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o mnie



Nazywam się Malwina Kuzera. 

Jestem głównym projektantem 

w pracowni EMKU. Od 15 lat 

aranżuję mieszkania, biura oraz 

gabinety. Trzy lata temu podję-

łam się długofalowej współpra-

cy z przychodniami Vigor Ponit 

opracowując projekty techno-

logiczne oraz aranżacje wnętrz 

ich placówek.  W tym ebooku 

podzielę się z Tobą moim do-

świadczeniem oraz wiedzą 

techniczną, która pomoże Ci za-

planować Twój własny gabinet. 
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przepisy i wymogi
sanepidu
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W oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność lecz-
niczą (Dz.U.2019.595 z dnia 2019.03.29) 
oraz Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 
t.j. z dnia 2020.02.25)

Postaram się przybliżyć Ci wymogi jakie 
stawia przed lokalami sanepid. Nie każdy 
lokal nadaje się na gabinet. Sanepid stawia 
przed nami kilka wymogów, które należy 
spełnić. Układ i ilość pomieszczeń ściśle 
związana jest z zakresem Twoich usług. 
Inaczej projektuje się gabinet, gdzie będą 
robione tylko makijaże, a inaczej gabinet 
medycyny estetycznej. Zanim przejdziesz 
do projektowania / planowania,  zrób li-
stę zabiegów, jakie planujesz wykonywać  
w gabinecie. 

Ogólne przepisy dot. lokalu:

1. Lokal musi mieć wysokość min. 280 
cm (chyba, że jest wentylowany mecha-
nicznie, może mieć wtedy wysokość 
260 cm)

2. Każde pomieszczenie musi mieć wen-
tylację (grawitacyjną lub mechaniczną.)

3. W każdym pomieszczeniu oprócz re-
cepcji musi być umywalka z ciepłą  
i zimną wodą. 

4. Na podłodze oraz do wysokości 2 m 
na ścianie musi być materiał łatwy do 
utrzymania czystości.  

WSKAZÓWKA
Oprócz płytek na ścianie można 

zastosować farbę ceramiczną
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Przepisy dotyczące wymiarów WC. 

Podstawowym wymogiem wc w lokalu usługowym jest podział na przedsionek z umywalką 
oraz oddzielna toaleta. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia sanepidu. Urzędnicy nie 
„przepuszczają” innych rozwiązań. 

Przykład Rys. nr 1

Dostosowanie lokalu pod osoby niepełnosprawne. 

Kiedyś dostosowanie lokalu dla osób niepełnosprawnych było obowiązkiem najemcy. Gene-
rowało to duże koszty adaptacji. Obecnie, jeśli budynek nie spełnia wymogów (nie znajduje 
się na parterze, nie ma możliwości powiększenia łazienki, lub nie zmieszczą się korytarze 
o szerokości 150 cm) najemca nie ma takiego obowiązku. 



rodzaje
pomieszczeń
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Czas na technologie.
Jest to ścieżka jaką poruszamy się po gabinecie. 

1.Recepcja 

Pierwsze pomieszczenie, które jest na wejściu. Potrzebujesz w niej zlokalizować: wyższą 
ladę, miejsce na dokumenty pacjentów, cennik usług. Mile widziana jest też witryna na 
tzw. dodatkową sprzedaż: kremy, kosmetyki czy akcesoria, których jesteś producentem lub 
dystrybutorem. 

Przykłady recepcji
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WSKAZÓWKA
Tutaj umieść swoje logo, przyciągającą uwagę 

lampę lub inny detal, który będzie się wyróżniał.  
Żywe kwiaty mile widziane.

logo + lampa + żywe kwiaty 
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2.Poczekalnia 
Miejsce dla oczekujących z krzesłem lub kanapą i stolikiem na gazety… Tak podchodziło 
się do tematu kiedyś. Teraz jest to przestrzeń sprzedażowa, galeria produktów gold, mini 
kawiarnia oraz studio fotograficzne. Poczekalnia przy recepcji to miejsce, gdzie klientka 
ma się czuć wyjątkowo. To tutaj powstają pierwsze selfie z Twojego gabinetu, to tutaj pije 
się najlepszą kawę w mieście, to tutaj klientka siada w spokoju i mówi…. wooow. 
Przyda się też szafa ubraniowa lub ciekawy wieszak. 

Przykłady poczekalni
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WSKAZÓWKA
Tutaj umieść ściankę do zdjęć, kompozycję  

kwiatową, # z oznaczeniem Twojego gabinetu
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1. Umywalka – obowiązkowa. Podłączenie 

bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz od-

pływu. 

2. Jeżeli będzie stał autoklaw musisz mieć 

dodatkowy zlew. Coraz częściej projek-

tuję specjalne pomieszczenie do stery-

lizacji narzędzi. Kiedyś ukrywane - te-

raz eksponowane. Dzięki temu gabinet 

zyskuje dodatkowe zaufanie klienta. 

3. Dobre światło. Konieczność. Jeżeli bę-

dzie wykonywany  zabieg lub makeup 

światło robi połowę sukcesu. 

4. Duże, dobrze wyeksponowane lustro. 

Optycznie powiększy lokal i przyda się 

przy sesjach.   

5. Odległość między urządzeniami min. 

70 cm. 

6. Mini biureczko i dodatkowe krzesło na 

torebkę mile widziane. 

7. Dodatkowy wieszak. Nie każdy lubi zo-

stawiać rzeczy w poczekani. 

8. Głębokość blatu roboczego z umywalką 

i zlewem to 62 cm. 

