty,
+ laminat kompaktowy.
NCS: S 1000-N.
Kontener biurowy - matowy: laminat
Kronospan Y 112.
Pas na froncie biurka - połysk:
czerwony konglomerat Polyrey R001,
Kerrock albo Abet Laminati Pral 2086.
Cokół - matowy: laminat Egger F 503
albo szczotkowana stal nierdzewna o gr.
min. 0.6mm.

Pas na froncie biurka: RAL: 3020
czerwień kubańska, NCS: S 1085-Y80
OR.
Cokół: RAL: 9006 srebrny aluminiowy,
NCS: S 3500-N.

Należy przewidzieć rezerwę wymiarową
na ustawienie mebli (ok. 2cm).
Krawędzie płyty laminowanej
wykończone listwą PCV (ABS) w kolorze
płyty.
Wszystkie materiały wykonać jako
odporne na uszkodzenia i zniszczenie.
W stanowiskach obsługi możliwość
zastosowania rozwiązań na
przechowywanie pieniędzy: np.
szuflada kasowa albo fasownica.
Podczas zastosowania szuflady kasowej
klawiatura może zostać umieszczona
na blacie stanowiska, w momencie
wykorzystania fasownicy wymagane
jest wykonanie półki pod klawiaturę.

* Podane w opisie marki materiałów są
przykładowe.

Blat roboczy na szerokość całego
stanowiska montowany na wysokość
73,2cm.
W blacie mebla przewidziano miejsce
na zamontowanie małej wagi.
Płaszczyzna blatu z wagą obniżona
względem blatu roboczego do
wysokości 60-65cm, wykończona w
kolorze białym.

Wykorzystując stanowisku w
placówkach kategorii Multi nad
stanowiskiem wykonać prostokątną
tablicę, w układzie poziomym
zawierającą znak podstawowy
Poczty Polskiej S.A. Wykonana z
Zaprojektowano nadstawkę w kolorze
tworzywa sztucznego (np. PCV, PLEXI), czerwonym, osłaniającą miejsce pracy
szkła bezpiecznego bądź z blachy
stanowiące pulpit dla klienta.
ocynkowanej. Zastosowane materiały i
techniki wykonania muszą uwzględnić Przewidziano miejsce na podręczne
odporność nośnika na działanie
materiały biurowe oraz dokumenty,
warunków atmosferycznych.
w postaci oddzielnego kontenera
biurowego z szufladami.
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STANOWISK A OBS ŁUGI BANKOWO-UBEZPIEC ZENIOWE (BU)

STANOWISK A OBS ŁUGI BANKOWO-UBEZPIEC ZENIOWE (BU)
LOKALIZACJA
Stanowisko pracy stałej
przeznaczone do obsługi
sprzedaży produktów bankowoubezpieczeniowych, pocztowej
strefy finansowej.
W obszarze stanowisk obsługi
należy zapewnić szafkę SW, SS,
opcjonalnie SB. Znajduję się
tylko w placówkach pocztowych
kategorii Premium o podwyższonym
standardzie, Premium opcjonalnie
w kategorii Multi.
Organizacja stanowiska
jako wydzielone stanowisko,
zlokalizowane oddzielnie od
pozostałych stanowisk.

stanowisko występuje w dwóch wersjach
W meblu należy przewidzieć
systemowe przejścia kablowe w
kolorze dostosowanym do mebla.
Jako wykończenie należy wykonać
listwę maskującą szczelinę powstałą
pomiędzy stanowiskiem a ścianą.
Blat roboczy na szerokość całego
stanowiska montowany na
wysokość 73,2cm.
Zaprojektowano blendę osłaniającą
(panel maskujący) kable oraz nogi
pracownika, mocowaną w spodzie
blatu biurka, cofnięta względem
zewnętrznej krawędzi blatu o ok.
30cm.

Przewidziano miejsce na
Sygnałem o tym, że stanowisko
podręczne materiały biurowe oraz
jest nieczynne informuje zgaszona
dokumenty, w postaci oddzielnego
lampa nad biurkiem oraz ekspozytor kontenera biurowego z szufladami.
oznaczający czas pracy stanowiska. Nogi biurka o przekroju
kwadratowym wym. 6x6cm.
Wykorzystując stanowisku nad
stanowiskiem można wykonać
Pomiędzy stanowiskami
prostokątną tablicę, w układzie
zaprojektowano panele
poziomym zawierającą opis
oddzielające, wykonane z
KONTA KREDYTY UBEZPIECZENIA.
połączonych płyt meblowych gr.
Wykonana z tworzywa sztucznego
6cm. Panel wykorzystywany także
(np. PCV, PLEXI), szkła bezpiecznego do zawieszania ekspozytora ulotek.
bądź z blachy ocynkowanej.
Zastosowane materiały i techniki
MATERIAŁY
wykonania muszą uwzględnić
odporność nośnika na działanie
Blat biurka Wariant 1: cześć pod
warunków atmosferycznych.
klawiaturą - matowy: HDF + laminat
Kronospan O191 albo płyta Egger
WYPOSAŻENIE
U765. Narożnik biały wykonany połysk: płyta Egger W1000 lub biały
Stanowisko wyposażone będzie
Abet Laminati Pral 2060 albo HDF +
w stację komputerową typu
laminat kompaktowy.
laptop. Do stanowiska prócz
standardowego krzesła obsługi
Blat biurka Wariant 2: cześć pod
niezbędne są dwa krzesła dla
klawiaturą - matowy: płyta Egger
klientów.
H1334 ferrara jasny. Narożnik biały
wykonany - połysk: płyta Egger
Mebel zaprojektowany, jako
W1000 lub biały Abet Laminati
modułowy, w kształcie prostokąta o Pral 2060 albo HDF + laminat
wymiarach 80x215cm.
kompaktowy.
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Panel maskujący - matowy: HDF +
Krawędzie płyty laminowanej
laminat Kronospan O191 albo płyta wykończone listwą PCV
Egger U765
(ABS) w kolorze płyty.
Wszystkie materiały wykonać
Przegroda stanowisk - połysk: biała jako odporne na uszkodzenia i
płyta HDF + laminat kompaktowy U zniszczenie.
1027 DURAPOL albo Abet Laminati
Pral 2060 albo HDF + laminat
* Podane w opisie marki materiałów
kompaktowy.
są przykładowe.

prawe i lewe

Kontener biurowy - matowy:
laminat Kronospan Y 112.
Cokół - matowy: laminat Egger
F 503 albo szczotkowana stal
nierdzewna o gr. min. 0.6mm.
KOLORYSTYKA
Blat biurka: 9018 popielaty, NCS: S
1000-N i RAL: 9016 biały beskidzki,
NCS: S 0300-N.
Panel maskujący: 9018 popielaty,
NCS: S 1000-N.
Przegroda stanowisk: RAL: 9016
biały beskidzki, NCS: S 0300-N.
Kontener biurowy: 9018 popielaty,
NCS: S 1000-N.
Cokół: RAL: 9006 srebrny
aluminiowy, NCS: S 3500-N.
UWAGA
By uzyskać jednolitą kolorystykę
rekomenduje się wykonanie
frontów mebli z jednego spójnego
materiału zgodnego z kolorystyką
RAL, NCS.
Nie stosujemy ramy wokół
stanowisk/stanowiska.
Należy przewidzieć rezerwę
wymiarową na ustawienie mebli (ok.
2cm).
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STANOWISK A OBS ŁUGI BANKOWO-UBEZPIEC ZENIOWE - MAŁE (BM)
Stanowisko pracy stałej
przeznaczone do obsługi
sprzedaży produktów bankowoubezpieczeniowych, pocztowej
strefy finansowej, mikroodziału.

Stanowisko wyposażone będzie
w stację roboczą komputerową.
Mebel zaprojektowany, jako
modułowy, w kształcie prostokąta o
wymiarach 80x215cm.

W obszarze stanowisk obsługi
należy zapewnić szafkę SW, SS,
opcjonalnie SB.

Do stanowiska prócz
standardowego krzesła obsługi
niezbędne są dwa krzesła dla
klientów.

Mebel zaprojektowany, w kształcie
prostokąta o wymiarach 70x135cm
z dodatkowym wyoblonym blatem
dla klienta.
Możliwość zestawienia biurek
tego typu po dwa, łącząc krótkimi
bokami.
Znajduję się tylko w placówkach
pocztowych kategorii Premium
o podwyższonym standardzie,
Premium opcjonalnie w kategorii
Multi.
Organizacja stanowiska
jako wydzielone stanowisko,
zlokalizowane oddzielnie od
pozostałych stanowisk.
Wykorzystując stanowisku nad
stanowiskiem można wykonać
prostokątną tablicę, w układzie
poziomym zawierającą opis
KONTA KREDYTY UBEZPIECZENIA.
Wykonana z tworzywa sztucznego
(np. PCV, PLEXI), szkła bezpiecznego
bądź z blachy ocynkowanej.
Zastosowane materiały i techniki
wykonania muszą uwzględnić
odporność nośnika na działanie
warunków atmosferycznych.

W meblu należy przewidzieć
systemowe przejścia kablowe w
kolorze dostosowanym do mebla.

KOLORYSTYKA
Jako wygrodzenie, osłonę
stanowiska zapewniającą
dyskrecję rozmów na stanowisku
należy zastosować panel
wygradzający. Panel, wykonany
z połączonych płyt plexi z folią
półprzezroczystą z motywem
napisów marketingowych: BLISKO,
BEZPIECZNIE, WYGODNIE. Aby
zapewnić stabilność panelu należy
mocować go mebla i do podłoża.
Napisy zeskalować, wymiar
największej litery 6 do 7cm.
MATERIAŁY

Jako wykończenie należy wykonać
listwę maskującą szczelinę powstałą Blat roboczy - matowy: spód
melaminowa płyta U119, góra
pomiędzy stanowiskiem a ścianą.
laminat płyta Egger U765.
Blat roboczy na szerokość całego
Blat biurka dla klienta: spód
stanowiska montowany na
melaminowa płyta Ggger H1334,
wysokość 73,2cm.
środek płyta HDF, góra płyta Egger
Zaprojektowano blendę osłaniającą H1334 ferrara jasny.
(panel maskujący) kable oraz nogi
pracownika, mocowaną w spodzie Panel maskujący - matowy: HDF +
laminat Kronospan O191 albo płyta
blatu biurka, cofnięta względem
Egger U765.
zewnętrznej krawędzi blatu o ok.
30cm.
Przegroda stanowisk Przewidziano miejsce na podręczne półprzeźroczysty z nadrukiem:
materiały biurowe oraz dokumenty, tworzywo sztuczne (np. PLEXIA).
Druk UV na plexi grubości od 1,5
w postaci oddzielnego kontenera
mm do 25 mm.
biurowego z szufladami.
Dodatkowy blat przeznaczony dla
klienta został zaprojektowany jako
element ruchomy.
W wersji rozsuniętej służy jako
stolik dla Klientów, natomiast
w wersji zamkniętej sygnalizuje
iż to stanowisko jest nieczynne.
Dodatkowym sygnałem jest również
zgaszona lampa nad biurkiem oraz
ekspozytor oznaczający czas pracy
stanowiska.

Kontener biurowy - matowy:
laminat Kronospan Y 112.
Cokół - matowy: laminat Egger
F 503 albo szczotkowana stal
nierdzewna o gr. min. 0.6mm.

Blat roboczy: 9018 popielaty, NCS: S
1000-N.
Panel maskujący: 9018 popielaty,
NCS: S 1000-N.
Przegroda stanowisk:
półprzeźroczysty RAL: 9016 biały
beskidzki, NCS: S 0300-N.

Detal 1. - Montaż prowadnicy w blacie biurka

Kontener biurowy: 9018 popielaty,
NCS: S 1000-N.

Detal 2. - Montaż prowadnicy w boku biurka

Cokół: RAL: 9006 srebrny
aluminiowy, NCS: S 3500-N.
kontener

UWAGA
By uzyskać jednolitą kolorystykę
rekomenduje się wykonanie
frontów mebli z jednego spójnego
materiału zgodnego z kolorystyką
RAL, NCS.

5

WYPOSAŻENIE

73,2

LOKALIZACJA

STANOWISK A OBS ŁUGI BANKOWO-UBEZPIEC ZENIOWE - MAŁE (BM)

Nie stosujemy ramy wokół
stanowisk/stanowiska.

Detal 3. - Montaż kółek w boku biurka

Należy przewidzieć rezerwę
wymiarową na ustawienie mebli (ok.
2cm).

1. BLAT DLA KLIENTA (wysuwany): materiał : spód
melaminowa płyta Egger H1334, góra płyta MDF,
środek HDF (18+3+18)gr.39mm + z góry laminat
Egger H1334 Egger Dąb Ferrara Jasny, Kanty : pcv
5792 45/2. wyoblenie o średnicy 40mm
2. BLAT ROBOCZY (część stała) :materiał: spód
melaminowa płyta U191 + z góry laminat Kronospan 0191 (Cool Grey). Kanty: pcv 7035 23/2
3. PROWADNICA: Accuride Bee Slide dł. 60cm.
udźwig min 50kg.
4. WKŁADKA : część przyklejona do blatu roboczego: materiał: filc ten sam co na drzwiach suwanych
5. KÓŁKO meblowe w kolorze szarym
6. USZTYWNIENIE KONSTRUKCJI BIURKA: kątownik
alu.40x40
7. biurko-element stały

Krawędzie płyty laminowanej
wykończone listwą PCV (ABS) w
kolorze płyty.
Wszystkie materiały wykonać
jako odporne na uszkodzenia i
zniszczenie.
* Podane w opisie marki materiałów
są przykładowe.

Prowadnica: Accuride Bee Slide
dł. 60cm udźwig min 50kg albo
prowadnica kulkowa Hettchich dł
55cm na pełny wysuw.

UWAGA!
Na stanowiskach gdzie używane będą laptopy oraz
komputery typu All in One - warto zainstalować
uchwyt do zapięcia linki zabezpieczającej przed
kradzieżą w okolicach wejścia na kable pod blatem

PROWADNICA: Accuride Bee Slide dł. 60cm. udźwig min 50kg.
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STANOWISK A OBS ŁUGI BANKOWO-UBEZPIEC ZENIOWE - DUŻE (BDR)
LOKALIZACJA

WYPOSAŻENIE

MATERIAŁY

UWAGA

Stanowisko pracy stałej
przeznaczone do obsługi
sprzedaży produktów bankowoubezpieczeniowych, pocztowej
strefy finansowej, mikroodziału.
Stanowisko wykorzystywać
w sytuacjach połączenia
Banku Pocztowego (usługi
mikroodziału) i Poczty Polskiej
(usług ubezpieczeniowych).
W obszarze stanowisk obsługi
należy zapewnić szafkę SW, SS,
opcjonalnie SB.

Stanowisko wyposażone będzie
w stację roboczą komputerową.
Mebel zaprojektowany, jako
modułowy, w kształcie prostokąta o
wymiarach 80x160cm.

Blat roboczy - matowy: spód
melaminowa płyta U119, góra
laminat płyta Egger U765.

By uzyskać jednolitą kolorystykę
rekomenduje się wykonanie
frontów mebli z jednego spójnego
materiału zgodnego z kolorystyką
RAL, NCS.

Panel maskujący - matowy: HDF +
Należy przewidzieć rezerwę
laminat Kronospan O191 albo płyta wymiarową na ustawienie mebli (ok.
Egger U765.
2cm).

Przegroda stanowisk Mebel zaprojektowany, w kształcie
półprzeźroczysty z nadrukiem:
prostokąta o wymiarach 80x160cm Jako wykończenie należy wykonać
tworzywo sztuczne (np. PLEXIA).
z dodatkowym wyoblonym blatem listwę maskującą szczelinę powstałą Druk UV na plexi grubości od 1,5
dla klienta w układzie równoległym. pomiędzy stanowiskiem a ścianą.
mm do 25 mm.
Możliwość zestawienia biurek
tego typu po dwa, łącząc krótkimi
Blat roboczy na szerokość całego
Kontener biurowy - matowy:
bokami.
stanowiska montowany na
laminat Kronospan Y 112.
wysokość 73,2cm.
Znajduję się tylko w placówkach
Cokół - matowy: laminat Egger
pocztowych kategorii
Zaprojektowano blendę osłaniającą F 503 albo szczotkowana stal
Premium o podwyższonym
(panel maskujący) kable oraz nogi
nierdzewna o gr. min. 0.6mm.
standardzie, Premium
pracownika, mocowaną w spodzie
opcjonalnie w kategorii Multi.
blatu biurka, wyrównana względem
Organizacja stanowiska
zewnętrznej krawędzi blatu.
jako wydzielone stanowisko,
KOLORYSTYKA
zlokalizowane oddzielnie
Przewidziano miejsce na podręczne
od pozostałych stanowisk.
materiały biurowe oraz dokumenty, Blat roboczy: 9018 popielaty, NCS: S
Sygnałem o tym, że stanowisko
w postaci oddzielnego kontenera
1000-N.
jest nieczynne informuje zgaszona
biurowego z szufladami.
lampa nad biurkiem oraz ekspozytor
Panel maskujący: 9018 popielaty,
oznaczający czas pracy stanowiska. Jako wygrodzenie, osłonę
NCS: S 1000-N.
monitora należy zastosować
Wykorzystując stanowisku nad
panel wygradzający. Panel,
Przegroda stanowisk:
stanowiskiem można wykonać
wykonany z płyt plexi z folią
półprzeźroczysty RAL: 9016 biały
prostokątną tablicę, w układzie
półprzezroczystą z motywem
beskidzki, NCS: S 0300-N.
poziomym zawierającą opis
napisów marketingowych: BLISKO,
KONTA KREDYTY UBEZPIECZENIA
BEZPIECZNIE, WYGODNIE. Płyty
Kontener biurowy: 9018 popielaty,
bądź UBEZPIECZENIA. Wykonana
należy Montowa do mebla w taki
NCS: S 1000-N.
z tworzywa sztucznego (np. PCV,
sposób, by zapewnić jego stabilność.
PLEXI), szkła bezpiecznego bądź z
Napisy zeskalować, wymiar
Cokół: RAL: 9006 srebrny
blachy ocynkowanej. Zastosowane największej litery 6 do 7cm.
aluminiowy, NCS: S 3500-N.
materiały i techniki wykonania
muszą uwzględnić odporność
nośnika na działanie warunków
atmosferycznych.
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Nie stosujemy ramy wokół
stanowisk/stanowiska.

ral

Krawędzie płyty laminowanej
wykończone listwą PCV (ABS) w
kolorze płyty.

73,2

W meblu należy przewidzieć
systemowe przejścia kablowe w
kolorze dostosowanym do mebla.

UWAGA!
Jeżeli będą wykorzystywane notebooki i nie będzie łączności WiFi,
konieczne jest zaplanowania optymalnego toru kablowego
dla przewodu zasilającego i logicznego.

Wszystkie materiały wykonać
jako odporne na uszkodzenia i
zniszczenie.

* Podane w opisie marki materiałów
są przykładowe.
Kontener biurowy stosowany
obligatoryjnie tylko w
placówkach Premium o
podwyższonym standardzie
i Premium
3

73,2

Do stanowiska prócz
standardowego krzesła obsługi
niezbędne są dwa krzesła dla
klientów.

Blat biurka dla klienta: spód
melaminowa płyta Ggger H1334,
środek płyta HDF, góra płyta Egger
H1334 ferrara jasny.

STANOWISK A OBS ŁUGI BANKOWO-UBEZPIEC ZENIOWE - DUŻE (BDR)
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STANOWISK A OBS ŁUGI BANKOWO-UBEZPIEC ZENIOWE - DUŻE (BDP)
LOKALIZACJA

WYPOSAŻENIE

MATERIAŁY

UWAGA

Stanowisko pracy stałej
przeznaczone do obsługi
sprzedaży produktów bankowoubezpieczeniowych, pocztowej
strefy finansowej, mikroodziału.
Stanowisko wykorzystywać w
sytuacjach połączenia Banku
Pocztowego (usługi mikroodziału)
i Poczty Polskiej (usług
ubezpieczeniowych).

Stanowisko wyposażone będzie
w stację roboczą komputerową.
Mebel zaprojektowany, jako
modułowy, w kształcie prostokąta o
wymiarach 80x160cm.

Blat roboczy - matowy: spód
melaminowa płyta U119, góra
laminat płyta Egger U765.

By uzyskać jednolitą kolorystykę
rekomenduje się wykonanie
frontów mebli z jednego spójnego
materiału zgodnego z kolorystyką
RAL, NCS.

W obszarze stanowisk
obsługi należy zapewnić
szafkę SW, SS, opcjonalnie SB.
Mebel zaprojektowany, w kształcie
prostokąta o wymiarach 80x160cm
z dodatkowym wyoblonym blatem
dla klienta w układzie prostopadłym.
Możliwość zestawienia biurek
tego typu po dwa, łącząc krótkimi
bokami.

W meblu należy przewidzieć
systemowe przejścia kablowe w
kolorze dostosowanym do mebla.

Wykorzystując stanowisku nad
stanowiskiem można wykonać
prostokątną tablicę, w układzie
poziomym zawierającą opis
KONTA KREDYTY UBEZPIECZENIA
bądź UBEZPIECZENIA. Wykonana
z tworzywa sztucznego (np. PCV,
PLEXI), szkła bezpiecznego bądź z
blachy ocynkowanej. Zastosowane
materiały i techniki wykonania
muszą uwzględnić odporność
nośnika na działanie warunków
atmosferycznych.
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Panel maskujący - matowy: HDF +
Należy przewidzieć rezerwę
laminat Kronospan O191 albo płyta wymiarową na ustawienie mebli (ok.
Egger U765.
2cm).

Cokół - matowy: laminat Egger
Zaprojektowano blendę osłaniającą F 503 albo szczotkowana stal
(panel maskujący) kable oraz nogi
nierdzewna o gr. min. 0.6mm.
pracownika, mocowaną w spodzie
blatu biurka, wyrównana względem KOLORYSTYKA
zewnętrznej krawędzi blatu.
Blat roboczy: 9018 popielaty, NCS: S
Przewidziano miejsce na podręczne 1000-N.
materiały biurowe oraz dokumenty,
w postaci oddzielnego kontenera
Panel maskujący: 9018 popielaty,
biurowego z szufladami.
NCS: S 1000-N.
Jako wygrodzenie, osłonę
monitora należy zastosować
panel wygradzający. Panel,
wykonany z płyt plexi z folią
półprzezroczystą z motywem
napisów marketingowych: BLISKO,
BEZPIECZNIE, WYGODNIE. Płyty
należy Montowa do mebla w taki
sposób, by zapewnić jego stabilność.
Napisy zeskalować, wymiar
największej litery 6 do 7cm.

3

73,2

ral

Wszystkie materiały wykonać
jako odporne na uszkodzenia i
zniszczenie.

* Podane w opisie marki materiałów
są przykładowe.
Kontener biurowy stosowany
obligatoryjnie tylko w
placówkach Premium o
podwyższonym standardzie
i Premium

3

3

73,2

Kontener biurowy - matowy:
laminat Kronospan Y 112.

3

Krawędzie płyty laminowanej
wykończone listwą PCV (ABS) w
kolorze płyty.

73,2

Przegroda stanowisk półprzeźroczysty z nadrukiem:
Jako wykończenie należy wykonać
tworzywo sztuczne (np. PLEXIA).
listwę maskującą szczelinę powstałą Druk UV na plexi grubości od 1,5
pomiędzy stanowiskiem a ścianą.
mm do 25 mm.
Blat roboczy na szerokość całego
stanowiska montowany na
wysokość 73,2cm.

Nie stosujemy ramy wokół
stanowisk/stanowiska.

73,2

Znajduję się tylko w placówkach
pocztowych kategorii
Premium o podwyższonym
standardzie, Premium
opcjonalnie w kategorii Multi.
Organizacja stanowiska
jako wydzielone stanowisko,
zlokalizowane oddzielnie
od pozostałych stanowisk.
Sygnałem o tym, że stanowisko
jest nieczynne informuje zgaszona
lampa nad biurkiem oraz ekspozytor
oznaczający czas pracy stanowiska.

Do stanowiska prócz
standardowego krzesła obsługi
niezbędne są dwa krzesła dla
klientów.

Blat biurka dla klienta: spód
melaminowa płyta Ggger H1334,
środek płyta HDF, góra płyta Egger
H1334 ferrara jasny.

STANOWISK A OBS ŁUGI BANKOWO-UBEZPIEC ZENIOWE - DUŻE (BDP)

Przegroda stanowisk:
półprzeźroczysty RAL: 9016 biały
beskidzki, NCS: S 0300-N.
Kontener biurowy: 9018 popielaty,
NCS: S 1000-N.
Cokół: RAL: 9006 srebrny
aluminiowy, NCS: S 3500-N.
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STANOWISK A SZ YBKIE J OBS ŁUGI (SO)
LOKALIZACJA

WYPOSAŻENIE

MATERIAŁY

Stanowisko pracy tymczasowej
przeznaczone do obsługi
sprzedaży produktów bankowoubezpieczeniowych, pocztowej
strefy finansowej oraz przesyłek
sądowych. Możliwość zastosowania
stanowiska do zwiększenia
elastyczności obsługi zbyt dużej
ilości klientów na placówce.

Stanowisko wyposażone będzie w
stację komputerową typu laptop
oraz w szufladę kasową bądź sejf.

Front, wierzch stanowiska i szuflad
- połysk: biały Abet Laminati
Pral 2060 albo HDF + laminat
kompaktowy.

Znajduję się tylko w placówkach
pocztowych kategorii Premium
o podwyższonym standardzie,
Premium opcjonalnie w kategorii
Multi.
Organizacja stanowiska
jako wydzielone stanowisko,
zlokalizowane oddzielnie od
pozostałych stanowisk. Należy
zapewnić dobrą komunikację
stanowiska z pomieszczeniem
stanowisk obsługi oraz
pomieszczeniem paczek.
Mebel należy lokalizować w
taki sposób, aby znajdował
się w wydzielonej przestrzeni
dla stanowisk obsługi klientów
biznesowych.

meble

STANOWISK A EDUK AC YJNE – CENTRUM AK T y WNOŚCI C YFrowE J (C AC)

Do stanowiska przewidzieć
możliwość zamówienia czerwonego Blat biurka - matowy: HDF + laminat
hokera.
Kronospan O191.
Mebel zaprojektowany, jako
modułowy, w kształcie prostokąta
o wymiarach 66,5x96cm z
dodatkowym blatem dla klienta.
W meblu należy przewidzieć
systemowe przejścia kablowe w
kolorze dostosowanym do mebla.
Blat roboczy na szerokość całego
stanowiska montowany na
wysokość 105cm.
Dodatkowy blat przeznaczony dla
klienta został zaprojektowany jako
element ruchomy.
W wersji rozsuniętej służy jako
stolik dla Klientów, natomiast
w wersji zamkniętej sygnalizuje
iż to stanowisko jest nieczynne.
Dodatkowym sygnałem jest również
zgaszona lampa nad biurkiem oraz
ekspozytor oznaczający czas pracy
stanowiska.

KOLORYSTYKA
Front, wierzch stanowiska i szuflad:
RAL: 9016 biały beskidzki, NCS: S
0300-N.
Blat biurka: 9018 popielaty, NCS: S
1000-N,
UWAGA
By uzyskać jednolitą kolorystykę
rekomenduje się wykonanie
frontów mebli z jednego spójnego
materiału zgodnego z kolorystyką
RAL, NCS.
Krawędzie płyty laminowanej
wykończone listwą PCV (ABS) w
kolorze płyty.
Wszystkie materiały wykonać
jako odporne na uszkodzenia i
zniszczenie.

* Podane w opisie marki materiałów
Przewidziano miejsce na podręczne są przykładowe.
materiały biurowe oraz dokumenty,
w postaci szuflad aktowych
na kartki, koperty, przesyłki
awizowane.
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STANOWISK A EDUK AC YJNE – CENTRUM AK T y WNOŚCI C YFrowE J (C AC)

STANOWISK A EDUK AC YJNE – CENTRUM AK T y WNOŚCI C YFrowE J MAŁE - (C AC)

30

16

wnętrze mebla w kolorze białym (połysk)

50.5

34.5

UWAGA!
Na stanowiskach gdzie używane będą laptopy oraz komputery typu
All in One - warto zainstalować uchwyt do zapięcia linki
zabezpieczającej przed kradzieżą w okolicach wejścia na kable pod

wnętrze mebla w kolorze białym (połysk)

stacja PC

113

50

dziupla w meblu, środek w kolorze czarnym
wykonać w dziupli elementy o różnej fakturze
płyta meblowa 25 mm
+ laminat

117
zamykana obudowa na stację komputerową
(wykonać poziomą wentylację w bocznej ściance
obudowy o wym. ok 48x 3 cm)

34.5

30

drzwi lakierowane (półmat)
na froncie biurka wykonać
logo trąbki PP oraz napisz z plexi,
podświerlany litery wysokoci 10cm

WIDOK Z BOKU

16

50

30

czerwony kolgromerat
gr. 6 mm (połysk)

płyta meblowa 25 mm
+ laminat

cokół ze stali nierdzewnej
gr. 0,6 mm wtopiony w
mebel

drzwi zamykane na kluczyk
cokół ze stali nierdzewnej
gr. 0,6 mm wtopiony w mebel

WIDOK FRONTU

WIDOK

na froncie biurka wykonać
logo trąbki PP oraz napisz z plexi,
podświerlany litery wysokoci 10cm

WIDOK Z BOKU

zamykana obudowa na stację komputerową
wentylowana
poziomymi
szczelinami
na bocznej
ścianie szafki
(wykonać
poziomą
wentylację
w bocznej
ściance

30

o wymiarach 2x45cm

wnętrze mebla w kolorze białym (połysk)

50.5

WIDOK

120

55.5

krawędzie PCV

10

cokół ze stali nierdzewnej
gr. 0,6 mm wtopiony w mebel

WIDOK FRONTU

czerwony kolgromerat
gr. 6 mm (połysk)
montowana od środka blacha perforowana
o drobych oczkach 5 mm (półmat)

62

117

krawędzie PCV

czerwony kolgromerat
gr. 6 mm (połysk)

2

monitor LCD dotykowy

30

wnętrze mebla w kolorze białym (połysk)

110

uchwyt regulowany
góra - dół na monitor

uchwyt regulowany
góra - dół na monitor

monitor

2 32.5 3.5

16

30

129

RZUT

62

czerwony kolgromerat
gr. 6 mm (połysk)

monitor

55.5

175.5

na froncie biurka wykonać logo trąbki
Poczty Polskiej oraz podświetlony napis
z plexi, wykonać litery wysokoci 10cm

16

10

113

czerwony kolgromerat
gr. 6 mm (połysk)

przepust kablowy okrągły Ø 55mm
w kolorze białym wykończony zaślepką

117

129

RZUT

CAC1

przepust kablowy okrągły Ø 55mm
w kolorze białym wykończony zaślepką

39.5 3.5

55.5

CAC4

stacja PC

60

147

25
60

na froncie biurka wykonać logo trąbki
Poczty Polskiej oraz napisz z plexi,
podświerlane litery wysokoci 10cm

front mebla w kolorze czerwonym (połysk)

monitor

50

front mebla kolgromerat gr. 6 mm (połysk)

50

25

34,
2

stacja PC

34,
2

stacja PC

front mebla w kolorze czerwonym (połysk)

60

129

wnętrze mebla w kolorze białym (połysk)

113

montowana od środka blacha perforowana
o drobych oczkach 5 mm (półmat)

drzwi lakierowane (półmat)

WIDOK

zamykana obudowa na stację komputerową
(wykonać poziomą wentylację w bocznej ściance
obudowy o wym. ok 48x 3 cm)

uchwyt regulowany
góra - dół na monitor

wnętrze mebla w kolorze białym (połysk)

120

50

30

czerwony kolgromerat
gr. 6 mm (połysk)

płyta meblowa 25 mm
+ laminat

62
na froncie biurka wykonać
logo trąbki PP oraz napisz z plexi,
podświerlany litery wysokoci 10cm

10

cokół ze stali nierdzewnej
gr. 0,6 mm wtopiony w mebel
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czerwony kolgromerat
gr. 6 mm (połysk)

krawędzie PCV

drzwi zamykane na kluczyk

WIDOK FRONTU

30

117

płyta meblowa 25 mm
+ laminat

50

czerwony kolgromerat
gr. 6 mm (połysk)

62

117

krawędzie PCV

175.5

monitor

117

55.5

uchwyt regulowany
góra - dół na monitor

55.5

16

2

czerwony kolgromerat
gr. 6 mm (połysk)

monitor

RZUT

przepust kablowy okrągły Ø 55mm
w kolorze białym wykończony zaślepką

WIDOK Z BOKU

cokół ze stali nierdzewnej
gr. 0,6 mm wtopiony w
mebel

cokół ze stali nierdzewnej
gr. 0,6 mm wtopiony w mebel

WIDOK FRONTU

na froncie biurka wykonać
logo trąbki PP oraz napisz z plexi,
podświerlany litery wysokoci 10cm

10

113

16

30

RZUT

na froncie biurka wykonać logo trąbki
Poczty Polskiej oraz podświetlony napis
z plexi, wykonać litery wysokoci 10cm

117

129

CAC2

39.5 3.5

55.5

na froncie biurka wykonać logo trąbki
Poczty Polskiej oraz podświetlony napis
z plexi, wykonać litery wysokoci 10cm

czerwony kolgromerat
gr. 6 mm (połysk)

2

czerwony kolgromerat
gr. 6 mm (połysk)

CAC3

przepust kablowy okrągły Ø 55mm
w kolorze białym wykończony zaślepką

30

147

25
50

front mebla kolgromerat gr. 6 mm (połysk)

stacja PC

60

monitor

39.5 3.5

stacja PC

50

25

wnętrze mebla w kolorze białym (połysk)

WIDOK

WIDOK Z BOKU

zamykana obudowa na stację komputerową
wentylowana
poziomymi
szczelinami
na bocznej
ścianie szafki o wymiarach 2x45cm
(wykonać
poziomą
wentylację
w bocznej
ściance
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meble

meble

Szaf y (s)

STANOWISK A EDUK AC YJNE – CENTRUM AK T y WNOŚCI C YFrowE J
LOKALIZACJA
Stanowiska przeznaczone do obsługi
elektronicznych platform realizujących
usługi takie jak: np. e-gov, zakładanie
firmy przez CEIDG, sprawdzanie
emerytury przez PUE (ZUS),
sprawdzanie dowodu rejestracyjnego
i prawa jazdy (usługi MSW na ePAUP),
sprawdzanie OC (UFG), wypełnienie
formularza w celu założenia Profilu
Zaufania, składania deklaracji
podatkowej (MG), Poczty Polskiej,
realizacji usług EVNELO.
Znajduję się tylko w placówkach
pocztowych kategorii Multi,
opcjonalnie Premium o podwyższonym
standardzie oraz Premium. Możliwość
zastosowania samodzielnego
stanowiska gier w placówkach
Premium o podwyższonym standardzie
oraz Premium.

WYPOSAŻENIE

Wymiary stolika:
Wysokość 45 cm
Szerokość 73,5 cm
Stanowisko wyposażone będzie w
Głębokość 55 cm
stację roboczą komputerową.
Wymiary siedziska:
Mebel zaprojektowany, jako modułowy, Wysokość: 42 cm
Szerokość: 37 cm
w kształcie litery ‘L’.
Głębokość: 64 cm
Wysokość siedziska: 37 cm
W meblu należy przewidzieć
systemowe przejścia kablowe, uchwyt
do mocowania monitora (regulacja
dół, gór) oraz wentylowane pudła
na stancję komputerową w kolorze
dostosowanym do mebla.

MATERIAŁY

Blat roboczy na szerokość całego
stanowiska montowany na wysokość
73,2cm.

Front i wierzch stanowiska - połysk:
Front i wierzch stanowiska: RAL 9016
biały Abet Laminati Pral 2060 albo HDF biały beskidzki, NCS: S 0300-N.
+ laminat kompaktowy.
Nastawka w kształcie prostokąta: RAL:
Nastawka w kształcie prostokąta 3020 czerwień kubańska, NCS: S 1085połysk: czerwony konglomerat Polyrey Y80 OR.
R001, Kerrock albo Abet Laminati Pral
2086.
Blat biurka: 9018 popielaty, NCS: S
1000-N.
Blat biurka - matowy: HDF + laminat
Kronospan O191 albo laminat HPL.
Pudło na stacje komputerową: 9018
popielaty, NCS: S 1000-N.
Pudło na stacje komputerową matowy: HDF + laminat Kronospan
Cokół: RAL 9016 biały beskidzki, NCS:
O191 albo laminat HPL.
S 0300-N albo RAL: 9006 srebrny
aluminiowy, NCS: S 3500-N.
Cokół wtapiany w mebel od strony
wewnętrznej - połysk: biały Abet
Siatka maskująca wentylację: RAL 9016
Laminati Pral 2060 albo HDF + laminat biały beskidzki, NCS: S 0300-N.
kompaktowy albo szczotkowana stal
nierdzewna o gr. min. 0.6mm.
Stolik dziecięcy: RAL 9016 biały
beskidzki, NCS: S 0300-N albo RAL:
Siatka maskująca wentylację: blacha
3020 czerwień kubańska, NCS: S 1085perforowana o oczkach maksymalnie
Y80 OR.
5mm.
Siedzisko dziecięce: RAL 9016 biały
Stolik dziecięcy: MDF-u lakierowany.
beskidzki, NCS: S 0300-N albo RAL:
3020 czerwień kubańska, NCS: S 1085Siedzisko dziecięce: tworzywo sztuczne. Y80 OR.

Mebel zaprojektowany, jako modułowy,
w kształcie prostokąta o wymiarach
55x73,5cm.

Blat roboczy na szerokość całego
Organizacja stanowiska jako wydzielone stanowiska montowany na wysokość
stanowisko, zlokalizowane oddzielnie
45cm.
od pozostałych stanowisk.
Strefa gier może podsiadać:
Stanowisko posiada strefę gier
interaktywnych, które stworzyliśmy z
Stolik dziecięcy wykonany ze sklejki
myślą o najmłodszych, odwiedzających brzozowej i MDF-u lakierowanego.
z opiekunami placówkę Poczty Polskiej.
Chcielibyśmy, by czas spędzony na
Siedzisko/krzesełko np. w kształcie
poczcie był dla nich przyjemnością,
czerwonego słonika.
wypełnioną świetną zabawą a
jednocześnie mądrą i kształtującą
Stolik powinien posiadać dwustronny
rozrywką. Maskotka gry otrzymała logo blat - z jednej strony sklejka, z drugiej
Poczty Polskiej.
czarny blat do malowania kredą.
Dodatkowo pod całą powierzchnią
Stanowisko przeznaczone dla dzieci w blatu powinien znajdywać się schowek
wieku 1-6 lat.
z przegródkami do przechowywania
akcesoriów biurowych np. kartki, kredki,
Organizacja stanowiska jako wydzielone dreda itp.
stanowisko, zlokalizowane oddzielnie
od pozostałych stanowisk.
Mebelki mają zostać wykonane z
bardzo wysokiej jakości materiałów,
które są odporne na wszelkie szkodliwe
czynniki zewnętrzne, a także na
mechaniczne uszkodzenia.
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KOLORYSTYKA

UWAGA

LOKALIZACJA

KOLORYSTYKA

By uzyskać jednolitą kolorystykę
rekomenduje się wykonanie frontów
mebli z jednego spójnego materiału
zgodnego z kolorystyką RAL, NCS.

Szafy umieszczane są w placówkach
kategorii Premium o podwyższonym
standardzie, Premium oraz Multi.
Za stanowiskami obsługi klienta
zaprojektowano szafy z szufladami
na korespondencje. Mebel
wbudowany we wnękę z płyty G-K.

Front i korpus mebla: 9018 popielaty,
NCS: S 1000-N.

Nie stosujemy ramy wokół stanowisk/
stanowiska.Krawędzie płyty
laminowanej wykończone listwą PCV
(ABS) w kolorze płyty.
Wszystkie materiały wykonać jako
odporne na uszkodzenia i zniszczenie.
* Podane w opisie marki materiałów są
przykładowe.

WYPOSAŻENIE
Szuflady zaprojektowano w kilku
rozmiarach wraz z naklejkami
opisującymi podziały na obszary
doręczania przesyłek, awizo oraz
inne. Szafy zaprojektowane jako
mebel modułowy o wymiarach
80x60. Szafy projektować w rzędzie,
w ilości zależnej od wielkości i
potrzeb placówki.
W szufladach należy przewidzieć co
najmniej 5 przegródki, dzięki którym
będzie można dzielić przestrzeń
szuflady dostosowując ją do potrzeb
placówki.
Jako cokolik w półkach
regulowanych należy zastosować
panel plexi.

Półki regulowane: 9018 popielaty,
NCS: S 1000-N.

panel P1 (opcjonalnie)

UWAGA
By uzyskać jednolitą kolorystykę
rekomenduje się wykonanie frontów
mebli z jednego spójnego materiału
zgodnego z kolorystyką RAL, NCS.
Należy przewidzieć rezerwę
wymiarową na ustawienie mebli (ok.
2cm).
Krawędzie płyty laminowanej
wykończone listwą PCV (ABS) w
kolorze płyty.
Wszystkie materiały wykonać
jako odporne na uszkodzenia i
zniszczenie.
* Podane w opisie marki materiałów
są przykładowe.

SZAFA UBRANIOWA SU

MATERIAŁY
Front i korpus mebla - matowy:
płyta Egger W1000.
Półki regulowane - matowy: płyta
Kronospan O 112.
Prowadnice: 550 Quadro z
domykaniem.
Uchwyt listwowy: Zobal UKW-2.
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meble

meble

Szaf y (sl)

SZAFA LISTOWO- EKSPOZYCYJNA SLE

SZ AFKI BIUROWE (SS, SW), KONTENER BIUROW Y (KB), WÓZEK (WP)

SZAFA LISTOWA SLB

LOKALIZACJA

WYPOSAŻENIE

Meble wolnostojące - podręczne
szafki na materiały biuro oraz
szafy na segregatory stanowią
uzupełnienie wyposażenia
meblowego Sali obsługi. Szafki
SS, SW stanowią część zestawu
stanowisk obsługi klientów
bankowo-ubezpieczeniowych. W
zależności od potrzeb i możliwości
aranżacji, mogą być wykorzystane
jako dodatkowa przestrzeń
magazynowa oraz miejsce na
dodatkowe urządzenia takiej jak:
urządzenia wielofunkcyjne itp.

Szafy zaprojektowane jako
mebel modułowy o wymiarach
80x45, 60x45 oraz 80x60cm.
Szafy projektować w rzędzie, w
ilości zależnej od wielkości i
potrzeb placówki. W szafach
zaprojektowano

KOLORYSTYKA

UWAGA

Rama w kształcie litery ‘L’ - połysk: Rama w kształcie litery ‘L’: RAL:
czerwony konglomerat Polyrey R001, 3020 czerwień kubańska, NCS: S
Kerrock albo Abet Laminati Pral
1085-Y80 OR.
2086.
Front i korpus mebla: 9018
Front i korpus mebla - matowy:
popielaty, NCS: S 1000-N.
płyta Kronospan O 112.
Półki regulowane: 9018 popielaty,
min. 3 półki z możliwością regularni Półki regulowane - matowy: płyta
NCS: S 1000-N.
min. w 4 poziomach. Front szafy
Kronospan O 112.
SW zaprojektowany z myślą o
urządzeniach wielofunkcyjnych,
Uchwyt - połysk: aluminium.
dlatego też umieszczono w
nim otwór wentylacyjny o
maksymalnych wymiarach w
poziomie 30x3cm.

szafka SW
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MATERIAŁY

By uzyskać jednolitą kolorystykę
rekomenduje się wykonanie frontów
mebli z jednego spójnego materiału
zgodnego z kolorystyką RAL, NCS.
Krawędzie płyty laminowanej
wykończone listwą PCV (ABS) w
kolorze płyty.

SW_L

SW_P

SS L

SS P
Ss

Ss

Wszystkie materiały wykonać
jako odporne na uszkodzenia i
zniszczenie.
* Podane w opisie marki materiałów
są przykładowe.

szafka na segregatory SS-60

szafka na segregatory SS-80
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meble

meble

SZ AFKI BIUROWE (SB), KONTENER BIUROW Y (KB), WÓZEK (WP)
MATERIAŁY

UWAGA

Meble wolnostojące - podręczne
szafki na materiały biuro oraz
szafy na segregatory stanowią
uzupełnienie wyposażenia
meblowego Sali obsługi. Szafki SB,
kontener biurowy KB stanowią część
zestawu stanowisk obsługi klientów
bankowo-ubezpieczeniowych,
listowo-paczkowych, finansowych.
Wózek WP wykorzystywany jest
jako wyposażenie dodatkowe na
ciężkie przesyłki. W zależności od
potrzeb i możliwości aranżacji, mogą
być wykorzystane jako dodatkowa
przestrzeń magazynowa oraz
miejsce na dodatkowe urządzenia
takiej jak: urządzenia wielofunkcyjne
itp.

Szafy zaprojektowane jako mebel
modułowy o wymiarach 80x45,
60x45cm. Szafy projektować
w rzędzie, w ilości zależnej od
wielkości i potrzeb placówki. W
szafach zaprojektowano min. 3
półki z możliwością regularni min.
w 4 poziomach. Szuflady szafy
zaprojektowano w kilku rozmiarach,
dzięki którym będzie można
dostosować ją do potrzeb placówki.

Front i korpus mebla - matowy: płyta By uzyskać jednolitą kolorystykę
Kronospan U 112.
rekomenduje się wykonanie frontów
mebli z jednego spójnego materiału
zgodnego z kolorystyką RAL, NCS.
Półki regulowane - matowy: płyta
Kronospan U 112.
Krawędzie płyty laminowanej
wykończone listwą PCV (ABS) w
Uchwyt - połysk: aluminium.
kolorze płyty.

40

KB
56

WYPOSAŻENIE

KOLORYSTYKA

RZUT
front zamykany
na kluczyk centralny
front i korpus laminat
w kolorze jasno szarym
U112 KRONOSPAN
szuflada aktowa na teczki
formatu A4

25

Front i korpus mebla: 9018 popielaty,
NCS: S 1000-N.
* Podane w opisie marki materiałów
są przykładowe.

uchwuty w kolorze aluminium

10

Półki regulowane: 9018 popielaty,
NCS: S 1000-N.

szuflada wyposażona
w plastikowy organizer

12 12 5 2.5

Wszystkie materiały wykonać
jako odporne na uszkodzenia i
zniszczenie.

56.5

LOKALIZACJA

MEBLE WOLNOSTOJĄCE (PW)

WIDOK Z BOKU

WIDOK FRONTU

LOKALIZACJA

WYPOSAŻENIE

MATERIAŁY

UWAGA

Meble wolnostojące - parawan
wolnostojący stanowi część
zestawu stanowisk obsługi klientów
bankowo-ubezpieczeniowych.
Należy umieścić dedykowane
piktogramy/nazwy usług na
przeźroczystym tle. Druk UV na
plexi grubości od 1,5 mm do 25 mm.
Piktogramy/nazwy umieszczamy
jako ruchomy element na froncie,
na wysokości od 95cm od podłogi.
Wielkość piktogramu: 8cm wysoki
oraz na całą szerokość parawanu.

Parawan wolnostojący wyposażony
w minimum 3 nasuwane ruchome
elementy reklamujące konkretne
usługi, np. ‘KONTA’, ‘KREDYTY’,
‘UBEZPIECZENIA’ itp.

Rama - połysk: płyta Egger W1000
lub biały Abet Laminati Pral 2060
albo HDF + laminat kompaktowy
ablo blacha powlekana.

By uzyskać jednolitą kolorystykę
rekomenduje się wykonanie frontów
mebli z jednego spójnego materiału
zgodnego z kolorystyką RAL, NCS.

Parawan wolnostojący.
Wykorzystywany w przy stanowiskach
bankowo - ubezpieczeniowych

Stojak reklamowy, ekspozytor,
przeznaczony jest dla sklepów,
restauracji, hoteli. Dzięki
precyzyjnej regulacji umożliwia
utrzymanie np. planszy
informacyjnej.
Stojak wykonano w litym
drewnie bukowym pierwszej
klasy, zabezpieczonym
impregnatem. Dzięki temu stojak
taki charakteryzuje wysoka
wytrzymałość i estetyka.

Regulowana reklama usług - połysk: Krawędzie płyty laminowanej
Wypełnienie ramy wykonane z białej tworzywo sztuczne (np. PCV, PLEXI), wykończone listwą PCV (ABS) w
plexi bądź polii perforowanej One
szkło bezpieczne bądź z blachy
kolorze płyty.
Way Vision.
ocynkowanej.
Wszystkie materiały wykonać
jako odporne na uszkodzenia i
zniszczenie.
KOLORYSTYKA
Rama: 9018 popielaty, NCS: S 1000N.
* Podane w opisie marki materiałów
są przykładowe.
Regulowana reklama usług: RAL
9016 biały beskidzki, NCS: S 0300-N.

66

40

korpus i półki - kolor jasny
szary płyta meblowa
Kronospan U112

80

51
61

półka

8

wzmocnienie

23

dwa kółka bez hamulca, dwa
kółka z hamulcem

dwa kółka z
hamulcem

PRZEKRÓJ

10

61

23

40

korpus i półki - kolor jasny
szary płyta meblowa
Kronospan U112

WIDOK Z PRZODU

40

WP
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140 cm

Wymiary stojaka

RZUT

szafka szufladowa SB-80

Wymiary planszy inforamcyjnej
Maksymalna
wysokość

80

szafka szufladowa SB-60

nasuwane elementy reklamujące
usługi wykonane z nadrukiem na plexi

wózek na towary
skala 1:25 @ A4

Podstawa - szerokość

55 cm

Podstawa - głębokość

regulowana

Wysokość całkowita
sztalugi
(przy opuszczonej
całkowicie półce)
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meble

Panele ekspozycyjne (P1) i (P2)
LOKALIZACJA

CEL

MATERIAŁY I KOLORY

Ściana lub front szafy ubraniowej
bądź porządkowej, widoczny dla
klienta. Panel może być mocowany
osobno na ścianie, na boku szafy
ubraniowej lub jako front tej szafy.