3.Gabinety 
Leżanki i meble są wyborem uzależnionym od stylu oraz możliwości finansowych właści-
ciela, ale panują ogólne zasady, które pomogą odpowiednio dobrać wyposażenie. 
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Przykłady gabinetów
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5.Pomieszczenie socjalne  
Jeżeli planujesz pracować sama możesz z niego zrezygnować choć szczerze, nie radzę. Każ-
demu przyda się mini aneks z lodówką, zlewem, może nawet ze zmywarką. Zaplanuj w nim 
również szafę na odzież brudną i czystą oraz miejsce do jedzenia. 

6.Pomieszczenia dodatkowe  
Jednym z nich jest pomieszczenie do przetrzymywania odpadów medycznych. Jeżeli zdecy-
dujesz się na usługę, w której przerywasz ciągłość skóry, takie pomieszczenie z lodówką 
będzie Ci potrzebne. 

7.Pomieszczenie zabiegowe.   
Konieczne pomieszczenie przy usługach typu „wlewy witaminowe”. W tej przestrzeni pod-
pinane są kroplówki, pobierana krew do badań oraz osocze. Takie pomieszczenie musi 
być wyposażone  w umywalkę, labor czyli blat roboczy z szafkami, krzesło zabiegowe oraz 
krzesło dla personelu. 

4.Pomieszczenie porządkowe  
Kiedyś było zastępowane szafką porządkową. Z doświadczenia jednak wiem, że takie roz-
wiązania się nie sprawdzały. Czym jest pomieszczenie porządkowe i do czego dokładnie 
służy? Jest to miejsce na mopy, wiadra, szczotki, zapasy wacików, papierów. Składzik, który 
ma wielką moc. 
Wg. przepisów absolutne minimum wyposażenia to: zlew porządkowy na brudną wodę, 
dostęp ciepłej, zimnej wody, wieszaki na mopy (nie mogą dotykać podłogi), szafki na środki 
chemiczne, półka na wiadro. Pamiętaj o wentylacji. W tym pomieszczeniu jest KONIECZNA. 



układ funkcjonalny
i ergonomia
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recepcja poczekalnia

WC

gabinety

pomieszczenie

socjalne

pomieszczenie

porządkowe
ew. drugie

WC

układ funkcjonalny
i ergonomia

gabinetu



styl
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Zapoznaj się ze stylem jaki Tobie najbardziej odpowiada. Postaw na neu-
tralną aranżację, a dodatkami nadaj charakteru. Nie podążaj ślepo za trenda-
mi. Pamiętaj, one szybko się zmieniają. Dawnej panowała moda na gabinety  
w stylu glamour. W konsekwencji mężczyźni, którzy chcieli skorzystać z usług 
nie czuli się komfortowo. Obecnie mamy kilka stylów, które utrzymują się na 
„szczycie” lokali usługowych, a przy okazji mocno kojarzą się z branżą beauty. 

BOHO   
Naturalne materiały, kolory ziemi, miękkie tkaniny.



Minimalizm   
Surowo, zimno, elegancko, trochę jak przychodnia. 
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Nowojorski   
To oswojony i wyważony styl glamour. Jednak nie taki „na bogato”. Złote lub srebrne dodat-
ki nadają klasy i charakteru. 
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Art. Deco   
Najbardziej nieoczywisty. Eleganckie łuki, sztukateria, materiały wysokiej jakości. Dużo 
szkieł, luster, ale połączone z surowym drewnem i betonem. Odważny, a za razem budzący 
respekt. Tak... mój ulubiony. Pozwala projektantom na stworzenie miejsca niczym galeria 
sztuki. 



kolorystyka
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Kolor Twojego gabinetu jest ściśle związany ze stylem oraz projektem logo. 

Warto postawić na neutralne tło… biel, szarość, beż  
i uzupełnić je kolorem ekstra. 

W doborze kolorystyki pomoże Ci tzw. Koło barw. 

Na kole barw mieści się 12 kolorów, a kształt wyjaśnia ich wzajemny stosunek. 
Pozwala on zrozumieć, które kolory do siebie pasują, a które się kłócą. 

Kolory leżące naprzeciwko siebie tzw. komplementarne, uwydatniają swoje 
barwy. np. czerwień czy zieleni jest jeszcze bardziej wyrazista.

Kolory leżące koło siebie.
Rozwiązanie bezpieczne dla osób, 

które nie lubią ryzykować. 

Jeżeli chcesz jednak postawić  
na mocny kolor. Wybierz jeden  

i baw się jego odcieniami. 

Analogowa paleta barw



detal
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Nic nie działa na oko jak idealnie dobrany detal. Jeżeli chcesz się wyróżniać i przykuć 
uwagę swoich gości, ozdób lokal detalami. Postaw na nowoczesne uchwyty, nieszablonowe 
rozwiązania na ścianie typu grafiki albo charakterystyczny stół lub fotel. 

Postaw na coś 
o czym dziew-
czyny będą 
jeszcze długo 
opowiadały, 
cykały zdjęcia 
i oznaczały lo-
kal w Social 
mediach. 
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wskazówki

Wysokość recepcji - 95-105 cm

Wysokość stolików do manicure – 80-85 cm

Krzesło do makeupu - wysoki hoker

Odcienie żarówek - neutralne

Rodzaj podłogi - wysoka klasa ścieralności,

płytki barwione w masie, panel winylowy

Szerokość drzwi min. 90cm

Wysokość pomieszczenia – 280 cm

Głębokość szafek roboczych – 60 cm 

Wysokość szafek roboczych – 90 cm 

Szerokość korytarza - 120 cm



Chodkiewicza 45a/15

533 801 600

biuro@emkuprojekt.com