Jako ekspozycję kopert oraz
opakowań zaprojektowany został
panel szerokości 60cm i wysokości
190cm z przymocowanymi listwami
z blachy w kolorze jasno szarym,
które stanowią mocowanie dla
klipsów biurowych utrzymujących
koperty.

konstrukcja z płyty laminowanej w
kolorze białym, Egger W1000 ST2

Do panelu ekspozycyjnego
P3 przewidzieć wsporniki
umożliwiające zawieszanie
artykułów i kreowanie przestrzeni
na panelu ekspozycyjnym.

Krzesła
Dla pracowników obsługujących klientów oraz pracowników f) regulację kąta nachylenia siedziska,
Produkt referencyjny
biurowych przewidziano obrotowe fotele pracownicze.
g) mechanizm z płynną regulacją siły odchylenia i z zakresem krzesło pracownicze Nowy Styl INTRATA O 12 ST36 ALU EFFotel obrotowy musi spełniać wymagania normy określone odchylenia oparcia od -20º do -30º,
076 ES (z regulacją głębokości siedziska) R20N ESH
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10
grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
h) podłokietniki z nakładkami, z miękkiego poliuretanu (PU), Kółka: ESH
na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
Mechanizm: : ES
(Dz.U.98.148.973).
i) podłokietniki przykręcane od spodu siedziska pozwalające z regulacją głębokości siedziska Podłokietniki: R20N
Tapicerka: OBAN: EF-076
na rozsuwanie każdego podłokietnika,
Ponadto fotel obrotowy powinien posiadać:
Typ podstawy: TYP PODSTAWY: ST36 ALU
j) podłokietniki z regulacją wysokości i regulacją kąta
a) podstawę pięcioramienną metalową z kółkami jezdnymi, położenia,
* Podane w opisie produkty są przykładowe.

listwy mocujące - blacha
montowana na dystansach w
kolorze szarym.
Listwy blaszane mocowane są
od tyłu panela i odstają od płyty
nośnej o ok. 6-10mm - umożliwiając
wpięcie klipsów.

b) konstrukcję metalową (odlew aluminium). Oparcie
k) tapicerkę o wysokiej wytrzymałości na ścieranie (powyżej
i siedzisko/kanapa połączone widocznym estetycznym
150 000 cykli w skali Martindale’a), gęstej, regularnej
łącznikiem, będącym integralną częścią całego mechanizmu, strukturze tkania. Materiał tapicerski posiada atest
trudnopalności,
c) regulację wysokości w zekresie 40 - 58 cm,
l) krzesła w kolorze czarnym z tapicerką w kolorze
d) regulację głębokości siedziska,
czerwonym.

* żabki w standardzie przy zamówieniu (ilość min. 1 opakowanie)

PANEL EKSPOZYCYJNY P1

PANEL EKSPOZYCYJNY P2

PANEL EKSPOZYCYJNY P3

e) regulację podparcia lędźwiowego,

Krzesło gościnne wykonane w technologii zapewniającej
wysoki komfort użytkowania wraz z bardzo wysoką jakością
wykonania.
a) krzesło na czterech stalowych nogach, zakończonych
stopką z tworzywa sztucznego,

marka:Nowy Styl typ: Intrata

h) siedzisko/kanapa i oparcie pokryte tapicerką o wysokiej
wytrzymałości na ścieranie (powyżej 150 000 cykli w skali
Martindale’a), gęstej, regularnej strukturze tkania. Materiał
tapicerski posiada atest trudnopalności,
i) tapicerka w kolorze czerwonym

b) konstrukcja stalowa pokryta chromem,
c) łączenia spawane, spawy ukryte, niewidoczne,
panel wykonany
z blachy perforowanej
o oczkach
kwadratowych
(prześwit 25,0 %)

d) krzesło bez podłokietników
e) krzesła dostosowane do sztaplowania
f) siedzisko/kanapa i oparcie są oddzielnymi elementami.
Pomiędzy krawędzią oparcia a siedziskiem jest przerwa,
g) całkowita wysokość krzesła 80 - 90 cm, całkowita
szerokość krzesła 55 - 65 cm, całkowita głębokość krzesła
50 - 60 cm,
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Produkt referencyjny:
krzesełko stacjonarne Nowy Styl INTRATA V 31 FL chrome
YN-079 Bez podłokietnika
Metal: chrome
Tapicerka: contract : YN-079
Typ podstawy: FL

marka:Nowy Styl typ: Intrata Visitor
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meble

meble

kanapa dla oczekujących
Mebel tapicerowany przeznaczony dla
klientów oczekujących w sali obsługi.
Konstrukcja fotela wykonana ze
sklejki lub pyty meblowej powinna
zapewniać trwałość, a materiał i
sposób wykonania oparcia i siedziska
gwarantować wandaloodporność.
Fotele konfigurowane są w wersjach
jednoosobowych i wieloosobowych.
Sposób połączenia elementów
tapicerowanych z ramą powinien
umożliwiać szybki ich demontaż, np. w
celu wymiany uszkodzonego materiału
tapicerskiego.

strefa filatelistyczna

Jako obicie należy zastosować materiał
przeznaczony do wzmożonego
użytkowania ( np. materiał
skóropodobny ).
Kanapy występują w różnych rodzajach.
W zależności od potrzeb aranżacji
i możliwości lokalu należy dobrać
odpowiedni typ mebla.
Siedziska należy grupować w celu
stworzenia kanap.

kanapa prosta ( jeden segment)
kanapa owalna ( jeden segment )

kanapa nakładana ( jeden segment )

kanapa PROSTA (segment) I STOLIK
UWAGA!
Odporność na ścieralności min 80 000 cykli w skali Martindale
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meble

meble

ekspozytory filatelistyczne (ZW1 i ZW2)
Łączenie plexi za pomocą śrób z plaksi oraz klejone
polimeryzacyjnie PMMA
Mocowanie ekspozytorów obrotowych na gygiel
wpuszczany / nawierzchniowy niewidoczny dla klienta
na cztery śruby

W strefie tej, przewidziano
ekspozycję i sprzedaż towarów takich
jak : prasa, drobne przybory biurowe,
artykuły filatelistyczne oraz karty
pocztowe. W celu wyeksponowania
towaru zostały zaprojektowane
następujące elementy:

90
74

44

44

Nieformalna strefa handlowa - w pobliżu lady
informacyjnej

Korpus i nogi z blachy stalowej malowanej na kolor
biały półmat.

Pod ekspozytorami filatelistycznymi ściennymi.

Szyba wierzchnia gabloty - szkło bezpieczne
(laminowane).

Należy przewidzieć mocowanie nóg do podłogi.

18
4 14

ekspozytor obrotowy
w kształcie sześcianu, z pleksi
przezroczsta, podświetlana

Element został zaprojektowany
w formie prostokątnego panela
mocowanego na dystansie
do ściany. W panel zostały
wmontowane obrotowe sześciany
o wymiarach 20x20x20cm, które
będą wykorzystane jako ekspozycja
cenniejszych znaczków. Boksy te są
podświetlane od środka diodami LED,
i wykonane są z półprzeźroczystej
pleksy. (należy przewidzieć
bezlistwowy system wymiany
ekspozycji)

front - akierowana w kolorze
szarym - RAL 7040,
7040
wykończenie półmat
połmat
(element otwierany)

5
17

ZW2

front - płyta MDF lakierowana
w kolorze szarym - RAL 7040,
wykończenie półmat
(element otwierany)

12

20

24
130

ekspozytor obrotowy
w kształcie sześcianu, z
pleksi przezroczstej ,
podświetlany taśmą LED

5

47

5

28

ekspozytor obrotowy
w kształcie sześcianu, z
pleksi przezroczstej
podświetlany taśmą LED

24
17

eekspozytor znaczków
znaczki umieszczone za
pleksi - mocowaną na stałe
do otwieranej części
ekspozytora, za znaczkami biała plesksa mocowana za
pomocą klipsów

front-płyta MDF
lakierowana w kolorze
szarym - RAL 7040
(element otwierany)

17

46.5

24

5

12

28

18
4 14

130
24

5

24

5

12

90

12
24
13

28

mocowanie do ściany w
kolorze szarym - RAL 7040 ,
wykończenie półmat

24

ZW1

5

90

17

47

23

18

5

90

EKSPOZYTOR DUŻY

12

EKSPOZYTOR MAŁY

Pomiędzy kubikami dodatkowo
zostały zaprojektowane pionowe,
płaskie przestrzenie ekspozycji
znaczków.

5

100

100

140

LS

Poniżej ekspozytorów przewidziano
szklane gabloty na akcesoria
filatelistyczne.

poziom posadzki

WIDOK
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MATERIAŁY I KOLORY

Front szuflady należy zlicować z korpusem,
pozostawiając jedynie szczelinę dookoła.

mocowanie do ściany - listwa
aluminiowa łącząca kołki
dystansujące
Placy - płyta MDF
lakierowana w kolorze
szarym - RAL 7040 (element
stały)

Ekspozytor filatelistyczny ścienny:

Ekspozytor, wykonany z lakierowanej
płyty MDF, będzie występował w
różnych kolorach tj.: białym , jasno
szarym ( wg rys.) lub ciemno szarym
(RAL 7045).

LOKALIZACJA

Szuflada ekspozycyjna wyłożona tkaniną w kolorze
szarym i zaopatrzona w zamek na klucz oraz otwieranie
za pomocą mechanizmu clik-clak.

20

Strefa o nieformalnych granicach,
zlokalizowana w bezpośrednim
sąsiedztwie punktu informacyjnego
(w przypadku placówki kategorii A )
lub w takim miejscu, aby była dobrze
widoczna ze stanowisk obsługi
(pozostałe placówki ).

ekspozytory filatelistyczne (L S)

WIDOK

PRZEKÓJ
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meble

meble

L ada do pakowania paczek (LP)

L ada kolejkowa (LK i LD)

OPIS

OPIS

UWAGI

Mebel wykonany z płyty laminowanej
w kolorze jasno szarym, mocowany
zarówno do podłogi, jak i do ściany.

Mebel wykonany z płyty MDF/ HDF
laminowanej w kolorze białym,
mocowany zarówno do podłogi , jak i do
ściany.

Kosz na śmieci - obudowa zewnętrzna
wykonana z blachy malowanej na kolor
RAL 3020 półmat, wewnątrz pojemnik
plastikowy, wyciągany, ułatwiający
opróżnianie.

Długość typowej lady wynosi 150cm,
jednak dopuszcza się inne wymiary dopasowane do konkretnych aranżacji.

Długość typowej lady wynosi 150cm,
jednak dopuszcza się inne wymiary dopasowane do konkretnych aranżacji.

W przypadku lady o długości ponad
200cm należy przewidzieć dodatkową
nogę .

W przypadku lady o długości ponad
200cm należy przewidzieć dodatkową
nogę .

OB2

Wykończenie całości mebla z laminatu
z fakturą utrudniającą zadrapanie, i
ułatwiającą czyszczenie mebla. Krawędzie
płyty laminowanej wykończone listwą
ABS w kolorze płyty.

Wykończenie całości mebla z laminatu
z fakturą utrudniającą zadrapanie, i
ułatwiającą czyszczenie mebla. Krawędzie
płyty laminowanej wykończone listwą
ABS w kolorze płyty.

Ladę należy wyposażyć w wałek na
papier, dyspenser do taśmy oraz nożyce
zamocowane na łańcuszku.

Kosz montowany na ściance / nodze.
Należy przewidzieć możliwość montażu
kosza na śmieci na dowolnej ścianie
słupa - nie koniecznie pod ladą.

elementy informacji wizualnej

* Podane w opisie marki materiałów są
przykładowe.

lada kolejkowa w kolorze jasny szary
- laminat Kronospan U112

30

UWAGI

11

cokół mebla - aluminiowy mat

6

5 8

24 8 5

szczelina 5mm pomiędzy
koszem a stabilizatorem pokrywy
kątownik nierównoramienny
wym. 15x20x2
płyta MDF gr. 22mm
lakierowana na kolor czerwony
RAL 3020 połysk
wkręt uniwersalny US
wym.16x2,5mm
wkręt wym. 32x3,5mm
ukryty za maskownicą

PRZEKRÓJ A-A

150
138

6

A

50

LP

A

kosz na śmieci na zawiasach

RZUT
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2

11.5

kosz na śmieci na zawiasach wymiary
40x40x45cm montowany do nogi
mebla kolor czerwony - Polyrey R001,
RAL 3020 połysk

6

36

84
44.5

oznaczenie graficzne

WIDOK

* Podane w opisie marki materiałów są
przykładowe.

28

6
pokrywa kosza

Kosz montowany na ściance/nodze.
Należy przewidzieć możliwość montażu
kosza na śmieci, na dowolnej ścianie
słupa, nie koniecznie pod ladą.

2

+ 0,90m

79

Kosz na śmieci - obudowa zewnętrzna
wykonana z płyty MDF lakierowanej
na kolor RAL 3020 połysk lub laminatu
w kolorze czerwonym ( jak w meblach
stanowiskowych ), wewnątrz plastikowy,
wyciągany pojemnik ułatwiający
opróżnianie.

blat w kolorze jasny szary - płyta
HFD + laminat Kronospan U112
krawędzie listwa PCV w kolorze
jasnym szarym

LADA KOLEJKOWA - WERSJA
MONTOWANA DO ŚCIANY/
SŁUPA WZDŁUŻ KRÓTSZEGO
BOKU (LK)

LADA KOLEJKOWA - WERSJA PRZYŚCIENNA
- MONTOWANA DO ŚCIANY WZDŁUŻ
DŁUŻSZEGO BOKU (LD)
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elementy informacji wizualnej

Tablice informacyjne

KSIĘGA STANDARYZACJI 2020
Elementy informacji wizualnej

UWAGI

OPIS

Ramki OB1, OB2, OI, jeżeli zachodzi taka konieczność, ramki
wykonywać jako dwustronne montowane na linkach do sufitu
na ramkach dwustronnych. Kieszenie na druki wykonywać
jednostronnie.

Oprawa wykonana z płyty MDF lakierowanej na kolor RAL 3020,
plecy w kolorze białym.

Ramka OI, OM uwzględniona w każdej placówce obligatoryjnie

Do montażu kieszeni z plexi, na ulotki przewidziano system
relingowy ścienny. (producent - Zobal)

Prowadnice i płaskowniki okalające - aluminium mat.

Plakaty informacyjne utrzymywane za pomocą przezroczystej
płyty plexi mocowanej poprzez listwy oraz klipsy .
Klipsy metalowe typu antyrama lub proste klipsy zaciskowe.

OPRAWA mała (OM)

OPRAWA pionowa (OP)

tablica infromacyjna (OI)

30
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R amki na plakaty (OB1, OB2)

R amki na plakaty i tablice informacyjne
opcjonalnie

OPRAWA (OB2)

OPRAWA (OB1)

UŁOŻENIE RAMEK

Opcjonalnie na podstawie ramek
OB1, OB2, OI, OM wykonać ramki
zawieszane na linkach do sufitu
(OBW1, OBW2, OIW, OMW).
Ramki powinny być obustronne.
Ramka OIW z jednej strony powinna mieć kieszenie na druki, z
drugiej miejsce na plakat.

dla formatu 50x70

dla formatu 100x70

Oprawy w lokalu należy tak lokalizować, aby
dolny pas czerwieni tworzył jedną, wirtualną linię niezależnie od ich wielkości.
Ramki OM dedykowane są do umieszczania nad
ladą kolejkową, ladą do pakowania paczek bądź
osobno na słupach i filarach.
Ramki OM I OP należy lokalizować osobno - w
oddaleniu od plakatów reklamowych i tablicy
informacyjnej - (min 150cm)
W przypadku konieczności umieszczenia wzorów
adresowania na ścianie osobno, bez lady
kolejkowej, należy stosować panel OP.
Projektując przestrzeń marketingową wnętrza
placówki, w pierwszej kolejności stosujemy ramki
OB2, w momencie gdy mieści się ich więcej niż 6,
można zastosować ramkę OB1.
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elementy informacji wizualnej

Ekspozytory biurkowe (EL1, EL2)

R amki - budowa
ekspozytor biurkowy płaski
przeznaczony do ekspozycji kart świątecznych i pocztówek, wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego ( plexi).
Lokalizacja - stanowiska obsługi klientów.

EL2

EL1
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elementy informacji wizualnej

Ekspozytory biurkowe (EW)

Tablice kierunkowe oraz informacyjne

ekspozytor biurkowy wiszący

LOKALIZACJA

przeznaczony do ekspozycji ulotek, kart świątecznych i pocztówek, wykonany z białej
i przezroczystej plexi.

Montaż na ścianie lub podwieszane pod Informacja o oferownych usługach w
sufitem.
placówce pocztowej z mikroodziałem
Banku.
Spód tablicy kierunkowej nie wyżej niż
240cm n.p.p.
Informacja o lokalizacji usług w
placówce Banku Pocztowego.
Wielkość i lokalizację tablic
kierunkowych określa każdorazowowo
Oznakowanie toalety i kosza na śmieci.
architekt.

Lokalizacja - stanowiska obsługi finansowej oraz bankowo-ubezpieczeniowej.
Na jednej przegrodzie międzybiurkowej przewidziano od 1 do 3 ekspozytorów.
Konstrukcja nośna - plexi biała grubości ok 3-5 mm.
Kieszenie - plexi przezroczysta gr ok 2mm.
Wewnątrz należy wkleić 5 pasów biełego filcu, na którym przesuwać będzie się
ekspozytor po przegrodzie międzybiurkowej.

CEL

Taśma z
białego filcu
szer. 3cm i
gr. 3 mm.

MATERIAŁY I KOLORY
Litery i piktogramy na małych
tabliczkach drukowane na płycie z
tworzywa sztucznego (h=8-10mm).
Czcionka - Calibri wg księgi identyfikacji
wizualnej.
Wielkość liter na tablicach kierunkowych
h= ok 30-60mm.

EW
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elementy informacji wizualnej

elementy informacji wizualnej

system kolejkowy
MATERIAŁY I KOLORY

Punkt centralny w sali obsługi
bezpośrednio w strefie wejściowej.

Ułatwienie komunikacji i
porządkowanie ruchu klientów.

Obudowa z blachy malowanej na kolor
biały (półmat lub delikatna struktura).
Ekran dotykowy. W przedniej ścianie
otwór na wydruki numerów

Lokalizacja w placówkach kategorii A i B
po uzgodnieniu z Pocztą Polską.

wyświetlacz stanowiskowy
blacha mocowana do słupka
systemu kolejkowego,
lakierowany proszkowo na
kolor czerwony RAL 3020
napisy białe, litery : czcionka
Calibri, h=2cm

46

46

TU PO BI E R Z N U M E R E K

Nie należy lokalizować w
placówkach kategorii C i D - chyba,
że w wyjątkowych sytuacjach , po
uzgodnieniu z Poczta Polską
132

i
23

WIDOK BOCZNY

WIDOK FRONTU
SYSTEM KOLEJKOWY

WIDOK BOCZNY

LOKALIZACJA

CEL

MATERIAŁY I KOLORY

Na ścianie za stanowiskami obsługi lub
( w przypadku braku ściany - np. okna,
podwieszone nad stanowiskami na
wewnętrznej krawędzi sufitu podwieszonego.

Ułatwienie komunikacji i porządkowanie ruchu Pas z paneli MDF lakierowanych na kolor
klientów.
RAL 3020 połysk, z wyciętymi oknami na
systemowe wyświetlacze. Litery oznakowania
stanowiska w kolorze żółtym (RAL 1018)
montowane na wierzchu na stałe.

Wyświetlacz stanowiskowy
systemu kolejkowego

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE
Centralny wyświetlacz systemu kolejkowego,
montowany pod sufitem w miejscu
widocznym z wejścia.

Wyświetlacz stanowiskowy
systemu kolejkowego

40

nalepka,w kolorze
czerwonym RAL 3020,
wykończenie mat,
czcionka - Century

35
132

CEL

10

LOKALIZACJA

10

dyspenser numerków

System kolejkowy - wyświetlacze

13

23

WIDOK FRONTU
WEBKIOSK

informacja
skala 1:25 @ A4
UWAGA!
W przypadku zgrupowania więcej niż 2 stanowisk w jednym rzędzie
należy lokalizować wyświetlacze kolejkowe na nadwieszeniu
bezpośrednio nad stanowiskami.

wyświetlacz montowany nad stanowiskami - na zabudowie sufitu gk.
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NORMY PRAWNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
– Norma PN-IEC 60364 – PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. [zastępuje PN-91E-05009/01].
– PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. instalacje w obiektach budowlanych [Zastępuje PN-91E-05009/02].
– PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk. [Zastępuje PN-91/E-05009/03].
– PN-IEC 60364-4-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. [Zastępuje PN-92/E-05009/41].
– PN-IEC 60364-4-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeństwa. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. [Zastępuje PN-92/E-05009/42].
– PN-IEC 60364-4-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. [Zastępuje PN-92/E-05009/42].

KSIĘGA STANDARYZACJI 2020
Elementy budowlane

– PN-IEC 60364-4-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami.
Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.
– PN-IEC 60364-4-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami.
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. [Zastępuje PN-93/E-05009/433].
– PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia [Zastępuje PN-91/E-05009/45]
– PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeństwa. Odłączenie izolacyjne i łączenie [Zastępuje PN-92/E-05009/46]
– PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.[Zastępuje PN-92/E-05009/47].
– PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.
Środki Ochrony przed prądem przetężeniowym. [Zastępuje PN-91/E-05009/473].
– PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych
– PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeństwa. Dobór środków w zależności od wpływów zewnętrznych.
Ochrona przeciwpożarowa.[Zastępuje PN-91/E-05009/482].
– PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. [Zastępuje PN-93/E-05009/51].
– PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.
– PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
– PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. [Zastępuje PN-92/E-05009/53].
– PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. [Zastępuje PN-92/E-05009/537].
– PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. [Zastępuje PN-92/E-05009/54].
– PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. [Zastępuje PN-92/E-05009/56].
– PN-EN 12464 -1: 2012 Światło i oświetlenie.Oświetlenie miejsc pracy.
– PN-IEC 61024-1 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.
– PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
– PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod. IP).
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elementy budowlane

Obudowa nad stanowiskami obsługi
LOKALIZACJA

MATERIAŁY I KOLORY

Nad grupami stanowisk obsługi.

Zabudowa z płyt gipsowo
-katronowych na stelażu
systemowym malowana na biało farba zmywalna.

Wydzielenie przestrzenne różnych
rodzajów stanowisk.

elementy budowlane

T ypy przegród

Szerokość ramki - 30cm ( zarówno
elementy poziome, jak i pionowe)

zabudowa typowa - przekrój
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zabudowa z podwieszanym wyświetlaczem systemu kolejkowego - przekrój
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Elementy budowlane

Stolarka drzwiowa

KSIĘGA STANDARYZACJI 2020
Instalacje
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NORMY PRAWNE

INSTALACJE SANITARNE:
- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Instalacje

1.

ZAWARTOŚĆ

Projekt winien obejmować:

- PN-B-03434 Przewody i kształtki wentylacyjne oraz ich połączenia

a.
kompleksowe instalacje elektryczne, skoordynowane z instalacjami informatycznymi, zabezpieczeniowymi, telefonicznymi i ppoż.,

- PN-B-76001 Przewody wentylacyjne – szczelność. Wymagania i badania

b.

- PN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodów wentylacyjnych

c.
zasilanie odbiorników klimatyzacji i wentylacji (ew. kurtyny powietrznej)
wraz z wymaganym odwzorowaniem stanu pracy,

- PN-73/8865-39 Tłumiki akustyczne przewodowe
- PN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej.
- PN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.
- PN-70/8865-33 Czerpnie ścienne powietrza.
- PN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki.
- PN-68/8865-30 Przepustnice jednopłaszczyznowe.
- PN-70/8865/31 Wyrzutnie ścienne.
- PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
- PN-73/8865-39 Tłumiki przewodowe.
- PN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne.

zasilanie specjalistycznych odbiorników PLACÓWKI ,

d.
instalacje wewnętrzne strefy samoobsługowej (bankomat, drukarka, lub
terminal samoobsługowy).
e.
na projekcie muszą być zaznaczone miejsca wejść i przebieg na terenie
placówki głównego kabla energetycznego i głównego kabla teletechnicznego
f.
do projektu należy dołączyć rysunek koordynacyjny (wykonawczy) ze
zwymiarowanym jednoznacznie rozmieszczeniem opraw oświetleniowych,
puszek podłogowych, elementów instalacji klimatyzacji i wentylacji, oraz
włazami rewizyjnymi dla potrzeb ułożenia i rewizji instalacji elektrycznych i IT
nad sufitem.
g.
podstawą do sporządzenia projektu winny być techniczne warunki
przyłączenia (występuje i uzgadnia inwestor ).

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

2.

- PN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

winny być układane pod tynkiem w rurach in stalacyjnych, w korytach wielootworowych typu Suwałki, Legrand, lub w korytkach metalowych (w przestrzeni
między sufitem podwieszanym a stropem ), z zachowaniem wymogów PN-IEC
60364, WTWiO, oraz przepisów szczegółowych. W ciągach instalacyjnych należy
przewidzieć oddzielne komory/przegrody dla instalacji elektrycznych napięcia
ogólnego , napięcia gwarantowanego oraz ciągów przewodów informatycznych.
Trasy ciągów instalacyjnych (korytka) dla potrzeb informatycznych podlegają
akceptacyjnemu uzgodnieniu z działem informatycznym . Plan ułożenia koryt
i rur należy sporządzić jako oddzielny rysunek. Dla rurarzu pod instalacje
teleinformatyczne należy przewidzieć otwory rewizyjne przy przejściu rurarzu
między ścianą a podłogą. Na Sali Operacyjnej muszą być przewidziane
rewizje (60x60 cm) w miejscach przebiegu tras kablowych dla informatyki w
odległościach co 3 m .

- PN-78/B-10440 Urządzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-87/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznej. Wywiew w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
- PN-ISO 5221 Metody pomiaru przepływu powietrza w przewodzie
- ZN-PP-04003:2011 Hałas – Dopuszczalne wartości na stanowiskach pracy w pomieszczeniach pocztowych – Wymagania i badanie.
- PN-N-1307:1994 Hałas – Dopuszczalne wartości dźwięku na stanowiskach pracy i ogólne wymagania dotyczące przeprowadzania pomiarów.

Instalacje

INSTALACJE WEWNĘTRZNE

3.
SYSTEM INSTALACJI: TN-S. OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM
System instalacji: TN-S. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym: szybkie
wyłączenie napięcia. W uzasadnionych przypadkach należy stosować wyłączniki
różnicowoprądowe (obwody zasilające terminale komputerowe, bankomaty ,
gniazdka wtyczkowe , odbiorniki w pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i
inne określone wymaganiami szczegółowymi). Nie dopuszcza się stosowania
wyłączników różnicowoprądowych trójfazowych dla trzech obwodów
jednofazowych.

instalacje elektryczne
4.

INSTALACJA OCHRONY OD WYŁADOWAŃ ATMOSFERYCZNYCH

winna spełniać wymagania PN-IEC 62305, przewody odprowadzające winny
być oddalone od instalacji i urządzeń informatycznych na odległość co. 1m
(pomiar skrośny). Instalacja ochrony przed piorunowymi impulsami elektromagnetycznymi winna być zaprojektowana zgodnie z PN-IEC 60364-4-443 ,
PN-HD 60364-5-54 poprzez wykorzystanie metalowych elementów uzbrojenia,
konstrukcji , obudów urządzeń technicznych , uziomów sztucznych .
Ochronniki, wraz z wyposażeniem należy stosować firmy Dehn, OBO
Bettermann, lub innej o analogicznym standardzie, z sygnalizacją zadziałania.
W przypadku braku w obiekcie I stopnia ochrony, należy zastosować system
zespolony dla I i II stopień (np. Dehnwentil lub analogiczny ).
5.
INSTALACJĘ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH WRAZ Z UZIEMIENIEM
należy wykonać, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 4 niniejszych
założeń, z zapewnieniem statycznej impedancji uziemienia nie przekraczającej
5 om (zalecane jest obniżenie wartości, stosownie do możliwości terenowych
do wartości 1 om). W pomieszczeniu technicznym należy zainstalować
listwę ekwipotencjalną (Dehn lub analogiczną ), połączoną bezpośrednio z
uziemieniem ochronnym obiektu. Nie dopuszcza się wykorzystania zacisku PE w
złączu kablowym lub rozdzielnicy głównej budynku jako jedynego uziemienia.
6.

MATERIAŁY

Wszystkie instalacje winny być zaprojektowane jako wymienialne, miedziane.
Dobór przekrojów przewodów winien być dokonany w oparciu o normę PNIEC 60364-5-523. ‘Uziemienia i przewody ochronne winny spełniać warunki
określone w PN-IEC 60364-5-54.

Oświetlenie strefy otwartej : sala operacyjna ,

c.
Znaki bezpieczeństwa oświetlenia wewnętrznego .
Dla oświetlenia awaryjnego przewiduje się oprawy awaryjne z własnym
zasilanie ; minimum 1 godzina świecenia ; zalecane oprawy LED ; oprawy z
autotestem ; znaki bezpieczeństwa wyposażone w piktogramy ; muszą posiadać
świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB Józefów .
9.

INSTALACJA OŚWIETLENIA NOCNEGO

Oświetlenie nocne sali operacyjnej stanowi część oświetlenia podstawowego.
W pracy bezawaryjnej spełnia również wymogi oświetlenia pracy kamer oraz
oświetlenia dojścia i wyjścia dla personelu. Oświetlenie nocne sterowane jest
równolegle zegarem astronomicznym z możliwością załączania ręcznego, z
tablicy TG, a opcjonalnie także łącznikiem oświetleniowym.
Oświetlenie nocne obejmuje:
•
wydzielone oprawy oświetlenia podstawowego na sali obsługi
•
wydzielone oprawy oświetlenia podstawowego w wiatrołapie (jeżeli
występuje)
•
oprawy oświetlenia podstawowego w strefie 24 (jeżeli występuje)
•
logo, logo bankomatu itp.
10.

INSTALACJA NAPIĘCIA DEDYKOWANEGO

W placówkach należy zainstalować zasilacz bezprzerwowy UPS 230V/ 230V
o podwójnej konwersji napięcia. W przypadku projektowania Placówek, w
których zapotrzebowanie mocy po stronie napięcia gwarantowanego przekracza wartość mocy dyspozycyjnej UPS, typ UPS należy uzgodnić z Poczta Polską
Należy przewidzieć układ EPO (wyłączenie awaryjne napięcia dedykowanego .

7.

OŚWIETLENIE PODSTAWOWE WNĘTRZ

Oświetlenie podstawowe wnętrz należy zaprojektować zgodnie z PN-EN
12464 – 1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – część 1:
Miejsca pracy we wnętrzach, . Do projektu należy dołączyć komplet obliczeń
oświetlenia, zgodnie z kryteriami podanymi w w/w Normie. Należy stosować
energooszczędne źródła światła. W strefach operacyjnych oprawy winny
być w wykonaniu bezcieniowym. Zapłonniki w oprawach elektroniczne
energooszczędne.
W strefie klienta należy stosować oprawy oświetleniowe wpuszczane typu
kubełkowego (downlight).

8.

OŚWIETLENIE AWARYJNE

Oświetlenie awaryjne należy zaprojektować zgodnie z PN-EN 1838 , PN-EN
50172 .
W obiektach przewiduje się :
a.
Oświetlenie drogi ewakuacyjnej : ciągi komunikacyjne , pomieszczenia
do pracy czasowej i techniczne bez światła dziennego ,
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b.

Wielkość UPS-ów dla poszczególnych placówek :
- placówki kat. A - 10kVA (dla stanowisk pracy) + 2kVA (dla serwerowni) ,
- placówki kat. B - 6kVA (dla stanowisk pracy) + opcjonalnie 2kVA (dla
serwerowni) ,
- placówki kat. C - 3kVA (w uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest
mniejsza moc UPS dostosowana do ilości stanowisk komputerowych),
Uwaga: Przy doborze zabezpieczeń przelicznikowych należy uwzględniając
zabezpieczenia UPS.
Uwaga: Przy doborze zabezpieczeń przelicznikowych należy uwzględniać
zabezpieczenia UPS.
11. ROZDZIELNICE
Rozdzielnice należy zaprojektować typowe Legrand , Eaton , lub podobne z
atestem – wyposażenie wyłącznie przystosowane do zainstalowania na szynie
TH35-7,5. W rozdzielnicach wymagana kontrola napięcia , drzwiczki rozdzielnic
zamykany na zamek bębenkowy , zamykane na wspólny Klucz.
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Instalacje

Instalacje

Instalacje elektryczne
12.

ZASILANIE

Zasilanie w energię elektryczną Placówki należy zaprojektować z sieci 		
Energetyki Zawodowej jako jednostronne. Zabezpieczenie przedlicznikowe
dostosowane od mocy przyłączeniowej i wielkości zabezpieczenia UPS-a .
Wielkość mocy szczytowej zapotrzebowanej ustalić w obliczeniach. Pomiar
rozliczeniowy energii elektrycznej zainstalować w uzgodnieniu z dostawcą
energii elektry-cznej. Do projektu należy dołączyć wymagane obliczenia 		
elektryczne.
13.

ZGODNOŚC Z PRZEPISAMI

Projekt musi być wykonany zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz.U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.) oraz obowiązującym w nim
Rozporządzeniem Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995r, w sprawie
warunkach technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych
łączności (Dz. U. Nr 50 poz. 271). Instalacje elektryczne wewnętrzne muszą
spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowania ( Dz.U. Nr 75 poz.690) z późniejszymi zmianami .
Projekt przed skierowaniem do realizacji podlega akceptacyjnemu uzgodnieniu
przez Pocztę Polską .
14. INSTALACJA WYŁĄCZNIKÓW PRZECIWPOŻAROWYCH PRĄDU .
Dla placówek zaprojektowano wykonanie przeciwpożarowych wyłączników
prądu odcinających napięcie z tablicy głównej TG( zasilane z Energetyki
Zawodowej ) oraz UPS. Wyłączniki stosować należy typu “przycisk”. Zaleca się
zastosowanie przycisku dwustykowego, jednocześnie wyłączającego napięcie
tablicy głównej TG i napięcie na wyjściu UPS. Zasilacz UPS musi być wyposażony
w odpowiedni port umożliwiające wyłączenie UPS’a zdalnym wyłącznikiem
awaryjnym. Wyłączniki należy umieścić przy drzwiach wejścia głównego na salę
obsługi. Wyłączenie prądu następuje poprzez podanie napięcia na wyzwalacz
napięciowy wzrostowy wyłącznika pożarowego znajdującego się poza lokalem.
Powtórne załączenie możliwe jest tylko na tablicy ręcznie podnosząc zworę
wyłącznika. Ponowne załączenie napięcia na wyjściu UPS bezpośrednio na
panelu urządzenia.
15. ODLEGŁOŚCI
Odległość między głównym kablem zasilającym a instalacjami kablowymi
teleinformatycznymi musi wynosić min. 50 cm (pomiar skrośny).
16.

ILOŚCI GNIAZD I LOKALIZACJA GNIAZD

Ilości gniazd napięcia ogólnego i gwarantowanego oraz lokalizację 		
terminali, bankomatu, lokalizację rozdzielnic i odbiorników energii, 		
usytuowanie wyłączników ppoż. ustala się na podstawie zatwierdzonego planu
zagospodarowania (aranżacji) pomieszczeń Placówki.
Zalecane wyposażenie typowego terminala dla zasilania stanowisk pracy: 4
gniazda napięcia gwarantowanego (po UPS) z blokadą, 2 gniazda napięcia
ogólnego. Łączna moc gniazd napięcia gwarantowanego w terminalu wynosi
500VA. Terminal stosowany w:
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Instalacja teletechniczna
•
•
•
•
•
•

stanowisko finansowe w strefie pocztowej (placówka A i B)
stanowisko pocztowe w strefie pocztowej (placówka A i B)
stanowisko obsługi w strefie bankowo – ubezpieczeniowej (placówka A i B)
stanowisko obsługi (placówka C)
MIŚ (placówka A i B)
informacja (placówka A)

Powinno się stosować puszki podłogowe Legrand lub Elektraplan 16 mod.
Standard Mosaic lub w blaszanych kanałach instalacyjnych montowanych
w meblach . W pomieszczeniach biurowych (naczelnik, kierownik zmiany,
kontroler) zalecane wyposażenie typowego terminala dla zasilania
stanowiska pracy: 4 gniazda napięcia gwarantowanego (po UPS) z blokadą, 2
gniazda napięcia ogólnego. Montaż gniazd w kanałach instalacyjnych PCV na
ścianach. Moc gniazd napięcia gwarantowanego w terminalu wynosi 500VA.
DLA STANOWISK:
a.
bankomatu i terminala wielofunkcyjnego należy w miejscu wskazanym
przez dtr pod urządzenie wyprowadzić przewody zakończone gniazdami
mocowanymi w czasie instalacji urządzeń
b.
instalacji specjalnych należy przewidzieć miejsce (pas) dla prowadzenia
tych instalacji (w uzgodnieniu z wykonawcą specjalistycznym) . Dla zasilania w
energię elektryczną tych instalacji należy przewidzieć po dwa gniazda ogólne
i napięcia gwarantowanego dla SWIN, TVU i kontroli dostępu oraz rurarz dla
pojedynczego zestawu RJ -45 dla centralki alarmowej
c.
szafy IT należy przewidzieć zestaw dwóch gniazd napięcia
gwarantowanego (oddzielny obwód), z wyłącznikiem różnicowoprądowym
typu A , instalowany z boku szafy na wysokości jej dolnej krawędzi. Pod
szafą należy zaprojektować standardowy zestaw gniazd (4 gniazda napięcia
gwarantowanego, 2 gniazda napięcia ogólnego). W miejscu montażu szafy IT
przewidzieć wzmocnienie ściany
d.
w wypadku gdy jest przewidziane w archiwum stanowisko pracy należy
tam zaprojektować zestaw: 4 gniazda napięcia gwarantowanego, 2 gniazda
ogólne .

18.

BILANS MOCE ELEKTRYCZNEJ

1.

Placówka kategorii A

Wyszczególnienie
Oświetlenie
Gniazdka ogólne , technologia , inne
Zasilanie dedykowane (gniazdka komputerowe)
Wentylacja , klimatyzacja ,rezerwa
Razem:

Moc zainstalowana Pi
[kW]

Moc szczytowa Psz
[kW]

8,3
8
10
20
46,3

7
2,4
7
15,7
32,1

Dobrano:
- zabezpieczenie: 63A sel lub zwłoczne wkładki bezp. 63A/3
- linia zasilająca: YKYżo 5x25mm2/1kV

Moc zainstalowWyszczególnienie
ana Pi [kW]
Oświetlenie
5,1
Gniazdka ogólne , technologia , inne
6
Zasilanie dedykowane (gniazdka komputerowe)
6
Wentylacja , klimatyzacja ,rezerwa
18,5
Razem:
35,6

Moc szczytowa Psz
[kW]
4,3
1,8
3,5
14,5
24,1

Legrand - Niloe

lub Merten m-plan , 		

lub Gira E2 – białe

Projekt przed skierowaniem do realizacji podlega akceptacyjnemu uzgodnieniu
przez Pocztę Polską.

Wyszczególnienie
Oświetlenie
Gniazdka ogólne , technologia , inne
Zasilanie dedykowane (gniazdka komputerowe)
Wentylacja , klimatyzacja ,rezerwa
Razem:

Moc zainstalowana Pi
[kW]
2,4
5
3
9,5
19,9

Dobrano:
- zabezpieczenie: 25A sel lub zwłoczne wkładki bezp. 25A/3
- linia zasilająca: YKYżo 5x10mm2/1kV

Moc szczytowa Psz
[kW]
2
2
2
7,5
13,5

(switch), serwer, centralkę alarmową, urządzenia operatora WAN oraz inne
urządzenia realizujące usługi teleinformatyczne.

IInstalacje wewnętrzne winny być układane pod tynkiem w rurach
instalacyjnych, w korytach wielootworowych typu Suwałki, Legrand lub
w korytkach metalowych (w przestrzeni między sufitem podwieszanym, a
stropem), z zachowaniem wymogów PN-IEC 60364, WTWiO, oraz przepisów
szczegółowych. W ciągach instalacyjnych należy przewidzieć oddzielne komory/
przegrody dla instalacji teletechnicznych.
Trasy ciągów instalacyjnych (korytka) dla potrzeb informatycznych podlegają
akceptacyjnemu uzgodnieniu z działem informatycznym. Plan ułożenia koryt
i rur należy sporządzić jako oddzielny rysunek. Dla rurarzu pod instalacje
teleinformatyczne należy przewidzieć otwory rewizyjne przy przejściu rurarzu
między ścianą a podłogą. Na Sali Operacyjnej muszą być przewidziane
rewizje (60x60 cm) w miejscach przebiegu tras kablowych dla informatyki w
odległościach co 3m.

PRZYŁĄCZE TELEKOMUNIKACYJNE

Do placówki pocztowej należy doprowadzić kablowe przyłącze
telekomunikacyjne umożliwiające realizację usług teleinformatycznych.
Przyłącze to powinno umożliwiać łączność telefoniczną, łączność informatyczną
oraz umożliwiać transmisji alarmów pożarowych i włamaniowo-napadowych
do odpowiednich służb – Państwowa Straż Pożarna oraz zdalne centrum
nadzoru systemów ochrony. Łącze to powinno zapewniać również możliwość
transmisji obrazu w technologii IP z dowolnej kamery zainstalowanej w
oddziale do zdalnego centrum nadzoru systemów ochrony.

4.

INSTALACJA STRUKTURALNA I CENTRALA TELEFONICZNA

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

W obiekcie zainstalowany będzie automatyczny system sygnalizacji pożaru.
Systemem tym objęte zostaną wszystkie pomieszczenia użytkowe i przestrzenie
danej placówki.

Z przełącznicy dystrybucyjnej BD (szafa 19”) poprowadzone będzie okablowanie
poziome w topologii gwiazdy kablem nieekranowanym kat. 5e (UTP) do
gniazdek końcowych zainstalowanych na komputerowych stanowiskach pracy
tzw PEL.

W uzgodnionym na etapie opracowywania koncepcji pomieszczeniu, w
którym przewiduje się dyżur osoby podczas całego czasu otwarcia placówki,
zainstalowana będzie centralka sygnalizacji pożaru obejmująca swoimi pętlami
dozorowymi całą projektowana placówkę.
Centralka będzie wyposażona w panel obsługi dla PSP.

•
INSTALACJE WEWNĘTRZNE

5.

W pomieszczeniu tym zakończone będą telekomunikacyjne linie kablowe
przyłącza zewnętrznego Operatora (kabel miedziany lub światłowodowy).

W zależności od stanowiska wyróżniamy trzy rodzaje punktów dostępu PEL:

3.

OSPRZĘT

Łączniki i gniazda:

Instalacje teletechniczne wewnętrzne muszą spełniać wymagania
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania
( Dz.U. Nr 75 poz.690) z późniejszymi zmianami.

Dobrano:
- zabezpieczenie: 50A sel lub zwłoczne wkładki bezp. 50A/3
- linia zasilająca: YKYżo 5x16mm2/1kV

Placówka kategorii C
17.

Projekt musi być wykonany zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz.U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.)

2.

Placówka kategorii B

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

stanowisko okienkowe - gniazda postaci keystonów z adapterami
umiejscowionymi w listwie ściennej - koryta 110x60; wyposażenie PEL 3xRJ-45
i 3xEL(data) plus 3xEL bez zabezpieczeń (EL-230V)

•

stanowisko zaplecze - gniazda postaci keystonów z adapterami
umiejscowionymi w listwie ściennej - koryta 110x60; wyposażenie PEL 2xRJ-45
3xEL(data)

•

pojedynczy punkt wyposażony w gniazdo RJ-45 na potrzebę przyłączenia
access-pointa, znajdujący się w centralnym miejscu rewitalizowanego
pomieszczenia umieszczony 10 cm pod sufitem. W przypadku lokalizacji z
podwieszanym sufitem, może zostać schowany nad nim. Wówczas na kratce z
sufitu musi zostać naklejona naklejka z napisem AP.

Kable miedziane okablowania poziomego będą zakończone w szafie 19” na
patchpanelach 19” z gniazdkami nieekranowanymi RJ-45 kat. 5e.

Z centralki poprowadzone będą pętle dozorowe zamknięte do optycznych
czujek dymu, czujek temperaturowych, ręcznych ostrzegaczy pożarowych i
modułów sterująco-monitorujących instalowanych w placówce.
•
zamykaniem drzwi pożarowych na granicach stref pożarowych (jeżeli
będą),
•
otwieraniem drzwi ewakuacyjnych, instalację kontroli dostępu w
drzwiach na drogach ewakuacyjnych
•
zamykaniem drzwi pożarowych na granicach stref pożarowych (jeżeli
będą),
•

otwieraniem drzwi ewakuacyjnych,

•

instalację kontroli dostępu w drzwiach na drogach ewakuacyjnych.

Centralka powinna umożliwiać rejestrację wszystkich zdarzeń zachodzących w
systemie z określeniem lokalizacji i czasu zdarzenia. W momencie powstania
alarmu pożarowego system automatycznie spowoduje:

Główne ciągi kablowe w budynku będą prowadzone na projektowanych
drabinkach i korytkach kablowych, dedykowanych dla instalacji
teletechnicznych.

•

sygnalizację akustyczną w strefie pożarowej,

Szczegółowe wytyczne w zakresie standardu okablowania logicznoelektrycznego zawarte są w oddzielnym dokumencie „STANDARD
OKABLOWANIA LOGICZNO-ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ”

•

automatyczne przesłanie alarmu do właściwej jednostki Straży Pożarnej,

•

uruchomienie systemu oddymiania (jeżeli będzie),

•

zamknięcie klap pożarowych odcinających i wyłączenie central

W obiektach mniejszych, gdzie nie przewiduje się wydzielonego pomieszczenia
serwerowni, szafę krosową 19” instalacji strukturalnej należy instalować
w wybranym pomieszczeniu technicznym. Pomieszczenie to powinno być
uzgodnione ze służbami informatycznymi na etapie opracowywania koncepcji.
W celu uruchomienia w placówce pocztowej zróżnicowanych usług
teleinformatycznych urządzenia sieciowe LAN muszą spełniać określone
wymagania. Szczegółowe wytyczne w zakresie wymagań technicznych
przełączników sieciowych LAN zawiera dokument „WYMAGANIA SPRZĘTOWE
DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ”.
Przełączniki sieciowe LAN muszą być w pełni zarządzane w scentralizowany
sposób i integrować wszystkie usługi wszystkich instalacji teletechnicznych w
palcówce (LAN, PPOŻ i CCTV,SSWN).

wentylacyjnych,
•

zamknięcie drzwi pożarowych na granicy stref pożarowych,

•

otworzenie drzwi ewakuacyjnych,

•

odblokowanie drzwi objętych systemem kontroli dostępu na drogach
ewakuacyjnych.

Powyższe funkcje, służą bezpiecznej ewakuacji osób oraz umożliwiają podjęcie
akcji przeciwpożarowej we wczesnej jej fazie.
Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe oraz materiały stosowane w ochronie
przeciwpożarowej budynku powinny posiadać stosowne świadectwa
dopuszczenia, certyfikaty i deklaracje zgodności producentów.

W pomieszczeniu serwerowni na terenie danej placówki zlokalizowany będzie
punkt dystrybucyjny usług teleinformatycznych, wyposażony w szafę krosową
19” (minimum 12 U, dwudzielną 600x600 mm), przełącznik sieciowy LAN
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Instalacje

Instalacje

Instalacja teletechniczna
Centralkę sygnalizacji alarmu pożarowego należy zaprogramować zgodnie z
instrukcją producenta. Dokonać tego powinna jednostka wykonawcza autoryzowana przez dostawcę sprzętu.
Linie sterujące do:
•

szaf zasilająco-sterujących zespoły wentylacyjne i klimatyzatory,

•

centralek sterowania klapami pożarowymi odcinającymi w budynku,

•
sterowników drzwi na drogach ewakuacyjnych objętych systemem
kontroli dostępu,należy wykonać przewodem o odporności ogniowej 90 minut
wraz z zamocowaniem.
Linie monitorujące do urządzenia pożarowe należy wykonać przewodem
YnTKSY 1x2x1.

Instalacja teletechniczna
7.

Systemem SWN objęta będzie cała placówka pocztowa.
Elementami tego systemu będą:
•
centralka sygnalizacji włamania-napadu wraz z modułami rozszerzeń i
zasilaczem buforowym, zlokalizowana w serwerowni, a w przypadku jej braku w
uzgodnionym na etapie opracowywania koncepcji pomieszczeniu technicznym,
•
magistrale komunikacyjna RS 485, pomiędzy centralką a kontrolerami adresowalnymi, nadzorującymi pomieszczenia z zabezpieczeniami
antysabotażowymi i manipulatorami dekadowymi,
•

czujki PIR (podczerwień) z zabezpieczeniem antysabotażowymi,

•

mikrofonowe czujki zbicia szyby,

•
6.

INSTALACJI TELEWIZJI DOZOROWEJ

SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA-NAPADU

kontaktrony, zainstalowane w drzwiach i oknach uchylnych,

•
przyciski napadowe zainstalowane w okienkach pocztowych, kasowych i
ubezpieczeniowych,

W każdej placówce pocztowej przewiduje się instalację systemu telewizji
dozorowej w technologii IP, która umożliwi zdalny nadzór nad placówką i jej
otoczeniem w czasie rzeczywistym i archiwizację zdarzeń na rejestratorze
cyfrowym.

•

•

sygnalizator akustyczne i akustyczno-optyczne,

Elementami tej instalacji będą:

•

oprogramowanie.

•
stanowisko nadzoru telewizyjnego wyposażone w monitory LCD i
klawiaturę sterującą, zlokalizowane w pokoju naczelnika,
•
specjalistyczny switch integrujący strumienie video oraz zespół rejestratorów cyfrowych IP zainstalowany w serwerowni, a w przypadku jej braku w
uzgodnionym na etapie opracowywania koncepcji pomieszczeniu technicznym,
•

kamery wewnętrzne i zewnętrzne,

•

okablowanie systemu,

•

oprogramowanie.

W każdej placówce przewiduje się instalację kamer IP dualnych (dzienno
- nocnych) kopułkowych o rozdzielczości minimum 1Mpix. i obiektywie
dostosowanym do miejsca instalacji. Przez system TVU monitorowane
będzie każde okienko pocztowe, kasowe i ubezpieczeniowe, sala operacyjna
oraz wejścia i wyjścia z placówki. Ponadto kamery będą zainstalowane przy
drzwiach wejściowych do części zapleczowo-socjalnej, archiwum, magazynu
i skarbca. Stanowisko nadzoru systemu telewizji dozorowej lokalizuje się w
pokoju naczelnika. System musi umożliwiać transmisję obrazu z dowolnej
kamery do zdalnego centrum nadzoru systemów ochrony za pomocą sieci
internetowej (przeglądarka www). Switch integrujący systemu TVU oraz zespół
rejestratorów cyfrowych IP należy instalować w serwerowni, a w przypadku
jej braku w uzgodnionym na etapie opracowywania koncepcji pomieszczeniu
technicznym. Projektowane kamery będą zasilane ze switcha integrującego
lub switcha sieci LAN poprzez porty PoE napięciem gwarantowanym (switch
oraz zespół rejestratorów cyfrowych IP zasilany przez UPS). W przypadku
kamer zewnętrznych dopuszcza się zasilanie napięciem przemiennym 230VAC z
obwodów napięcia gwarantowanego (UPS).
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czujki sejsmiczne (skarbiec),

•
manipulatory dekadowe przy przejściach do stref uzbrojonych w tę
instalację,

Centralka umożliwi rejestrację wszystkich zdarzeń zachodzących w systemie
z określeniem lokalizacji i czasu zdarzenia. Wszystkie parametry funkcjonalne
tej instalacji, dla poszczególnych poziomów dostępu, określone zostaną przez
Użytkownika i stanowić będą wymagania funkcjonalne do zaprogramowania
systemu.
W serwerowni, a w przypadku jej braku w uzgodnionym na etapie 		
opracowywania koncepcji pomieszczeniu technicznym zainstalowana będzie
centralka sygnalizacji włamania-napadu, z której poprowadzone zostaną 		
magistralne do koncentratorów systemu SWN instalowanych w strefach. 		
Z koncentratorów poprowadzone będą linie sygnalizacyjne do czujek SSWN.
We wszystkich pomieszczeniach objętych systemem SWN zainstalowane będą
czujki PIR.
W pomieszczeniach z oknami będą zainstalowane mikrofonowe czujki zbicia
szyby. Drzwi wejściowe do pomieszczeń oraz wszystkie okna uchylne zabezpieczone będą czujkami kontaktronowymi.
We wszystkich okienkach pocztowych, kasowych i ubezpieczeniowych 		
zainstalowane będą przyciski napadowe.
Skarbiec będzie dodatkowo zabezpieczony czujkami sejsmicznymi.
Wszystkie czyjki PIR, mikrofonowe i sejsmiczne muszą być wyposażone w
czujniki zdjęcia monitorowane przez system SWN. Czujki PIR muszą być
wyposażone w antymasking.
Sala operacyjna oraz pomieszczenia biurowe będą stanowiły strefę
administracyjną zazbrajaną/rozbrajaną według grafika czasowego lub z klawiatury SWN zainstalowanej przy wejściu dla personelu. W systemie przewiduje

się dodatkowe wydzielone strefy takie jak serwerownia, archiwa, magazyny
oraz skarbiec. System SWN będzie zazbrajany/rozbrajany w tych strefach za
pomocą lokalnych klawiatur instalowanych przy wejściu do danego 		
pomieszczenia. Wszystkie klawiatury systemu SWN muszą być instalowane w
zamykanych obudowach metalowych z zamkiem systemowym.
Stan alarmu będzie automatycznie przesyłany do zdalnego centrum nadzoru
systemów ochrony za pomocą sieci radiowej oraz komutowanego łącza 		
telefonicznego i będzie powodował właściwą reakcje służb ochrony (przyjazd
załogi interwencyjnej itp.).

8.

INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU

W każdej placówce przewiduje się system kontroli dostępu do wybranych
pomieszczeń. Dostęp osób do tych pomieszczeń umożliwiony będzie za
pomocą indywidualnych identyfikatorów, sterujących głowice zbliżeniowe przy
wejściach. Wszystkie parametry funkcjonalne tej instalacji, wraz z określeniem
siatki dostępu, siatki czasu, klas rozpoznania, klas dostępu itp. określone
zostaną przez użytkownika i stanowić będą wymagania funkcjonalne do 		
zaprogramowania systemu.
Instalacja kontroli przejść powinna spełniać wymagania normy PN-EN 50133-1
„Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu. Wymagania systemowe”.
Każde kontrolowane przejście zostanie wyposażone w kontaktrony dające
sygnał o stanie kontrolowanych drzwi (zamknięte/otwarte), rygle/zwory 		
elektromagnetyczne, przyciski ewakuacyjne i przyciski otwarcia.
Z centralki systemu kontroli dostępu systemu KD, zainstalowanej w serwerowni,
a w przypadku jej braku w uzgodnionym na etapie opracowywania koncepcji
pomieszczeniu technicznym, poprowadzona zostanie magistrala komunikacyjna
do kontrolerów zainstalowanych w poszczególnych strefach. Z kontrolerów tych
poprowadzone zostaną linie kontroli dostępu do czytników kart zbliżeniowych
instalowanych przy kontrolowanych drzwiach, kontaktronów, przycisków otwarcia, przycisków ewakuacyjnych i rygli/zwór elektromagnetycznych.
Proponuje się jednostronną kontrolę dostępu na drzwiach oddzielających strefę
ogólnodostępna od strefy zapelczowo-socjalnej. Pomieszczenia specjalne takie
jak serwerownia, archiwa, magazyny oraz skarbiec zostaną objęte kontrolą
dwustronną.
Uwaga:
Wszystkie rygle/zwory elektromagnetyczne systemu KD (typu NO),
zainstalowane w drzwiach na drogach ewakuacyjnych należy zasilać poprzez
styki zwierne modułów liniowych instalacji alarmowej sygnalizacji pożaru. Dla
każdego tego typu przejścia przewidziano niezależny moduł liniowy. W stanie
normalnym moduł ten posiada zwarte styki zasilające rygle elektromagnetyczne (do modułu podawane jest napięcie sterujące z centralki SAP). W momencie zagrożenia życia ludzkiego napięcie to jest zdejmowane i rozwierają się
styki modułu liniowego, co powoduje odcięcie napięcia zasilania rygla i odblokowanie drzwi. Dodatkowo przy każdych drzwiach na drogach ewakuacyjnych
zainstalowane będą przyciski ewakuacyjne „zbij szybkę” koloru zielonego.

9.

SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM KLIENTÓW

W systemie przewidziano 1 stanowisko poboru „numerów”.

Zakłada się, że system zarządzania ruchem klientów:
•

zapewnia zachowanie zasady obsługi w kolejności przybywania,

•
chroni przed konfliktami spowodowanymi oczekiwaniem na niewłaściwą
obsługę,
•

zarządza wieloma rodzajami kolejek w różnych lokalizacjach,

•

prowadzi klienta od momentu wejścia do wybranego stanowiska,

•

analizuje przepływ klientów poprzez pełen zakres statystyk i raportów,

•

przekazuje „on-line” bieżącą sytuację z sali obsługi klientów,

Systemu, w zależności od wielkości obiektu, musi zapewniać obsługę
odpowiedniej ilości kategorii kolejek odpowiadające strukturze stanowisk w sali
operacyjnej.
Obsługa systemu i przywoływanie interesantów realizowane jest przez
personel urzędu przy użyciu elektronicznych konsol przywoławczych, w które
wyposażone jest każde stanowisko obsługi. Konsole stanowiskowe należy
podłączyć do odpowiednich jednostek technicznych systemu zarządzania
ruchem klientów.
Ponadto kierownictwo placówki ma dostęp do systemu zarządzania ruchem
klientów poprzez jednostkę sterującą systemem. Kategoria kolejki wybierana
jest przez klientów za pomocą automatu biletowego, który lokalizuje się w sali
operacyjnej przy wejściu głównym.
Automat biletowy obsługuje wszystkie kategorie kolejek. Do każdej kategorii
(wybieranej przez klienta) jest drukowany wyspecyfikowany bilet. Długość
biletu zależy od tekstu i obrazów do wydrukowania. Kiedy wybór kolejki zostanie dokonany, klient otrzyma papierowy bilet z wydrukowanymi informacjami.
Aplikacja oprogramowania pozwala stworzyć bilet wstawiając obiekty, tekst
oraz różne informacje dodawane do biletu w każdej chwili użytkowania systemu. Aplikacja pozwala na wstawienie obrazków w najbardziej popularnych
formatach (bitmap image, jpeg image). Obrazkami mogą być np.: logo, mapka
sytuacyjna (pomieszczenia), itp. Ponieważ stanowiska obsługi (tzw. okienka) są
pogrupowane w zależności od wielkości placówki w kilku strefach, klienci
powinni oczekiwać „na przeciw” danego rzędu okienek, aby to ułatwić na bilecie odpowiednio do wybranej kategorii kolejki może być drukowana informacja
typu: „Proszę czekać na przeciw stanowisk obsługi kasowej”.

Każde okienko obsługi zostanie wyposażone w przycisk potwierdzający
zakończenie obsługi klienta, podłączone do systemu. Klient po wejściu do
sali operacyjnej pobierze „numer” do określonej kolejki. Gdy przyjdzie jego
kolej system automatycznie przyporządkuje jego „numer” do określonego
stanowiska wyświetlając jednocześnie „numer” na tablicy informacyjnej nad
okienkiem. Po obsłużeniu klienta kasjer naciśnie przycisk zakończenia obsługi
klienta, a system automatycznie wyświetli kolejny numer z kolejki.

Zaprojektowany system będzie w pełni automatyczny. Jądrem systemu będzie
serwer z oprogramowaniem obsługi kolejki, zainstalowany w projektowanej
szafie 19” instalacji strukturalnej. To na nim będzie się ustawiało ilość czynnych
stanowisk.
Ponadto system będzie umożliwiał wydruk danych statystycznych np. ilości
obsłużonych klientów w danej jednostce czasu, średni czas obsługi itp.

10.

ZASILANIE URZĄDZEŃ

SSWiN - Rodzaj zasilania podstawowego oraz rezerwowego powinien być
dostosowany do stopnia systemu oraz jego zapotrzebowania energetycznego.
Źródło zasilania powinno być zlokalizowane wewnątrz strefy chronionej.
CCTV - System powinien być przeznaczony do pracy ciągłej i powinien posiadać
zabezpieczenia na wypadek zaniku napięcia. Źródło zasilania powinno być
zlokalizowane wewnątrz strefy chronionej.
SKD - System powinien być przeznaczony do pracy ciągłej i powinien posiadać
zabezpieczenia na wypadek zaniku napięcia, a przyłączenie lub odłączenie
zasilania nie powinno powodować błędnych odblokowań. Źródło zasilania
powinno być zlokalizowane wewnątrz strefy chronionej.
SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH SYSTEMÓW
ELEKTRONICZNEGO ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO W DANEJ PLACÓWCE
POCZTOWEJ PRZEWIDZIANEJ DO REWITALIZACJI TRAKTOWANE SĄ
INDYWIDUALNIE W OPARCIU O ANALIZĘ ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH ORAZ
WYNIKÓW ANALIZY RYZYKA (ZGODNIE Z OKREŚLONĄ KONCEPCJĄ OCHRONY) I
SĄ OPRACOWYWANE PRZEZ BIURO ŁADU KORPORACYJNEGO I ZGODNOŚCI.

Nad każdym stanowiskiem obsługi będzie zainstalowana elektroniczna tablica
informacyjna LED, na której będzie wyświetlany bieżący numer obsługiwanej
osoby z kolejki. W sali operacyjnej będzie zainstalowana tablica informacyjna
duża informująca o bieżącej obsłudze klientów.
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Instalacje

Instalacje

Instalacje sanitarne
1.

ZAWARTOSĆ

Dokumentacja projektowa powinna obejmować wszystkie niezbędne do
funkcjonowania placówek Poczty Polskiej instalacje sanitarne i HVAC, a w
szczególności : instalacje wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, 		
grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne. Projekty wszystkich instalacji
powinny być skoordynowane ze sobą i z innymi branżami wchodzącymi w skład
opracowania kompleksowego takimi jak : architektura, konstrukcja, instalacje
elektryczne i teletechniczne oraz uwzględniać stan istniejący obiektów adaptowanych na placówki pocztowe.
Zawartość projektów budowlano – wykonawczych powinna być zgodna z
aktualnymi zapisami Prawa Budowlanego oraz z Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75
wraz z późniejszymi zmianami) oraz uwzględniać „Wytyczne dotyczące
stosowania urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach i obiektach
pocztowych” zatw. przez Z-cę Dyr. Gen .PP, wydane przez BITI pismem BITI/
IN/-26/2009 z dnia 06.01.2009r.

2.

Instalacje sanitarne

INSTALACJE SANITARNE

Instalacja zimnej wody powinna być opomiarowana i wyposażona w armaturę
odcinającą i zawór antyskażeniowy. Rurociągi na pionach wykonać z rur
plastikowych sztywnych polipropylenowych np. : PP-PN20 (SDR6) system
Fusiotherm łączonych przez zgrzewanie a od pionów do przyborów z rur plastikowych elastycznych PE-RT, łączonych na zaciski.
Projektowane przewody instalacji zimnej i ciepłej wody układać w bruzdach w
ścianach i izolować termicznie otulinami np. K-Flex ST gr. 9mm (zimna woda) i
gr. 19mm (ciepła woda)
Wszystkie przejścia przez przegrody wykonać w tulejach z rur stalowych 		
zabezpieczonych antykorozyjnie farbami.
Ciepła woda, o ile w modernizowanym lokalu nie takiej instalacji, powinna być
przygotowywana w elektrycznych podgrzewaczach pojemnościowych np. :
elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody typu SHU 10 Si produkcji Stieber
Eltron o mocy Nel=2,0kW. Instalacja ciepłej wody na pionach powinna być
wykonana z rur plastikowych sztywnych polipropylenowych np. : PP-R PN20
(SDR6) system Fusiotherm łączonych przez zgrzewanie stabilizowanych wkładką
aluminiową typu STABI a od pionów do przyborów z rur plastikowych elastycznych PE-RT, łączonych na zaciski.
Instalacje zimnej i ciepłej wody nie mogą być prowadzone przez pomieszczenia
serwerów i bankomatów.
Podłączenia przyborów sanitarnych do instalacji kanalizacji wykonać z rur
PVC np. Vavin. Wszystkie przejścia przez przegrody wykonać w tulejach z
rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie farbami jak dla przewodów
wodociągowych.
Należy rozważyć możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii (np.
instalacji solarnej) dla przygotowania c.w.u.
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5.
3.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacja c.o. należy projektować w systemie trójnikowym. Instalacja powinna
być wyposażona w licznik ciepła. Parametry zasilania i powrotu instalacji należy
przyjmować tak aby były zgodne z parametrami istniejącej instalacji c.o. w
budynkach, w których znajdują się modernizowane placówki.
Rury instalacji podposadzkowej c.o. należy wykonać jako wielowarstwowe
np. typu PE/RT/AL/PE-RT. Rury te izolować termicznie pianką poliuretanową
grubości 6 mm.
Należy stosować grzejniki stalowe płytowe wyposażone w standardzie w 		
zawory regulacyjne i głowice termostatyczne np. PURMO lub VNH.
Pomieszczenia serwerów nie mogą posiadać instalacji c.o.
Wypadku braku przedsionków nad wejściami do placówek należy zainstalować
elektryczne kurtyny powietrzne np. JUVENT.

4.

INSTALACJA WENTYLACJI

INSTALACJA KLIMATYZACJI

Należy zaprojektować system klimatyzacji komfortu dla sali Obsługi Klienta i
pomieszczeń biurowych i oddzielny system klimatyzacji całorocznej dla 		
pomieszczenia serwerowni.
•
System klimatyzacji komfortu dla sali Obsługi Klienta i pomieszczeń
biurowych :
Należy projektować indywidualne instalacje klimatyzacji oparte na
urządzeniach kanałowych typu Split, Multi Split lub VRV w wersji grzewczochłodzącej lub tylko chłodzącej o wydajności wynikającej z bilansu zysków
ciepła sporządzonego oddzielnie dla każdej placówki.
Preferowane są inverterowe jednostki klimatyzacyjne wyposażone w pompy
ciepła z doprowadzeniem niezbędnej ilości powietrza zewnętrznego dla celów
sanitarno – higienicznych, oczyszczonego na filtrze. Podgrzane lub schłodzone
powietrze po przejściu przez klimatyzator należy rozprowadzić siecią kanałów
do wymaganych stref i poprzez anemostaty sufitowe wprowadzić do poszczególnych pomieszczeń.

Głośność urządzeń klimatyzacyjnych nie może przekraczać dopuszczalnego
poziomu hałasu na stanowiskach pracy.
W przypadkach dużych oddziałów pocztowych z zapotrzebowaniem na
świeże powietrze przewyższającym 2000 m3/h należy stosować wymienniki
rekuperacyjne odzyskujące ciepło z powietrza wyrzutowego

•

System klimatyzacji całorocznej dla pomieszczenia serwerowni :

7.
WYTYCZNE BHP
Zastosowane materiały i urządzenia muszą odpowiadać warunkom
bezpieczeństwa eksploatacji i posiadać niezbędne atesty, znak bezpieczeństwa,
ewentualnie świadectwo certyfikacji lub dopuszczenia do stosowania.
Roboty budowlane należy prowadzić przy zachowaniu zasad zawartych w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
8.

WYTYCZNE AKUSTYCZNE

Należy zaprojektować indywidualną instalację klimatyzacji całorocznej w
oparciu o urządzenie ścienne typu split pracujące na bezpośrednim odparowaniu Podłączenia kanałów wentylacyjnych do wentylatorów należy wykonać przez
z koniecznością zagwarantowania nieprzerwanego chłodzenia również zimą (tzw. kanały elastyczne (jako nie przenoszące drgań).
System całoroczny).
Wszystkie kanały wentylacyjne należy montować do przegród 			
Standardowa wydajność ziębnicza klimatyzatora dla pomieszczenia serwerowni konstrukcyjnych przez przekładki gumowe wykonane z gumy średniej twardości
wynosi 3,5 kW.
tak aby uniemożliwić przenoszeniu się drgań na konstrukcję budynku.
Sterowanie pracą urządzenia poprzez sterownik naścienny.

Wszystkie rurociągi należy montować do przegród konstrukcyjnych przez
Rurociągi freonowe łączące jednostkę wewnętrzną z zewnętrzną należy wykonać przekładki gumowe wykonane z gumy średniej twardości tak, aby uniemożliwić
przenoszeniu się drgań na konstrukcję budynku.
z rur miedzianych, izolować otuliną np. K-Flex ST Duct gr.13mm.
Wszystkie urządzenia należy montować do przegród konstrukcyjnych przez
Przewody odprowadzające skropliny z jednostki wewnętrznej należy wykonać z amortyzatory lub przekładki gumowe wykonane z gumy średniej twardości tak,
rur PVC twardych o średnicy wewnętrznej 32mm (łączonych poprzez
aby uniemożliwić przenoszeniu się drgań na konstrukcję budynku.
klejenie) i prowadzić ze spadkiem w kierunku odpływu, tj. najbliższego
możliwego włączenia do instalacji kanalizacyjnej koniecznie z przerwą
powietrzną i zasyfonowaniem. Preferowany punkt włączenia skroplin to odpływ
9.
UWAGI KOŃCOWE
z umywalki nad syfonem.
•
Prace montażowe wykonywać zgodnie z WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI
COBRTI INSTAL :
•
Preferowani producenci urządzeń klimatyzacyjnych :
•
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.”
Zeszyt
5.
DAIKIN, SAMSUNG, TOSHIBA, MITSHUBISHI, dopuszcza się zastosowanie
urządzeń Mc QUAY i LG
•
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.” Zeszyt 6

Do każdej placówki pocztowej należy dostarczyć świeże powietrze w ilości 30
m3/h na osobę. Na systemie nawiewnym zamontować filtr klasy EU3 oraz
nagrzewnicę elektryczną służącą do podgrzania powietrza zewnętrznego w
zimie do temperatury Tn=+20°C z pełną automatyką obejmującą: układ zabezpieczenia przed przegrzaniem i termostat kanałowy.

Dla zagwarantowania dostarczenia wymaganej ilości ciepła do ogrzania
powietrza zewnętrznego w okresach panowania niskich temperatur
zewnętrznych kiedy zmniejsza się wydajność pompy ciepła można dodatkowo
zainstalować grzałkę elektryczną z własnym sterowaniem i zabezpieczeniem
przed przegrzaniem montowaną przy wentylatorze wspomagającym zasysanie
powietrza zewnętrznego przez klimatyzatory.

Wentylator systemu nawiewnego należy zabezpieczyć akustycznie poprzez
montaż po obu stronach wentylatora tłumików akustycznych np. TRo200x1000-M Prod.: Smay.

Wyciąg zużytego powietrza poprzez niezależne wentylatory wywiewne
oddzielne dla pomieszczeń Sali Obsługi i pomieszczeń biurowych oraz
pomieszczeń WC i szatni.

W Sali Obsługi jako elementy nawiewne zaprojektować anemostaty okrągłe
ze skrzynkami rozprężnymi, jako elementy wyciągowe kratki wywiewne rastrowe pełniące rolę kratek wyrównawczych. W pozostałych pomieszczeniach
jako elementy nawiewne i wyciągowe zaprojektować kratki wentylacyjne lub
zawory wentylacyjne. Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne należy łączyć
z instalacją poprzez tłumiki kanałowe elastyczne np. Aku-Comp prod. Venture
Industries.

Jeżeli istnieje możliwość to powinno się lokalizować klimatyzatory kanałowe na
zapleczu Sali Obsługi i pokoi biurowych. Alternatywnie urządzenia kanałowe
można zastąpić kasetonami sufitowymi lub klimatyzatorami naściennymi.

Należy zaprojektować wyciąg ogólny z pomieszczeń Sali Obsługi i biurowych
oraz wyciągi indywidualne z pomieszczeń zaplecza (WC i szatnie).
Zużyte powietrze należy wyprowadzić na zewnątrz wentylatorami kanałowymi
np. typ TD. Silent. Przd i za wentylatorem należy stosować tłumiki.

Sterowanie pracą urządzeń poprzez sterowniki naścienne, umieszczone: w Sali
Obsługi i pokojach biurowych..

Stosować kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej. Stosować
niepalną izolację kanałów wentylacyjnych.

•
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.”
Zeszyt 12

Rurociągi freonowe łączące jednostki wewnętrzne z zewnętrznymi należy
wykonać z rur miedzianych, izolować otuliną np. K-Flex ST Duct gr.13mm i
prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszonego.

Przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody oddzieleń pożarowych
wyposażyć w klapy p.poż. o odpowiedniej odporności ogniowej.

•
Zastosowane materiały i urządzenia muszą spełniać wymogi Ustawy o
wyrobach budowlanych.

Kanały wentylacyjne należy prowadzić pod stropem w przestrzeni sufitu 		
podwieszonego.
Wszystkie kanały wentylacyjne będą wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
w klasię szczelności A. Kanały wentylacyjne na odcinku pomiędzy czerpnią a
nagrzewnicą elektryczną kanałową należy izolować matami K-Flex ST Duct o
grubości 50 mm. Pozostałe kanały wentylacyjne nie izolowane.
W przypadkach dużych oddziałów pocztowych z zapotrzebowaniem na świeże
powietrze przewyższającym 2000 m3/h należy stosować wymienniki rekuperacyjne odzyskujące ciepło z powietrza wyrzutowego.

Jednostki zewnętrzne nadzy wieszać w miejscach uzgodnionych z
administratorem budynku, w którym znajduje się modernizowana placówka
pocztowa z uwzględnieniem maksymalngo ograniczenia ich uciążliwości dla
otoczenia.

Przewody odprowadzające skropliny z jednostek wewnętrznych należy wykonać
z rur PVC twardych o średnicy wewnętrznej 32mm (łączonych poprzez klejenie)
i prowadzić ze spadkiem w kierunku odpływu, tj. najbliższego możliwego punktu odprowadzenia skroplin koniecznie z przerwą powietrzną i zasyfonowaniem.
Preferowany punkt włączenia skroplin to odpływ z umywalki nad syfonem
umywalkowym.

6.

WYTYCZNE PRZECIWPOŻAROWE

•
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych.”
Zeszyt 7

Przejścia rurociągów przez przegrody oddzieleń pożarowych uszczelnić ogniowo
odpowiednio do odporności ogniowej. tej przegrody.
Instalacje zaprojektowane w placówkach muszą spełniać §234, §267 i §268
zawarte w Dz. U. nr 75 z dn. 15 czerwca 2002 wraz z późniejszymi zmianami.
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Wymagania dodatkowe

Wymagania dodatkowe

dostosowanie placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych
1.

OPRACOWANIE

Poniższe wytyczne stanowią wyciąg z opracowania przygotowanego dla potrzeb
Poczty Polskiej przez Fundację Integracja
autor opracowania: projektant dostępności Kamil Kowalski
konsultacja architektoniczna: architekt SARP Krzysztof Chwalibóg

2.
Przestrzenie zapewniające komunikację pomiędzy placówką a
wymienionymi w punkcie 1 miejscami powinny mieć następujące
parametry:
•

1.
Konieczne jest zapewnienie dostępnych ciągów komunikacyjnych
pomiędzy placówką a:
•
głównymi publicznymi ciągami pieszymi znajdującymi się w sąsiedztwie
placówki;
•
pobliskimi przystankami transportu publicznego;
•
miejscami parkingowymi (w tym przede wszystkim miejscami
parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami).

•
mieć szerokość min. 90 cm z zapewnionymi miejscami, w których możliwe
będzie zawrócenie wózka (średnica min. 150 cm);
•
nawierzchnia nie może w poważny sposób utrudniać poruszania się na
wózku, ani stanowić zagrożenia dla osób niewidomych;
•
nachylenie nie może znacząco przekraczać 6%, a jeżeli wykonano
pochylnię dopuszczalne są nieznaczące niezgodności z obowiązującymi
przepisami;
•
nie mogą występować poważne zagrożenia dla użytkowników
przestrzeni, np. możliwość doznania urazu głowy ze względu na wystające
ze ścian ostre lub zbyt nisko umieszczone elementy.
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1.
Konieczne jest zapewnienie ramp krawężnikowych przy przejściach dla
pieszych przez pobliskie skrzyżowania oraz drogi dojazdowe.

wysokość skrajni nad chodnikiem min. 220 cm2;

•
szerokość chodnika min. 150 cm w przypadku chodnika odsuniętego
2.
PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA
od jezdni lub samodzielnego ciągu pieszego oraz min. 200 cm w przypadku
chodnika biegnącego wzdłuż jezdni lub pasa postojowego. W przypadku
przebudowy albo remontu drogi dopuszcza się miejscowe zmniejszenie
Celem niniejszego dokumentu jest dostarczenie informacji na temat zasad
projektowanie dostępnych placówek Poczty Polskiej. Oprócz przedstawionych szerokości chodnika odpowiednio do 100 i 125 cm3;
tutaj zasad należy stosować się do obowiązujących przepisów, w tym przede
wszystkim:
•
szerokość chodnika należy zwiększyć, jeżeli usytuowane są na nim
urządzenia techniczne, w szczególności podpory znaków drogowych, słupy,
•
Ustawy Prawo Pocztowe;
•
Ustawy Prawo Budowlane;
drzewa, wejścia lub zjazdy utrudniające ruch pieszych. Urządzenia te muszą być
•
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
umieszczone tak, żeby nie utrudniały ruchu osób z niepełnosprawnościami.
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie .
Zalecane jest wyznaczenie czytelnej dla użytkowników linii, poza którą nie
umieszcza się żadnych urządzeń (mogą wyznaczać ją np.: kolejne latarnie;
Niniejsze wytyczne dotyczą wyłącznie dostępności dla osób z ograniczoną
możliwością poruszania się. Zapisy prawne mogą nakładać dodatkowe lub
•
nachylenie podłużne chodnika lub samodzielnego ciągu pieszego
bardziej rygorystyczne wymagania dla danego obiektu i jego wyposażenia.
nie powinno przekraczać 6%. A przy większym nachyleniu należy stosować
pochylnie oraz schody;
Na mocy ustawy Prawo Budowlane zastosowanie odstępstw od obowiązujących
przepisów wymaga uzyskania stosownej zgody.
•
nawierzchnia powinna być równa i antypoślizgowa;
Opracowanie zostało przygotowane w oparciu o program certyfikacyjny „Obiekt
bez barier”.
•
w miejscach, w których konieczne jest przejście przez jezdnię lub drogę
W opracowaniu zastosowano podział na wymagania podstawowe, których
dojazdową, przejścia powinny być wykonane zgodnie z punktem 3.1.2;
spełnienie jest konieczne dla uzyskania certyfikatu oraz zalecane, których
spełnienia pozwala na uzyskanie dodatkowych punktów w ankiecie
•
jeżeli na ciągu komunikacyjnym znajdować się będą kratki, studzienki
certyfikacyjnej i ubieganie się o wyższe stopnie certyfikacji.
kanalizacyjne itp. średnice otworów lub odległości pomiędzy ich elementami nie
mogą być większe niż 2 cm (ocena będzie dokonywana wyłącznie dla elementów
Zalecane jest, żeby projekty były poddane wstępnemu audytowi przed ich
znajdujących się na terenie należącym do placówki).
wykonaniem.
UWAGA! Jeżeli teren nie należy do ocenianej placówki, w trakcie audytu
3.
WYTYCZNE
certyfikacyjnego przyjmowana jest zasada zapewnienia minimalnego
poziomu dostępności. Pod uwagę brana jest dostępność dla osób na wózkach
3.1. Komunikacja zewnętrna
inwalidzkich oraz osób z dysfunkcjami wzroku. Ciągi piesze muszą:
3.1.1. Parametry przestrzeni komunikacyjnej

3.1.2. Przejścia dla pieszych

2.

Rampa krawężnikowa powinna mieć następujące parametry:

•

szerokość min. 90 cm;

•
5%;

nachylenie maks. 15%, a jeżeli ilość miejsca na to pozwala zalecane do

•
różnica wysokości pomiędzy krawędzią rampy a nawierzchnią jezdni nie
powinna przekraczać 2 cm.
3.
Jeżeli do placówki prowadzić będzie wyłącznie przejście nadziemne lub
podziemne, wymagana będzie dostępność tego przejścia za pomocą pochylni,
dźwigu osobowego lub podnośnika zgodnych z wymaganiami dalszych punktów.
UWAGA! Jeżeli przejścia dla pieszych leży poza terenem należącym do placówki,
dostępność będzie wymagana tylko dla najistotniejszych przejść dla pieszych.
Będą również dopuszczalne nieznaczące przekroczenia określonego nachylenia
oraz różnicy wysokości pomiędzy krawędzią rampy a jezdnią. W przypadku
przejść nadziemnych i podziemnych leżących poza terenem należącym placówki
dopuszczalne będą nieznaczące odstępstwa od określonych powyżej warunków.
Zalecane jest zastosowanie dotykowych płyt ostrzegawczych wzdłuż krawędzi
przejść.
Jeżeli na przejściu znajduje się sygnalizacja świetlna, zalecane jest zapewnienie
sygnalizacji dźwiękowej odpowiadającej sygnalizacji świetlnej.
3.2. Miejsca parkingowe
Ocenie podlegają wyłącznie miejsca parkingowe znajdujące się na terenie
placówki.
3.2.1. Liczba miejsc dla osób z niepełnosprawnościami
1.
Wymagane jest przynajmniej jedno miejsce parkingowe dla osób z
niepełnosprawnościami.

dostosowanie placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych
•

min. 5 m przy parkowaniu prostopadłym lub ukośnym;

2.
Miejsce powinno być oznakowane pionowym znakiem D-18 z tabliczką
opisem, nawet jeżeli wejście to jest łatwe do odnalezienia.
T-29 lub znakiem D-18a z tabliczką T-29.
W trakcie audytu certyfikacyjnego dopuszczalne jest zastosowanie tylko jednego 3.3.2. Parametry wejścia
•
min. 6 m przy parkowaniu równoległym.
rodzaju oznakowania, pionowego lub poziomego.
1.
Siła potrzebna do otwarcia drzwi nie powinna przekraczać 60 N (nie
3.2.4. Pozostałe parametry miejsc parkingowych dla osób z
dotyczy drzwi automatycznych).
niepełnosprawnościami
2.
Szerokość drzwi nie powinna być mniejsza niż 90 cm. W przypadku drzwi
1.
Konieczne jest zapewnienie wejścia na chodnik bezpośrednio z miejsca
dwuskrzydłowych otwieranych ręcznie dotyczy to głównego skrzydła drzwi12.
parkingowego lub niedaleko miejsca.
3.
Wysokość progu nie powinna być większa niż 2 cm13.
2.
Wejście na chodnik powinno mieć następujące parametry:
4.
Klamka powinna znajdować się na wysokości 80-120 cm. Nie dotyczy
•
szerokość min. 90 cm;
drzwi automatycznych. W przypadku drzwi półautomatycznych - dotyczy
•
nachylenie nie większe niż 15% (zalecane 5%);
przycisku.
•
różnica wysokości pomiędzy krawędzią wejścia a nawierzchnią miejsca
maks. 2 cm.
5.
Kształt i odległość klamki od powierzchni drzwi powinny umożliwiać jej
łatwe chwytanie.
3.
Nawierzchnia miejsca parkingowego powinna być równa.
Niedopuszczalne jest stosowanie betonowych kratownic wypełnianych trawą,
6.
Przed drzwiami należy zapewnić przestrzeń manewrową
rys. 3.1. Wymiary miejsc parkingowych
żwiru, łupanej kostki brukowej itp.
umożliwiającą osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim wygodne i
bezpieczne otwarcie drzwi oraz przejechanie przez nie (zgodnie z rysunkiem
4.
Nachylenie powierzchni miejsca parkingowego nie może przekraczać 2%. 3.3). Przy projektowaniu wejścia pod uwagę należy brać wymiary największych
2.
Szerokość miejsca powinna wynosić min. 3,6 m. Możliwe jest
wózków inwalidzkich (75x125 cm).
ograniczenie szerokości miejsca do min. 2,3 m, jeżeli bezpośrednio obok
Zalecane jest wykonanie wejścia na chodnik opisanego w punkcie powyżej
miejsca (wzdłuż dłuższego boku) dostępny jest chodnik o szerokości min. 150
wzdłuż całego boku miejsca parkingowego
7.
Jeżeli przy wejściu znajduje się przedsionek, jego wymiary powinny
cm oraz spełniający pozostałe parametry opisane w punkcie 3.1.1. Musi być
zapewniać osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim możliwość
zapewniona możliwość wysiadania z samochodu bezpośrednio na chodnik, np.
3.3. Wejścia
przejechania przez przedsionek i otwierania kolejnych drzwi. Pod uwagę
nie dopuszczalne jest umieszczenie słupków, donic itp. wzdłuż krawędzi miejsca. Przynajmniej jedno wejście umożliwiające osobom poruszającym się na
należy brać wymiary największych wózków inwalidzkich (75x125 cm). Wielkość
wózkach inwalidzkich dostęp do wszystkich usług powinno spełniać opisane w
przedsionka powinna spełniać następujące zasady (rysunek 3.4):
tym rozdziale parametry.
•
szerokość min. 150 cm;
3.3.1. Parametry podstawowe
•
długość 120 cm powiększone o szerokość skrzydeł drzwi otwierających
Wejście powinno być dostępne z poziomu terenu (dopuszczalne nachylenie do
się do wewnątrz przedsionka, ale nigdy nie mniej niż 150 cm. Np. jeżeli do
6%) lub przy pomocy jednego z poniższych urządzeń:
przedsionka otwiera się jedno skrzydło o szerokości 90 cm, długość przedsionka
•
pochylni oraz schodów wykonanych zgodnie z przedstawionymi
powinna wynosić min.210 cm;
wymaganiami
•
podnośnika oraz schodów wykonanych zgodnie z z przedstawionymi
•
w placówkach przebudowywanych, w wyjątkowych sytuacjach możliwe
wymaganiami;
są inne wymiary, jednak muszą one zapewniać możliwość swobodnego
•
dźwigu osobowego wykonanego zgodnie z z przedstawionymi
poruszania się na wózku inwalidzkim. W takim wypadku ocena wielkość
wymaganiami.
przedsionka zależna jest od audytora.

Min. 2% ogółu miejsc parkingowych powinny stanowić miejsca parkingowe dla
osób z niepełnosprawnościami.
3.2.2. Wymiary miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
(rysunek 3.1)
1.

Długość miejsca powinna wynosić:

3.2.3. Oznakowania miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
(rysunek 3.2)11
1.

Miejsce powinno być oznakowane poziomym znakiem P-18 lub P-20.

2.
Jeżeli jest kilka wejść, a wejście zgodne z opisem w punkcie powyżej jest
trudne do odnalezienia, przy pozostałych wejściach należy umieścić oznaczenia
wskazujące drogę do tego wejścia. Oznaczenia muszą być dobrze widoczne i
czytelne.

8.
Dla drzwi obrotowych należ zapewnić alternatywne wejścia za pomocą
drzwi rozwieranych lub przesuwnych zgodnych z opisanymi tu parametrami.
Powinna być możliwość samodzielnego otwarcia drzwi alternatywnych.

Jeżeli nie wszystkie wejścia są zgodne z opisem w punkcie powyżej, zalecane
jest umieszczenie przy wszystkich wejściach niespełniających opisanych
warunków oznaczeń wskazujących drogę do wejścia zgodnego z tym
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dostosowanie placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych
1.
Zalecane jest instalowanie drzwi wejściowych automatycznych
lub półautomatycznych:
•
drzwi automatyczne przesuwne – najkorzystniejsze;
•
drzwi automatyczne rozwierane – mniej korzystne, ze względu
na niebezpieczeństwo potrącenia osoby z dysfunkcją wzroku;
•
drzwi półautomatyczne rozwierane lub przesuwne – mniej
korzystne ze względu na konieczność odnalezienia przycisku, co
może stanowić trudność dla osób z dysfunkcjami wzroku. Przycisk
musi być umieszczony tak, żeby był dostępny dla osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich (80-120 cm od posadzki, w miejscu
zapewniającym możliwość dojazdu wózkiem inwalidzkim).
Najkorzystniejsze w przypadku drzwi półautomatycznych jest
uruchamianie mechanizmu w wyniku naciśnięcia klamki lub przycisku
znajdującego się na drzwiach, w miejscu, w którym zazwyczaj
znajduje się klamka (przycisk taki jest stosunkowo łatwy do
odnalezienia).
2.
W przypadku drzwi otwieranych ręcznie, zalecane jest, żeby siła
potrzebna do otwarcia drzwi nie przekraczała 25 N.
rys. 3.3. Minimalne wymiary przestrzeni manewrowych przy drzwiach. W nawiasach podano wymiar, które są dopuszczalne w przypadku obiektów przebudowywanych, jeżeli nie było technicznej
możliwości zapewnienia pełnego wymiaru. Zmniejszenie wymiaru jest jednak możliwe wyłącznie w
sytuacji, w której otwarcie drzwi nie wymaga otwarcia zamka w drzwiach. Strzałka wskazuje główny
kierunek ruchu.

3.

Zalecane jest, żeby w drzwiach wejściowych nie było progu.

4.
W przypadku drzwi rozwieranych otwieranych ręcznie, zalecane
jest stosowanie klamek typu push bar od strony, z której pchamy
drzwi.

dostosowanie placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych

awaryjność oraz podatność na warunki atmosferyczne, powinny
być stosowane wyłącznie w sytuacjach, w których uwarunkowania
techniczne nie pozwalają na wybudowanie dźwigu osobowego.

5.
Przed oraz za pochylnią należy zapewnić przestrzeń manewrową o
wymiarach 150x150 cm. Przestrzeń ta nie może być ograniczona przez pole
otwierania się drzwi ani żadne elementy architektury lub wyposażenia.

W przypadku niewielkich różnic wysokości, kiedy montaż windy lub
podnośnika z szybem nie jest zasadny, a ilość miejsca nie pozwala
na wybudowanie pochylni, możliwe jest zastosowanie podnośnika
pionowego bez szybu. Należy przy tym pamiętać, że podnośniki
tego typu będą umożliwiały korzystanie z nich wyłącznie osobom
poruszającym się na wózkach inwalidzkich, a także będę bardziej
awaryjne i podatne na warunki pogodowe niż dźwigi osobowe.
Dlatego też, jeżeli jest to tylko możliwe, zalecane jest budowanie
pochylni, a montaż podnośników powinien być rozważany wyłącznie
w sytuacji, w której uwarunkowania przestrzenne nie pozwalają na
wybudowanie zgodnego z obowiązującymi przepisami podjazdu.

6.
Z obu stron biegu pochylni należy zapewnić ciągłe poręcze o
następujących parametrach:
•
wysokość montażu dolnej poręczy 75 cm (mierzone do wierzchu
poręczy);
•
wysokość montażu górnej poręczy 90 cm (mierzone do wierzchu
poręczy);
•
rozstaw poręczy 100-110 cm;
•
poręcze powinny znajdować się min. 5 cm od ściany lub innej
przeszkody.

Jeżeli nie będzie możliwe zastosowanie innych rozwiązań,
dopuszczalne jest zainstalowanie podnośnika schodowego.
Korzystanie z tego typu urządzenia będzie możliwe tylko przez osoby
poruszające się na wózkach inwalidzkich. Jadący podnośnik będzie
ograniczał szerokość biegu schodów. Będzie również bardzo podatny
na warunki atmosferyczne oraz awarie. Podnośniki schodowe mają
bardzo małą przepustowość i wymagają zapewnienia odpowiedniej
pomocy przy ich obsłudze. Są to urządzenia najmniej wygodne dla
użytkowników oraz w trakcie obsługi, dlatego powinny być stosowane
dopiero po wyczerpaniu innych możliwości.

8.
Na pochylni nie mogą znajdować się żadne przeszkody ograniczające
możliwość korzystania z pochylni, np. stojaki z reklamami, kosze na śmieci.

7.

Nawierzchnia pochylni powinna być równa i antypoślizgowa.

Zaleca się, żeby średnica części chwytnej poręczy wynosiła 3,5-5 cm. Zalecane
jest przedłużenie poręczy o 30 cm poza bieg pochylni na dole i górze biegu. Przy
spoczniku, na którym następuje zmiana kierunku tylko od strony zewnętrznej.
Przedłużenie powinno być poziome. Zalecane jest wykonanie krawężnik o
wysokości min. 7 cm wzdłuż otwartych krawędzi pochylni. Krawężnik nie może
ograniczać szerokości podstawy pochylni. Zalecane jest oznakowanie krawędzi
biegów pochylni kontrastowym w stosunku do nawierzchni pochylni pasem o
szerokości min. 5 cm.

5.
Zalecane jest oznakowanie drzwi transparentnych (powyżej 3.3.3. Parametry pochylni (rysunek 3.5)
75% stanowi powierzchnia przezroczysta) przy pomocy poziomych,
1.
Nachylenie pochylni powinno być zgodne z poniższą tabelą:
kontrastowych pasów Zalecane jest stosowanie dwóch pasów o
szerokości min. 10 cm na wysokości 85-105 cm i 150-200 cm. Pasy
mogą zawierać np. motyw logo Poczty Polskiej.
Różnica
wysokości

rys. 3.4. Przykładowe wymiary przedsionków
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1.

Wysokość stopni nie powinna być większa niż 17,5 cm.

2.

Wysokości poszczególnych stopni powinny być równe.

3.
Głębokość stopni powinna wynosić:
•
w przypadku schodów zewnętrznych minimum 35 cm;
•
w przypadku schodów wewnętrznych powinna wynikać ze wzoru 2h+s =
60-65 cm, gdzie h oznacza wysokość stopnia, natomiast s jego głębokość.

rzs. 3.5. Parametry pochylni

taki sposób w trakcie schodzenia ze schodów unika się zahaczania tylną częścią
buta o podstopnicę (rysunek 3.7). Nie jest zalecane stosowanie stopni z noskami
(rysunek 3.7).
Zalecane jest stosowanie poręczy zgodnych z zasadami opisanymi w punkcie
3.3.4.1 przy wszystkich schodach, również tych o wysokości mniejszej niż 50 cm.
W przypadku schodów o szerokości powyżej 4 m zalecana jest dodatkowa
poręcz pośrednia w centralnej części schodów.
Zaleca się, żeby średnica części chwytnej poręczy wynosiła 3,5-5 cm.

4.

Szerokość biegu schodów nie powinna być mniejsza niż 120 cm.

5.
•
•

Ilość stopni w pojedynczym biegu schodów nie powinna przekraczać:
10 w przypadku schodów zewnętrznych;
17 w przypadku schodów wewnętrznych.

6.
Wzdłuż schodów o wysokości powyżej 50 cm należy wykonać poręcze
zgodnie z następującymi zasadami:
•
poręcze z obu stron biegu schodów;
•
poręcze powinny znajdować się min. 5 cm od ściany lub innej
przeszkody29.
7.

Nawierzchnia schodów powinna być równa i antypoślizgowa.

8.
Na schodach nie mogą znajdować się żadne przeszkody ograniczające
możliwość korzystania ze schodów np. stojaki z reklamami, kosze na śmieci.
9.
Jeżeli możliwe jest wejście pod konstrukcję schodów, należy zastosować
odpowiednie zabezpieczenie w postaci poręczy, ławki lub innych elementów
wyposażenia uniemożliwiających wejście pod schody w miejscach, gdzie
wysokość pomiędzy posadzką a konstrukcją schodów jest mniejsza niż 220 cm
(rysunek 3.6).

Maks. nachylenie
wewnątrz lub pod zadaszeniem

Maks. nachylenie na
UWAGA! Poszukując rozwiązań umożliwiających osobom
zewnątrz
poruszającym się na wózkach inwalidzkich dostanie się do wejścia
do 15cm
15%
15%
znajdującego się powyżej poziomu terenu należy w pierwszej
15-50cm
10%
8%
kolejności rozpatrywać możliwość wybudowania pochylni lub
dźwigu osobowego. Przy czym w przypadku budowy pochylni
powyżej 50cm
8%
6%
różnica wysokości nie powinna nigdy przekraczać 150 cm, ponieważ
pokonywanie większej wysokości może stanowić poważne utrudnienie
2.
Długość pojedynczego biegu pochylni nie powinna przekraczać
dla znaczącej części osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
9m17.
Pochylnie oraz dźwigi osobowe są rozwiązaniami uniwersalnymi,
3.
W przypadku pochylni dłuższej niż 9 m należy podzielić ją
umożliwiającymi korzystanie z nich osobom poruszającym się na
spocznikami na krótsze odcinki o długości nieprzekraczającej 9 m.
wózkach inwalidzkich, ale także osobom w pełni sprawnym oraz
Pojedynczy spocznik nie powinien być krótszy niż 140 cm. Jeżeli na
osobom z wózkami dziecięcymi.
spoczniku następuje zmiana kierunku, jego wielkość nie powinna być
mniejsza niż 150x150 cm.
Alternatywą dla dźwigów osobowych mogą być podnośniki
pionowe z szybem. Ze względu na mniejszą uniwersalność tego typu
Szerokość płaszczyzny ruchu powinna wynosić 120 cm.
urządzeń, kłopotliwą dla osób z niepełnosprawnościami manualnymi 4.
konieczność ciągłego trzymania w trakcie jazdy przycisku, większą

3.3.4. Parametry schodów

Zalecane jest przedłużenie poręczy o 30 cm poza bieg pochylni na dole i górze
biegu. Przy spoczniku, na którym następuje zmiana kierunku tylko od strony
zewnętrznej. Przedłużenie powinno być poziome.
Zalecane jest stosowanie dodatkowej poręczy na wysokości 50-70 cm
przeznaczonej dla osób niskich i dzieci.
Zalecane jest oznakowanie krawędzi stopni na jeden z dwóch sposobów
(rysunek 3.8):
•
oznakowanie krawędzi każdego stopnia kontrastowym w stosunku do
nawierzchni stopni pasem o szerokości min. 5 cm. Pas powinien znajdować się
przynajmniej na wierzchu stopnia;
•
oznakowania wyłącznie krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia
schodów kontrastowym w stosunku do nawierzchni stopni pasem o szerokości
minimum 5 cm, w kolorze kontrastującym z kolorem posadzki. W przypadku
biegu schodów o 3 stopniach należy oznakować krawędź każdego stopnia.

3.6. Zabezpieczenie spodniej części schodów przed możliwością wejścia pod nie
Zalecane jest stosowanie pełnych podstopnic (rysunek 3.7).
Zalecane jest projektowanie nachylonej podstopnicy stopni w taki sposób, żeby
jej dolna część była cofnięta od 2 do 4 cm w stosunku do jej górnej krawędzi. W

3.7. Różne sposoby wykonania stopni: a) stopnie bez podstopnicy; b) stopnie z
noskami, c) stopnie proste, d) stopnie z nachyloną podstopnicą. W wariantach
a) i b) możliwe zahaczanie o krawędź stopnia przy wchodzeniu. W wariancie c)
możliwe ocieranie tyłem buta przy schodzeniu
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dostosowanie placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych
podnośnika.

3.3.6. Parametry dźwigów osobowych

4.
Na wszystkich poziomach przed wjazdem na podnośnik należy zapewnić 1.
Odległość pionowa pomiędzy podłogą kabiny a podłogą kondygnacji nie
przestrzeń manewrową o wymiarach 150x150 cm.
powinna przekraczać 2 cm.
5.

Podnośnik musi być poddawany okresowym przeglądom technicznym.

6.
Konieczne jest zapewnienie możliwości samodzielnej obsługi
podnośnika lub skorzystania z pomocy pracownika placówki. W przypadku
podnośników schodowych konieczne jest zapewnienie pomocy pracownika.
7.
Na wszystkich poziomach należy umieścić instrukcję korzystania z
podnośnika lub postępowania w przypadku chęci skorzystania z pomocy.

2.
Wymiary kabiny dźwigu powinny wynosić (rysunek 3.10):
•
min. 110x140 cm, przy drzwiach umieszczonych na krótszym boku
kabiny;
•
min. 150x150 cm, przy drzwiach umieszczonych na dłuższym boku
kabiny lub drzwiach poszczególnych kondygnacji umieszczonych na ścianach
prostopadłych do siebie.
3.
Szerokość drzwi wejściowych nie powinna być mniejsza niż 90 cm
(rysunek 3.10).

8.
Przyciski służące do obsługi podnośnika lub wezwania pomocy powinny
znajdować się na wysokości 80-120 cm od posadzki, w miejscu

Panele sterujące nie mogą być panelami dotykowymi.

3.4.1. Parametry podstawowe
Zalecane jest, żeby komunikacja w budynku była czytelna dla jego
użytkowników. Układ komunikacyjny powinien być najmniej skomplikowany,
oparty na kątach prostych. Poszczególne przestrzeni powinny być łatwe do
odnalezienia.

Wszystkie usługi oferowane w danej placówce Poczty Polskiej powinny być
dostępne przy stanowisku lub stanowiskach znajdujących się na kondygnacji, na
którą jest w stanie dotrzeć osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim.

Zalecane jest jednoczesne zapewnienie:
•
możliwości samodzielnej obsługi podnośnika;
•
możliwości skorzystania z pomocy pracownika placówki (konieczne w
przypadku podnośników schodowych).

10. Drzwi do kabiny dźwigu osobowego powinny być wyposażone w system
powstrzymujący ich zamykanie.

Zalecane jest stosowanie podnośników o udźwigu min. 300 kg.

Zalecane jest, żeby dźwig osobowy przeznaczony dla osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich był tym samym, z którego mogą korzystać pozostali
użytkownicy.

W przypadku placówek piętrowych zalecane jest, żeby wszystkie kondygnacje
były dostępne dla wszystkich klientów, w tym osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich. W tym celu pomiędzy kondygnacjami należy zapewnić
dźwig osobowy lub podnośnik zgodne z opisami powyżej.

W przypadku niewielkich różnic wysokości, kiedy montaż windy lub podnośnika
z szybem nie jest zasadny, a ilość miejsca nie pozwala na wybudowanie
pochylni, możliwe jest zastosowanie podnośnika pionowego bez szybu. Należy
przy tym pamiętać, że podnośniki tego typu będą umożliwiały korzystanie z
nich wyłącznie osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, a także
będę bardziej awaryjne niż dźwigi osobowe. Dlatego też, jeżeli jest to tylko
możliwe, zalecane jest budowanie pochylni, a montaż podnośników powinien
być rozważany wyłącznie w sytuacji, w której uwarunkowania przestrzenne
nie pozwalają na wybudowanie zgodnego z obowiązującymi przepisami
podjazdu.
W przypadku braku możliwości zastosowanie innych rozwiązań, możliwe jest
zainstalowanie podnośnika schodowego. Korzystanie z tego typu urządzenia
będzie możliwe tylko przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,
jadący podnośnik będzie ograniczał szerokość biegu schodów, będzie również
podatny na awarie. Podnośniki schodowe mają bardzo małą przepustowość
i wymagają zapewnienia odpowiedniej pomocy przy ich obsłudze. Są to
urządzenia najmniej wygodne dla użytkowników oraz w trakcie obsługi, dlatego
pow inny być stosowane po wyczerpaniu innych możliwości.
3.4.3. Komunikacja pozioma
1.
Szerokość ciągów komunikacyjnych powinna wynosić min. 150
cm z dopuszczalnymi przewężeniami do 90 cm, na odcinkach o długości
nieprzekraczającej 150 cm. Odległość pomiędzy kolejnymi przewężeniami
nie powinna być mniejsza niż 150 cm. Przy czym pod uwagę należy brać
faktyczną szerokość przejść, po odjęciu przestrzeni zajmowanej przez elementy
wyposażenia, umeblowania, reklamy itp.

Jeżeli na kondygnacji występują zmiany poziomów zalecane jest wybudowanie
pochylni lub montaż podnośnika zgodnych z parametrami opisanymi powyżej.

Zalecane jest, żeby wewnętrzny panel sterujący znajdował się w odległości min.
50 cm od najbliższego narożnika kabiny dźwigu41.

Dopuszczalne jest stosowanie (rysunek 3.9):
podnośników pionowych z szybem;
podnośników pionowych bez szybu;
podnośników schodowych.
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3.4. Komunikacja wewnętrzna
•
cyfry oznaczające kondygnacje oraz skróty określające funkcję
pozostałych przycisków w alfabecie Braille’a;
•
wypukłe cyfry arabskie oznaczające kondygnacje oraz wypukłe symbole
określające funkcje pozostałych przycisków.

9.
W kabinie należy zapewnić sygnalizację dźwiękową, słyszalną w
momencie zatrzymania się kabiny na kondygnacji oraz rozpoczęcia otwierania i
zamykania drzwi.

Udźwig podnośnika powinien wynosić min. 220 kg.

3.3.5. Parametry podnośników

Wejścia na podnośnik powinny znajdować się na krótszym boku

6.
Na panelach sterujących, obok przycisków powinny znajdować się
oznaczenia dotykowe przynajmniej jednego typu:

Zalecane jest, żeby system powstrzymujący zamykanie drzwi wejściowych
do kabiny dźwigu osobowego reagował jeszcze przed kontaktem z
przechodzącą osobą (np. w wyniku przecięcia wiązki światła).

3.4.2. Komunikacja pionowa

rys. 3.8. Dwa sposoby oznakowania krawędzi stopni. Po lewej zgodnie z
„Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania”, po prawej zgodne z
„Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie”

3.

5.
Panele sterujące wewnętrzne i zewnętrzne powinny znajdować się na
wysokości 80-120 cm od podłogi kabiny lub poziomu posadzki na kondygnacji.

Wewnątrz kabiny oraz na kondygnacjach zalecane jest zastosowanie sygnalizacji
wizualnej informującej o numerze kondygnacji, na której znajduje się kabina,
przyjeździe windy oraz otwieraniu i zamykaniu się drzwi.

8.
W kabinie powinna znajdować się poręcz zainstalowana na wysokości
90 cm, mierząc do wierzchu poręczy.

9.

2.
Wymiary platformy podnośnika powinny wynosić:
•
dla podnośnika pionowego z szybem min. 90x120 cm (zal. 110x140 cm);
•
dla podnośnika pionowego bez szybu min. 90x120 cm;
•
dla podnośnika schodowego min. 80x100 cm;
•
jeżeli na platformie podnośnika konieczna jest zmiana kierunku, jej
wymiary nie powinny być mniejsze niż 150x150 cm.

4.
Na poszczególnych poziomach odległość drzwi zewnętrznych od
przeciwległej ściany nie powinna być mniejsza niż 160 cm.

7.

umożliwiającym dojazd wózkiem inwalidzkim. Przyciski powinny być czytelnie
oznakowane i dobrze widoczne.

1.
•
•
•

dostosowanie placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych

rys. 3.9. Przykłady podnośników. Po lewej podnośnik schodowy, po prawej pionowy bez szybu
rys. 3.10. Minimalne wymiary kabiny dźwigu osobowego

UWAGA! Poszukując rozwiązań umożliwiających osobom poruszającym
się na wózkach inwalidzkich przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami
lub pokonywanie różnic poziomów w obrębie jednej kondygnacji należy w
Zalecane jest zastosowanie kolorystycznego wyróżnienia przycisku
pierwszej kolejności rozpatrywać możliwość wybudowania pochylni lub dźwigu
oznaczającego poziom, na którym znajduje się wejście.
osobowego. Przy czym w przypadku budowy pochylni różnica wysokości nie
Zalecane jest wyróżnienie dotykowe przycisku oznaczającego poziom, na którym powinna nigdy przekraczać 150 cm, ponieważ pokonywanie większej wysokości
może stanowić poważne utrudnienie dla znaczącej części osób poruszających się
znajduje się wejście.
na wózkach inwalidzkich.
W kabinach o wielkości mniejszej niż 150x150 cm na ścianie na przeciwko
Pochylnie oraz dźwigi osobowe są rozwiązaniami uniwersalnymi,
wejścia zalecane jest umieszczenie lustra. Dolna krawędź lustra nie powinna
umożliwiającymi korzystanie z nich osobom poruszającym się na wózkach
znajdować się wyżej niż 100 cm, a zalecane jest, żeby znajdowała się na
inwalidzkich, ale także osobom w pełni sprawnym oraz osobom z wózkami
wysokości około 15 cm od podłogi windy.
dziecięcymi.
Zalecane jest zapewnienie w kabinie informacji głosowej informującej o
numerze kondygnacji, jej funkcji oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi. Przykładowe Alternatywą dla dźwigów osobowych mogą być podnośniki pionowe z szybem.
Ze względu na mniejszą uniwersalność tego typu urządzeń, kłopotliwą dla
komunikaty powinny brzmieć: „Poziom 0 – wyjście”, „Drzwi zamykają się”.
osób z niepełnosprawnościami manualnymi konieczność ciągłego trzymania
w trakcie jazdy przycisku oraz większą awaryjność powinny być stosowane
wyłącznie w sytuacjach, w których uwarunkowania techniczne nie pozwalają na 3.11. Minimalna szerokość przestrzeni komunikacyjnych
wybudowanie dźwigu osobowego.
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dostosowanie placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych
2.
Na kondygnacjach nie mogą występować zagrożenia dla użytkowników,
w tym w szczególności dla osób niewidomych, np. elementy grożące
potknięciem się lub urazem głowy. Dopuszczalne są nieznaczące przeszkody.
3.
Wycieraczki do butów o grubości przekraczającej 5 mm, powinny być
zlicowane z nawierzchnią.
4.
Jeżeli na ciągu komunikacyjnym znajdować się będą kratki, osłony
grzejników konwekcyjnych itp. średnice otworów lub odległości pomiędzy ich
elementami nie mogą być większe niż 2 cm.
5.
Drzwi wewnętrzne powinny mieć następujące parametry (nie
dotyczy drzwi znajdujących się poza przestrzeniami dostępnymi dla
klientów):
•
szerokość min. 90 cm;
•
brak progów;
•
siła potrzebna do otwarcia drzwi nieprzekraczająca 60 N;
•
klamka znajdująca się na wysokości 80-120 cm od posadzki;
•
kształt klamki oraz jej odległość od powierzchni drzwi umożliwiające
łatwe chwytani;
•
przestrzenie manewrowe przy drzwiach zapewniające osobie
poruszającej się na wózku inwalidzkim możliwość samodzielne otwarcia drzwi
i przejechania przez nie. Pod uwagę należy brać wózek inwalidzki o wymiarach
75x125 cm (rysunek 3.3).
6.
Umeblowanie powinno być rozmieszczone w taki sposób, żeby
nie ograniczało możliwości poruszania się po placówce, ani nie stan owiło
zagrożenia dla osób z dysfunkcjami wzroku. W miarę możliwości przy
rozmieszczania elementów umeblowania należy uwz ględniać zasadę jednej
linii – elementy umeblowania umieszczamy w jednej linii z elementami
architektonicznymi i innymi elementami wyposażenia w taki sposób, żeby
czytelnie wyznaczyć proste przestrzenie komunikacyjne.
7.
Reklama powinna być rozmieszczana w taki sposób, żeby klienci nie
wpadali na stojaki z ulotkami, gabloty reklamowe, itp. Zalecane jest, żeby
materiały reklamowe umieszczać w ramach znajdujących się na ścianach lub w
uchwytach na ulotki mocowanych do ścian. Należy zwrócić uwagę, żeby ramy
ani uchwyty nie wystawały o więcej niż 10 cm od ściany.
Zalecane jest, żeby nawierzchnie były antypoślizgowe. Zalecane jest, żeby
nawierzchnie były matowe. Zalecane jest, żeby kolorystyka w obiekcie była
czytelna dla osób słabowidzących poprzez:
•
zapewnienie wyraźnego kontrastu pomiędzy posadzkami a ścianami;
•
zapewnienie wyraźnego kontrastu pomiędzy ścianami a ościeżnicami
drzwi;
•
zapewnienie wyraźnego kontrastu pomiędzy meblami a tłem, na którym
się znajdują.
Zalecane jest, żeby chodniki do osuszania obuwia były przymocowane do
posadzki w taki sposób, żeby nie było możliwe ich podwijanie i przesuwanie się.

strona 126

Niezalecane jest stosowanie wykładzin w częściach dostępnych dla klientów. A
jeżeli jest to konieczne, długość włosia nie powinna przekraczać 2 cm.
Zalecane jest, żeby siła potrzebna do otwierania drzwi wewnętrznych
nie przekraczała 25 N.
Oznakowanie drzwi transparentnych (powyżej 75% stanowi
powierzchnia przezroczysta) za pomocą kontrastowych, poziomych pasów.
Zalecane jest stosowanie dwóch pasów o szerokości min. 10 cm na wysokości
85-105 cm i 150-200 cm. Pasy mogą zawierać np. motyw logo Poczty Polskiej.
3.5. Toalety
3.5.1. Informacje ogóle
Jeżeli w placówce znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, jej
parametry powinny być zgodne z opisem poniżej. Jeżeli na zapleczu obiektu
znajduje się toaleta, w szczególności toaleta dla osób z niepełnosprawnościami,
zalecane jest, żeby była udostępniana klientom, jeżeli o to poproszą.
Zalecane jest, żeby w placówce zapewnić toaletę, w tym toaletę dla osób z
niepełnosprawnościami.
Zalecane jest, żeby w placówce zapewnić pomieszczenie z przewijakiem.
3.5.2. Parametry toalety dla osób z niepełnosprawnościami
1.
Toaleta powinna być otwarta lub jeżeli konieczne jest uzyskanie klucza,
powinien znajdować się on w niewielkiej odległości od toalety i powinien
być wydawany każdemu kto oto poprosi (niektóre niepełnosprawności nie są
widoczne).
2.
Powinna być zapewniona możliwość zamknięcia toalety od
wewnątrz. Zamek w drzwiach łatwy do otwarcia, również przez osoby z
niepełnosprawnościami manualnymi. Korzystne jest stosowanie zamków
wyposażonych w dźwignię lub specjalnych klamek, które blokują się
automatycznie po wejściu do toalety, umożliwiając jej otwarcie poprzez
naciśnięcie klamki wyłącznie od wewnątrz.
3.
Włącznik światła powinien znajdować się na wysokości 80-120 cm lub
światło powinno być włączane przez fotokomórkę.
4.

Drzwi powinny odpowiadać parametrom opisanym wcześniej.

5.
W toalecie należy zapewnić przestrzeń manewrową o wymiarach min.
150x150 cm.
6.
Konieczne jest zapewnienie dojazdu wózkiem inwalidzkim do umywalki
oraz muszli ustępowej. Dojazd taki powinien mieć szerokość min.90 cm lub
odbywać się bezpośrednio w przestrzeni manewrowej określone w poprzednim
punkcie. Dojazd powinien łączyć przestrzeń manewrową opisaną w punkcie 4 z
umywalką oraz muszlą, może być również częścią tej przestrzeni.
7.
•

Muszla ustępowa powinna spełniać następujące warunki (rysunek 3.12):
oś podłużna muszli nie może znajdować się bliżej niż 45 cm od

najbliższej ściany;
•
odległość od osi podłużnej muszli do osi podłużnej poręczy powinna
wynosić 40 cm. Wyjątkowo dopuszczalna jest odległość w zekresie 32-40 cm;
•
górna krawędź opuszczone deski powinna znajdować się na wysokości
42-45 cm. W toaletach istniejących dopuszczalna jest wysokość do 50 cm;
•
osoba bez sprawnych kończyn dolnych powinna być w stanie
samodzielnie uruchomić spłuczkę;
•
konieczne jest zapewnienie możliwości przynajmniej jednego z
poniższych sposobów przesiadania się z wózka inwalidzkiego na muszlę
ustępową:
o
transfer boczny – wolna przestrzeń o szerokości min. 90 cm obok muszli;
o
transfer diagonalny – wolna przestrzeń po skosię od przedniej krawędzi
muszli umożliwiająca ustawienie wózka pod kątem w stosunku do muszli,
uwzględniająca wymiary wózka 75x125 cm.
•
poręcze powinny znajdować się z obu strony muszli, na wysokości 75-85
cm od posadzki do górnej krawędzi poręczy;
•
poręcz instalowana do ściany powinna znajdować się w odległości 15-20
cm od ściany za muszlą ustępową i mieć długość min. 80 cm;
•
poręcz rozkładana powinna sięgać do przedniej krawędzi muszli
ustępowej;
•
poręcz znajdująca się od strony, z której możliwy jest transfer powinna
być rozkładana. Jeżeli transfer możliwy jest z obu stron muszli, obie poręcze
powinny być rozkładane;
•
poręcze powinny być solidnie zainstalowane do ściany;
•
poręcze nie mogą samoistnie opadać;
•
bezpośrednio na poręczach nie wolno wieszać papieru toaletowego;
•
papier toaletowy musi znajdować się w zasięgu ręki osoby siedzącej na
muszli ustępowej, ale w takim miejscu, żeby osoba ta nie musiała odwracać się
lub sięgać do tyłu.

dostosowanie placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych
8.

Zalecane jest, żeby umywalka była oznaczona przez producenta, jako umywalka
przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami.

3.7. Stanowiska obsługi klienta
3.7.1. Informacje ogólne

Zalecane jest, żeby bateria przy umywalce miała specjalnie wydłużoną
dźwignię, ułatwiającą korzystanie z niej osobom z niepełnosprawnościami
manualnymi.
Zalecane jest podłączanie umywalki do syfonu podtynkowego.
Zalecane jest instalowanie poręczy przy umywalce. Poręcze te powinny spełniać
następujące warunki:
3.12. Na górze przykładowy projekt muszli ustępowej z zapewnioną możliwością
•
poręcze powinny znajdować się z obu stron umywalki;
transferu bocznego. Poniżej schemat pokazujący możliwość zapewnienie trans•
górna krawędź poręczy powinna znajdować się na wysokości górnej
feru bocznego z obu stron muszli. W drugim przypadku osoba poruszająca się na
krawędzi umywalki;
wózku może wybrać stronę, która jest dla niej bardziej odpowiednia
•
przednia krawędź poręczy powinna sięgać do przedniej krawędzi
umywalki;
Umywalka powinna spełniać następujące warunki:
•
oś poręczy powinna znajdować się w odległości 40 cm od osi umywalki,
ale nigdy nie bliżej niż 5 cm pomiędzy krawędzią umywalki a bliższą krawędzią
•
górna krawędź umywalki powinna znajdować się na wysokości 80-85 cm poręczy.
od posadzki;
•
pod umywalką powinna znajdować się wolna przestrzeń o wysokości
W toaletach dla osób z niepełnosprawnościami zalecane jest stosowanie
min. 70 cm (pod umywalką nie wolno instalować szafek, przepływowych
systemów wzywania pomocy. Prawidłowo wykonany system powinien spełniać
podgrzewaczy wody, postumentów, półpostumentów, ani ustawiać żadnych
następujące warunki:
przedmiotów np. koszy na śmieci);
•
bateria powinna być obsługiwana przy pomocy dźwigni lub fotokomórki •
uruchomienie systemu powinno być możliwe z pozycji leżącej, siedzącej
(nie dopuszczalne są baterie z kurkami).
oraz stojącej;
•
system powinien powiadamiać osobę odpowiedzialną za udzielenie
9.
Jeżeli w toalecie znajduje się lustro jego dolna krawędź nie powinna
pomocy, a sygnał powinien być dodatkowo wyświetlany na zewnątrz toalety;
znajdować się wyżej niż 100 cm od posadzki. Dopuszczalne są również lustra
•
dezaktywacja systemu powinna być możliwa wyłącznie wewnątrz
z regulacją w osi poziomej. W przypadku takiego lustra uchwyt służący do
toalety;
regulacji nachylenia lustra nie powinien znajdować się wyżej niż 100 cm.
•
system powinien informować osobę przebywającą w toalecie o przyjęciu
polecenia (przynajmniej w formie wizualnej);
10. Mydło powinno znajdować się w zasięgu ręki osoby siedzącej na wózku
•
elementy służące do uruchomienia systemu powinny być czytelnie
inwalidzkim i korzystającej z umywalki. Dolna krawędź dozownika mydła
oznakowane, a w razie takie potrzeby należy w pobliżu nich umieścić instrukcję
powinna znajdować się na wysokości 80-120 cm.
korzystania z systemu.

1.
Przynajmniej jedno stanowisko w placówce, do którego może dojechać
osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim i spełniające warunki opisane
w punkcie dalej powinno zapewniać możliwość skorzystania ze wszystkich
usług oferowanych w danej placówce. Jeżeli osoba poruszająca się na wózku
inwalidzkim może dojechać do kliku stanowisk spełniających warunki opisane
dalej, pełny zakres usług oferowanych w placówce powinien być dostępny
łącznie we wszystkich stanowiskach spełniających te warunki.
Przykład:W placówce dostępne są usługi finansowe, wpłaty i wypłaty,
usługi pocztowe. 3 spośród stanowisk spełniają warunki opisane w poniżej.
Przykładowe warianty podziału usług:
•
stanowisko pierwsze zapewnia dostęp do usług finansowych,
stanowisku drugie zapewnia dostęp do wpłat i wypłat, stanowisko trzecie
zapewnia dostęp do usług pocztowych;
•
stanowisko pierwsze zapewnia dostęp do usług finansowych,
stanowisko drugie i trzecie zapewnia dostęp do wpłat i wypłat oraz usług
pocztowych;
•
wszystkie trzy stanowiska zapewniają dostęp do wszystkich usług.
Stanowisko to, powinno być otwarte przez cały czas, w którym czynna jest
placówka. Jeżeli w placówce znajdują się przynajmniej dwa takie stanowiska,
dopuszczalne są przerwy w pracy tych stanowisk, pod warunkiem, że przy
pozostałych stanowiskach możliwe będzie skorzystanie ze wszystkich usług
oferowanych w placówce.

2.
Przynajmniej jedno stanowisko w placówce powinno być wyposażone
w stanowiskową pętlę indukcyjną. Pętle indukcyjne umożliwiają przekazywanie
sygnału dźwiękowego, np. głosu pracownika bezpośrednio do aparatów
słuchowych osób słabosłyszących. Aparaty słuchowe mają możliwość zmiany
trybu odbioru z mikrofonu na tryb pętli indukcyjnej. Za pośrednictwem
pętli indukcyjnej do uszu osoby słabosłyszącej dociera sygnał wyczyszczony
11. Ręczniki lub suszarka powinny znajdować się w zasięgu ręki osoby siedzącej 3.6. Oświetlenie i instalacja elektryczna
ze zbędnych szumów oraz odgłosów tła, co w znaczący sposób zwiększa
na wózku inwalidzkim i korzystającej z umywalki. Osoba z mokrymi rękoma
Jeżeli w jakiejkolwiek części placówki klient musi korzystać z włączników światła, zrozumiałość mowy oraz wyrazistość poszczególnych dźwięków. Pętle indukcyjne
nie może być zmuszona do przemieszczania wózka. Ręcznik, dolna krawędź
powinny one znajdować się na wysokości 80-120 cm.
powinny być wykonane zgodnie z normą IEC 60118-4:2006.
dozownika ręczników lub suszarki powinna znajdować się na wysokości 80-120
cm.
Zalecane jest, żeby włączniki światła, czytniki kart dostępu, panele sterujące
Pętle indukcyjne powinny być dobierane i instalowane przez specjalistów.
klimatyzacji znajdowały się na wysokości 80-120 cm. Zalecenie jest bardzo
Zalecane jest umieszczenie w toalecie haczyka na okrycie wierzchnie. Haczyk
ważne w przypadku zatrudnienia osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim
Stanowiska wyposażona w pętlę indukcyjną powinny być oznaczona przy
powinien znajdować się na wysokości 100-120 cm od posadzki.
lub niskiej.
pomocy międzynarodowego znaku pętli indukcyjnej. Stanowisko takie powinna
być otwarte, a pętla indukcyjna uruchomiona przez cały czas, w którym czynna
Zalecane jest, żeby muszla ustępowa była muszlą oznaczoną przez producenta,
W pomieszczeniach biurowych zalecane jest umieszczanie dodatkowych gniazd
jest placówka. Jeżeli w placówce znajdują się przynajmniej dwa stanowiska
jako przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami.
na biurku lub na ścianie nad biurkiem.
wyposażone w pętle indukcyjne, dopuszczalne są przerwy w pracy tych
Zalecane jest równomierne oświetlenie całej powierzchni placówki.
stanowisk, pod warunkiem, że przynajmniej jedna z nich będzie czynna.
Zalecane jest zapewnienie możliwości transferu bocznego z wózka na muszlę
Zalecane jest dobieranie opraw oświetleniowych w taki sposób, żeby nie
ustępową z obu stron muszli w taki sposób, żeby oso ba poruszająca się na
powodowały oślepiania klientów i pracowników.
wózku inwalidzkim miała wybór, z której strony woli się przesiadać.
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dostosowanie placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych
3.7.2. Ogólne parametry stanowiska

3.7.4. Stanowiska obsługi finansowej – usługi bankowe

1.
Dopuszczalne są dwa warianty wykonania stanowiska dostępnego dla
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (rysunek 3.13)
•
wysokość całego stanowiska nie przekracza 90 cm;
•
zapewniono fragment lady o szerokości min. 90 cm i wysokości nie większej
niż 90 cm.

Stanowiska obsługi finansowej znajdują się przy biurkach. Zapewniono przy
nich miejsca siedzące. Stanowiska te należy uznać z a dostępne dla osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich.

zaczynając od trudności w wyborze stanowiska, poprzez uzyskanie informacji o
numerze w kolejce, a na znalezieniu stanowiska, do którego skieruje nas system
kończąc.

Możliwe są następujące rozwiązania problemu:
•
w placówkach w punktami informacyjnymi, pracownik tego stanowiska
powinien być uczulony na osoby niewidome i oferować im swoją pomoc w
3.7.5. Stanowiska wpłat i wypłat
poruszaniu się po placówce, uzyskaniu dostępu do odpowiednich usług oraz
opuszczeniu
placówki;
2.
Przy stanowisku należy zapewnić oświetlenie zapewniające
Lady stanowisk wpłat i wypłat znajdują się na wysokości 115 cm. Jest to
•
w placówkach bez punktu informacyjnego opisaną powyżej rolę powinni
równomierne oświetlenie twarzy pracownika, niepowodujące powstawania na
wysokość zbyt duża dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
niej ostrych cieni. Dotyczy wszystkich stanowisk w placówce.
Należy zapewnić w placówce obsługę oferowaną w takich stanowiskach również pełnić wszyscy pracownicy obecni na sali obsługi klienta. Pracownicy powinni
mieć odpowiednio opracowane procedury, a pomoc osobie z dysfunkcją wzroku
na przynajmniej jednym stanowisku pocztowym ( przystosowanym do obsługi
powinna być priorytetem i powinna być zapewniona przed spełnieniem innych
Zalecane jest, żeby stanowiska miały kształt umożliwiający podjechanie przednią osób z niepełnosprawnych).
obowiązków;
częścią wózka inwalidzkiego pod ladę stanowiska.
•
zapewnienie systemu kolejkowego dostępnego dla osób niewidomych.
Zalecane jest, żeby przy stanowiskach wymagających dłuższej obsługi
3.7.6. Stanowiska pocztowe
Stworzenie takiego systemu może być bardzo trudnym i skomplikowanym
zapewnione były miejsca siedzące. Siedziska powinny być wyposażone w
procesem. Rodzącym na etapie jego projektowania wiele problemów
oparcia oraz podłokietniki ułatwiające siadanie i wstawania osobom starszym
W nowych placówkach znajdowały się 2 rodzaje tego typu stanowisk:
technicznych i proceduralnych. Projektowanie takiego systemu powinno
oraz z niepełnosprawnościami ruchu.
•
stanowiska o wysokości 90 cm, z fragmentem niższej lady na
odbywać się przy współudziale specjalistów z zakresu planowania dostępności
wysokości 60 cm (dla klientów umownych). Stanowisko takie zapewnia
oraz użytkowników z dysfunkcjami wzroku. Wprowadzenie takiego systemu
odpowiednią dostępność dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
•
stanowiska o wysokości 115 cm, z fragmentem niższej lady na wysokości może jednocześnie wymagać zastosowania w placówce odpowiednich oznaczeń
dotykowych.
60 cm, o szerokości 80-90 cm. Stanowisko to w niższej części ma odpowiednią
dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich wysokość i szerokość.
Uwaga! W przypadku braku dostępności automatów kolejkowych dla osób
poruszających się na wózkach możliwe jest wprowadzenie procedur zastępczych
3.7.7. Półki ze sprzedawanymi produktami
opisanych powyżej dla osób niewidomych. W pierwszej kolejności należy jednak
dążyć do zapewnienie odpowiedniej dostępności automatów.
1.
Półki z produktami powinny znajdować się na kondygnacji i w miejscu
dostępnym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
3.8. Umeblowanie
2.
Należy zapewnić dojazd do półek zgodny z opisem w punkcie 3.4.3.
3.
Przed półkami należy zapewnić pole manewrowe o wymiarach min.
Zalecane jest, żeby przynajmniej 1/3 miejsc siedzących dla osób oczekujących
150x150 cm. W wyjątkowych sytuacjach szerokość przestrzeni przed półkami
3.13. Dwa warianty projektowania stanowisk obsługi klienta. Po lewej stanowisko może zostać ograniczona do 90 cm, jednak jej długość nie może być większa niż w kolejce było wyposażonych w oparcia i podłokietniki ułatwiające siedzenia,
wysokie z fragmentem obniżonej lady. Po środku całe stanowisko o wysokości
wstawanie i siadanie osobom starszym oraz z niepełnosprawnościami ruchu.
150 cm.
zapewniającej odpowiedni kontakt pomiędzy pracownikiem a osobą poruszającą 4.
Najczęściej kupowane produkty powinny znajdować się na wysokości do
się na wózku inwalidzkim. Po prawej przekrój przez stanowisko - wcięcie pod
Zalecane jest, żeby przynajmniej jedno stanowisko do wypełniania druków,
120 cm.
ladą zapewnia wygodny podjazd wózkiem inwalidzkim.
pakowania paczek było dostępne dla osób poruszających się na wózkach
5.
Konieczne jest zapewnienie osobom poruszającym się na wózkach
inwalidzkich, osobom niewidomym, niskim, dzieciom pomocy w dosięgnięciu inwalidzkich.
do interesujących ich produktów lub w ich wyborze. Konieczne jest opracowanie
3.7.3. Stanowiska informacyjne
Stanowiska dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
pod tym kątem odpowiednich procedur obsługi klienta.
powinny mieć następujące parametry:
Lada stanowiska znajduje się na wysokości 118 cm. Jest to wysokość zbyt duża
3.7.8. Systemy kolejkowe
dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jednak w tym wypadu
•
przestrzeń manewrowa o średnicy min. 150 cm przed stanowiskiem;
istnieje możliwość dojechania do stanowiska od boku. Dodatkowo rolą
•
wysokość lady stanowiska 70-75 cm;
1.
Przyciski na automatach kolejkowych powinny znajdować się na
pracującego na tym stanowisku pracownika jest podchodzenie bezpośrednio do wysokości 80-120 cm. Jeżeli automat wyposażony jest w ekran dotykowy,
•
wysokość przestrzeni pod ladą stanowiska min. 67 cm;
klientów potrzebujących pomocy.
•
szerokość przestrzeni pod ladą stanowiska min. 75 cm;
ekran ten powinien znajdować się na tej wysokości.
•
głębokość przestrzeni pod ladą stanowiska min. 40 cm;
Konieczne jest spełnienie warunków opisanych w punkcie 3.7.2 lub:
stanowisko powinno być wyposażone w krzesło, żeby mogły z niego
2.
Kąt czytelności ekranu automatu kolejkowego powinien być tak dobrany, •
•
zapewnienie dojazdu do stanowiska z boku tego stanowiska;
korzystać również osoby sprawne.
żeby zapewniał odpowiednią czytelność z pozycji siedzącej oraz stojącej.
•
zapewnienie procedury wymagającej od pracownika wyjścia zza
stanowiska do osoby z niepełnosprawnością, niskiej itp.
3.
Osobom z dysfunkcjami wzroku należy zapewnić alternatywny sposób
obsługi. Systemy kolejkowe powodują szereg problemów dla tych osób
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3.9. Informacja i systemy alarmowe
3.9.1. Informacja wizualna

•
wymiary 40x40 cm;
•
oznakowanie składające się z okrągłych punktów, ułożonych w
odstępach, co 6 cm, mierząc pomiędzy osiami kolejnych punktów;
•
średnica podstawy punktu 3 cm;
•
średnica górnej części punktu 2 cm;
•
wypukłość punktu 5 mm.

3.9.4. Systemy alarmowe

Konieczne jest zapewnienie przynajmniej jednego z następujących systemów:
•
jednoczesny sygnał dźwiękowy i wizualny. Dzięki równoległemu
zastosowaniu dwóch rodzajów sygnału będzie on czytelny zarówno dla osób z
Informacja wizualna zaprojektowana dla nowych placówek Poczty Polskiej jest
dysfunkcjami wzroku oraz słuchu;
czytelna, napisy są duże i widoczne ze znacznej odległości.
•
zapewnienie procedur ewakuacyjnych. Na sali obsługi klienta powinni
Parametry elementów ostrzegawczych powinny być następujące (rysunek 3.14): znajdować się pracownicy odpowiedzialni za ewakuację klientów.
1.
W obiekcie powinny znajdować się podstawowe informacje wizualne
•
szerokość pasa 40 cm;
wskazujące funkcje poszczególnych stanowisk, automatów i toalet (jeżeli
•
pas na całej szerokości przeszkody – drzwi, schody itp.;
3.10. Automaty i skrzynki pocztowe
znajdują się w obiekcie).
•
oznakowanie składające się z okrągłych punktów, ułożonych w
Wymagania dla automatów powinny być spełnione, jeżeli w danej placówce
2.
Jeżeli w placówce znajdują się informacje na tablicach zmienno znakowych: odstępach, co 6 cm, mierząc pomiędzy osiami kolejnych punktów;
•
średnica
podstawy
punktu
3
cm;
znajdują się automaty określonego typu. Zapewnienie dostępności automatów
•
wielkość liter, mierzona w stosunku do kapitalików powinna wynikać
•
średnica górnej części punktu 2 cm;
dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz osób z dysfunkcjami nie
ze wzoru L/250 = Hz. Gdzie L oznacza odległość, z której znak powinien być
•
wypukłość punktu 5 mm47.
jest konieczne pod warunkiem zapewnienia w placówce możliwości korzystania z
widoczny, a Hz to wysokość znaku;
usług, które zapewniają znajdujące się w niej automaty.
•
pojedynczy wyraz powinien być widoczny w całości przez min. 2 s.
W obiektach o charakterystycznym układzie lub obiektach zabytkowych możliwe
jest przygotowanie dla osób niewidomych planów tyflograficznych lub modeli
3.10.1. Automaty i skrytki pocztowe
3.9.2. Informacja dźwiękowa
dotykowych obiektu. Miałyby one raczej nie wielkie znaczenie z punktu widzenia
oferowanych usług, pozwoliłby jednak osobom z dysfunkcjami wzroku zapoznać Automaty i skrzynki pocztowe dostępny dla osób poruszających się na wózkach
W nowych placówkach Poczty Polskiej systemy informacji głosowej są
się z ciekawą lub zabytkową architekturą.
inwalidzkich powinny:
połączone z systemami kolejkowymi. Podają numer klienta oraz wskazują
•
znajdować się na kondygnacji i w miejscu dostępnym dla osób
stanowisko, do którego powinien się udać. Informacja jest dobrze słyszalna i
poruszających się na wózkach inwalidzkich;
czytelna. W Placówkach Pocztowych nie jest konieczne stosowanie dodatkowych
•
mieć zapewniony dojazd zgodny z opisem w punkcie 3.4.3;
informacji dźwiękowych. Informacja dźwiękowa powinna być dobrze słyszalna i
•
mieć wszystkie elementy służące do obsługi automatu lub otwór
czytelna.
wrzutowy na wysokości nieprzekraczającej 120 cm. W przypadku automatów
dotyczy to m.in. klawiatur, kieszeni wrzutowych, kieszeni wydających, czytników
3.9.3. Informacja dotykowa
kart płatniczych. Najniższe elementy należy umieścić w taki sposób, żeby
korzystanie z nich było wygodne dla osób stojących;
W placówkach pocztowych nie jest konieczne stosowanie informacji dotykowej.
•
jeżeli automat jest wyposażony w ekran dotykowy, ekran w całości
Bardziej zasadne jest opracowanie odpowiednich pr ocedur obsługi klientów z
powinien
znajdować się na wysokości 80-120 cm (nie dotyczy skrzynek
niepełnosprawnościami wzroku, wyznaczenie pracowników, którzy powinni po
pocztowych);
wejściu do placówki osoby niewidomej udzielić jej stosownej pomocy.
•
ekran automatu powinien mieć tak dobrany kąt czytelności, żeby
wyświetlane
na nim informacje były czytelne dla osoby siedzącej oraz stojącej
Możliwe jest wprowadzenie ścieżek dotykowych prowadzących od wejścia
(nie
dotyczy
skrzynek
pocztowych.
do stanowiska informacyjnego lub najbliższego stanowiska obsługi klienta.
Dzięki takiemu rozwiązaniu osoba z dysfunkcją wzroku mogłaby po wejściu do
Automat dostępny dla osób z dysfunkcjami wzroku powinien:
placówki samodzielnie udać się do wyznaczonego stanowiska z pominięciem
•
być wyposażony w tradycyjne klawisze, zalecana jest obsługa
systemu kolejkowego. Ścieżka powinna składać się z elementów prowadzących,
przez
klawiaturę
numeryczną z oznaczonym wypukłą kropką klawiszem „5”
elementów zmiany kierunku (stosowanych wszędzie, gdzie ścieżka zakręca lub
(niedopuszczalne są ekrany dotykowe);
znajduje się skrzyżowanie ścieżek), elementów ostrzegawczych (stosowanych
•
być wyposażony w klawiaturę numeryczną z oznaczonym za pomocą
przed drzwiami, schodami itp.)
wypukłej kropki klawiszem „5”;
•
być wyposażony w gniazdo słuchawkowe umożliwiające podłączeni
Parametry elementów prowadzących powinny być następujące (rysunek 3.14):
słuchawek i korzystanie z komunikatów głosowych;
•
szerokość ścieżki równa 30 cm;
•
menu powinno być czytelne i dostosowane do obsługi przez osoby z
•
ścieżka składająca się z 7 równoległych wypukłych pasów, biegnących
dysfunkcjami
wzroku;
równolegle do kierunku ruchu;
•
komunikaty
głosowe powinny być czytelna dla osób z dysfunkcjami
•
odległości pomiędzy poszczególnymi pasami równe 2,5 cm, mierzone
wzroku;
pomiędzy najbliższymi krawędziami sąsiadujących pasów;
•
zalecane jest, żeby bankomat znajdował się w wydzielony
•
wypukłość pasów 4-5 mm.
rzs. 3.14. Parametry ścieżek dotykowych: a) wielkość skrzyżowania ścieżek, b)
pomieszczeniu,
zapewniającym osobie z dysfunkcją wzroku bezpieczeństwo
parametry elementów prowadzących, c) i d) parametry elementów ostrzegawcwykonywania
transakcji.
Parametry elementów zmiany kierunki powinny być następujące (rysunek 3.14): zych
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Uwaga! Opracowanie systemu dla automatów dostępnego dla osób z
dysfunkcjami wzroku powinno odbywać się przy współpracy ze specjalistami, a
także z wykorzystaniem testerów niewidomych i słabowidzących.

poruszania się z pominięciem oddawczej skrzynki po cztowej oraz bez
konieczności odbioru przesyłki w placówce pocztowej. Przesyłki powinny być
dostarczane na życzenie danej osoby, bez pobierania od niej dodatkowych opłat.

5.
W przestrzeni biurowej powinna znajdować się toaleta
przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
zaprojektowana zgodnie z wcześniej wymienionymi wytycznymi.

3.10.2.Automaty wysyłkowe

6.
Konieczne jest przyjmowanie od osoby z ograniczoną możliwością
poruszania się w miejscu jej zamieszkania prawidłowo opłaconej przesyłki
pocztowej niebędącej przesyłką rejestrowaną.
Zalecane jest, żeby w każdej placówce przynajmniej jeden pracownik na
każdej zmianie potrafił posługiwać się językiem migowym , przynajmniej jego
podstawami. Możliwe jest również zapewnienie tłumacza na odległość, z
wykorzystaniem np. komunikatorów internetowych.
Zalecane jest, żeby zapewnić osobom z ograniczoną możliwością poruszania się
obsługę poza kolejnością.

Umieszczenie przy drzwiach do pomieszczeń tabliczek z opisami pomieszczeń
wykonanymi w alfabecie Braille’a.

Automaty wysyłkowe w nowych placówkach Poczty Polskiej wyposażone
są w ekrany dotykowe i z tego powodu należy uznać je za niedostępne dla
osób z dysfunkcjami wzroku. Zbyty wysoko dla osób poruszających się na
wózkach znajdują się niektóre elementy automatu: ekrany dotykowe (130-155
cm), kieszeń na banknoty (137 cm), otwór na monety (140 cm), wydawanie
potwierdzeń i faktur (150 cm).
Te same usługi dostępne są przy stanowiskach obsługi klienta, dlatego
zapewnienie dostępności tych automatów nie jest konieczne.
3.10.3.Odbiór paczek
Automaty służące do odbioru paczek w nowych placówkach Poczty Polskiej
wyposażone są w ekrany dotykowe i z tego powodu należy uznać je za
niedostępne dla osób z dysfunkcjami wzroku. Zbyty wysoko dla osób
poruszających się na wózkach znajdują się niektóre elementy automatu:
ekrany dotykowe (115-145 cm), skrytki (10-180 cm). Część skrytek znajduje
się na wysokości odpowiedniej dla osób poruszających się na wózkach, jednak
system automatycznie przydziela skrytki, dlatego nie ma gwarancji, że list lub
paczka adresowana do danej osoby będzie znajdowała się na odpowiedniej dla
niej wysokości.
Te same usługi dostępne są przy stanowiskach obsługi klienta, dlatego
zapewnienie dostępności tych automatów nie jest konieczne.
3.10.4.Bankomaty
Bankomaty w nowych placówkach Poczty Polskiej wyposażone są w ekrany
dotykowe i z tego powodu należy uznać je za niedostępne dla osób z
dysfunkcjami wzroku. Elementy służące obsłudze automatu znajdują się na
wysokości 90-127 cm. Jest to wysokość, którą wyjątkowo można uznać za
dopuszczalną.

rys. 3.15. Przykład automatów dostępnych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz osób niskich. Po lewej bankomat lub automat pocztowy
– wszystkie elementy służące do obsługi automatu na wysokości 80-120 cm, po
prawej paczkomat – ekran na wysokości 80-120 cm, zakreskowany fragment automatu pokazuje przykładowo skrytki, w których powinny znajdować się paczki
dostępne dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

3.12. Procedury obsługi
1.
Nie jest możliwe odmówienie osobie korzystającej z pomocy psa
asystującego, wejścia do placówki razem z psem asystującym.
2.
Personel pracujący na sali obsługi klienta powinien przejść szkolenia z
zakresu obsługi osób z niepełnosprawnościami.
3.
Zapewnienie procedury wymagającej od pracownika niezwłocznego
udzielanie pomocy osobie z ograniczoną możliwością poruszania się przy
korzystaniu np. z systemu kolejkowego, sięganiu do wysoko ułożonych
produktów lub mającą problemy w poruszaniu się po placówce. Jeżeli w
placówce znajduje się punkt informacyjny, za udzielenie pomocy powinien
odpowiadać pracownik pracujący w tym punkcie, w innym wypadku pomocy
powinien udzielić pracownik, który może zrobić to najszybciej.

Konieczne jest zapewnienie przynajmniej jednego z następujących rozwiązań:
•
dostępność bankomatu zgodnie z opisem w punkcie 3.10.1;
4.
Na sali operacyjnej powinni znajdować się pracownicy odpowiedzialni
•
zapewnienie osobom, które nie będą w stanie skorzystać z bankomatu
za
ewakuację
klientów, w tym osób z ograniczoną możliwośc ią poruszania
możliwości dokonywania wypłat przy stanowisku obsługi klienta. Pobierane
prowizje powinny być zgodne z prowizjami, jakie klient zapłaciłby w bankomacie. się. Pracownicy ci powinni znać podstawy zachowania się względem osób
z ograniczoną możliwością poruszania się oraz zapewnienie tym osobom
bezpieczeństwa.
5.
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3.13. Przestrzeń biurowa
Dostępność przestrzeni biurowych nie jest brana pod uwagę w trakcie
certyfikacji placówek. Poniższe wytyczne mają ułatwić projektowanie tego typu
przestrzeni. Należy jednak pamiętać, że stopnie oraz rodzaje niepełnosprawności
mogą znacząco się od siebie różnić, w związku z czym odstępstwo od
przedstawionych wytycznych dla jednej osoby może być barierą, a dla innej już
nie musi. Dlatego podejmowan ie decyzji o zatrudnieniu każdego pracownika
powinno być sprawą indywidualną. Np. wąski korytarz może stanowić problem
dla osób poruszających się na dużych wózkach elektrycznych, ale nie będzie
przeszkodą dla osób korzystających z małych wózków aktywnych.
Ponadto bardzo istotne będzie odpowiednie dobranie stanowiska pracy i
niezbędnych na nim kompetencji do możliwości danej osoby. Np. zatrudnienie
osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim nie będzie raczej możliwe na
stanowisku listonosza, ze względu na br ak dostępności wielu, zwłaszcza
starszych budynków mieszkalnych.
3.13.1.Parametry ogólne
1.
Parametry przestrzeni biurowej powinny odpowiadać zasadom
opisanym w punktach 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.
2.
Jeżeli w placówce będą znajdowały się bramki dostępu, szerokość
przynajmniej jednej powinna wynosić min. 90 cm. Bramka ta nie może być
wyposażona w kołowrót.
3.
Włączniki światła, panele sterujące klimatyzacją, czytniki kart dostępu
itp. powinny znajdować się na wysokości 80-120 cm.
4.
Osoby poruszające się na wózkach powinny mieć zapewniony dojazd
do wszystkich przestrzeni, z których będą musiały korzystać, w tym do swojego
biurka, mebli z materiałami niezbędnymi do ich pracy, pomieszczeń socjalnych,
toalet itp. Dojazd do tych miejsc powinien być zgodny z opisem w punkcie 3.4.3.
Przy tych miejscach należy zapewnić przestrzenie manewrowe o średnicy min.
150 cm.

3.13.2.Dostępność stanowiska pracy
1.
Stanowisko pracy osoby poruszającej się na wózku:
•
powinno znajdować się na kondygnacji i w miejscu dostępnym dla osoby
poruszającej się na wózku inwalidzkim;
•
dojazd do niego powinien być zgodny z opisem w punkcie 3.4.3;
•
przynajmniej część wieszaków lub półek (odpowiednio do funkcji mebla)
powinna znajdować się na wysokości nie większej niż 120 cm. (Zapewnienie
biurka z możliwością regulacji wysokości.)
3.13.3.Dostępność szatni
Jeżeli dla pracowników będzie dostępna szatnia lub szafa/szafki na ubrania:
•
powinny znajdować się na kondygnacji i w miejscu dostępnym dla osoby
poruszającej się na wózku inwalidzkim;
•
dojazd powinien być zgodny z opisem w punkcie 3.4.3;
•
przynajmniej część wieszaków lub półek (odpowiednio do funkcji mebla)
powinna znajdować się na wysokości nie większej niż 120 cm.
3.13.4.Dostępność pomieszczeń socjalnych
1.
Przynajmniej jedno pomieszczenie socjalne powinno znajdować się
na kondygnacji i w miejscu dostępnym dla osoby poruszającej się na wózku
inwalidzkim.
2.
Dojazd do pomieszczenia powinien być zgodny z opisem w punkcie
3.4.3.
3.
W pomieszczeniu należy zapewnić przestrzeń manewrową o wymiarach
min. 150x150 cm. W przestrzeni tej nie mogą znajdować się żadne przeszkody.
4.
Należy zapewnić osobie poruszającej się na wózku możliwość dojazdu
do szafek kuchennych, zlewu, stolika, kuchenki mikrofalowe j, czajnika, lodówki.
5.
Niezbędne wyposażenie, m.in. kuchenka mikrofalowa, naczynia sztućce
powinny znajdować się nie wyżej niż 120 cm od posadzki.
6.
Przynajmniej jeden stolik powinien umożliwiać podjechanie do niego
wózkiem inwalidzkim. Pod stolikiem należy zapewnić przestrzeń o wysokości
min. 67 cm, szerokości min. 75 cm i głębokości min. 40 cm.
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