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je, po odliczeniu 25% kosztów zakupu umundurowa
nia. Ekwiwalent jest wypłacany za pełne miesiące. 

10. W razie rozwiązania umowy o pracę w drodze 
porozumienia stron i przejścia woźnego szkolnego, 
przed upływem okresu używalności umundurowania, 
do innej szkoły na stanowisko, na którym przysługuje 
umundurowanie, prawo do umundurowania w no
wym miejscu pracy powstaje po upływie okresu uży
walności umundurowania przydzielonego w poprzed
niej szkole. 

11. W razie utraty bądź zniszczenia całości lub czę
ści umundurowania przed upływem okresu używalno
ści, woźny szkolny otrzymuje nowe umundurowanie 
(część umundurowania), jeżeli: 

1) utrata lub zniszczenie nastąpiło bez jego winy -
bezpłatnie, 

2) utrata lub zniszczenie nastąpiło z jego winy - za 
zwrotem 25% kosztów zakupu nowego umundu
rowania oraz za zwrotem koszlów utraconego 
bądź zniszczonego umundurowania; koszt utra
conego bądź zniszczonego umundurowania 
(części umundurowania) oblicza się za okres od 

utraty lub zniszczenia do końca okresu używal
ności. 

12. W razie rozwiązania umowy o pracę przed upły
wem okresu używalności umundurowania, jeżeli roz
wiązanie umowy nastąpiło za wypowiedzeniem przez 
wożnego szkolnego lub z jego winy bez wypowiedze
nia, umundurowanie przechodzi na własność pracow
nika za zwrotem wartości umundurowania, obliczonej 
za czas od dnia zaprzestania pracy do końca okresu 
używalności, po odliczeniu poniesionej przez woźnego 
części kosztów umundurowania. 

13. Umundurowanie przechodzi na własność woź
nego szkolnego bez obowiązku zwrotu wartości umun
durowania, o której mowa w ust. 12, w razie rozwiąza
nia umowy o pracę: 

1) przed upływem okresu używalności w innych przy
padkach niż określone w ust. 12, a także w związku 
z przejściem na emeryturę lub rentę, 

2) po upływie 75% okresu używalności. 

14. Koszty prania i naprawy umundurowania pono
si wożny szkolny. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 19 czerwca 1996 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cyto
statycznych w zakładach opieki zdrowotnej. 

Na podstawie art. 237 15 § 2 Kodeksu pracy zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa warunki bezpieczeń 

stwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych 
przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywa
niu leków cytostatycznych w oddziałach chemiotera
pii, hematologii, przychodniach onkologicznych oraz 
innych komórkach organizacyjnych zakładów opieki 
zdrowotnej, w których leki cytostatyczne są stosowa
ne. 

§ 2. Czynności związane z przygotowaniem leków 
cytostatycznych przed ich podaniem powinny być do
konywane w wydzielonym pomieszczeniu, wyposażo

nym w wyciąg. 

§ 3. 1. Pomieszczenia, w których przygotowuje się 
leki cytostatyczne, powinny posiadać wentylację me
chaniczną, zapewniającą 10-krotną wymianę powietrza 
w ciągu godziny. 

2. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1, nie mo
gą być usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie po
mieszczeń służących do przechowywania środków 
spożywczych oraz przyrządzania i spożywania posił
ków, a także przy ciągu komunikacyjnym służącym do 
ruchu pacjentów i odwiedzających. 

§ 4. Niedozwolone jest spożywanie posiłków oraz 
palenie tytoniu w pomieszczeniach, w których przecho
wuje się leki cytostatyczne lub odbywa się ich przygo
towanie i podawanie. 

§ 5. Przy wykonywaniu czynności polegających na 
rozpuszczaniu i podawaniu leków cytostatycznych na
leży przestrzegać zaleceń producenta leku, w szczegól
ności dotyczących stosowania środków ochrony indy
widualnej: rękawiczek, fartuchów, okularów, czepków 
i masek. 

§ 6. Sprzęt medyczny używany do podawania le
ków cytostatycznych, w szczególności strzykawki, ze
stawy do przetoczeń, pompy infuzyjne, powinien być 
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szczelny, zapewniający niewydostawanie się leku na 
zewnątrz. 

§ 7. Strzykawki, dreny, zbiorniki oraz inny sprzęt 
medyczny używany podczas pielęgnacji chorych leczo
nych lekami cytostatycznymi , w razie gdy nie jest moż
liwe jego odkażanie, powinien być jednorazowego 
użytku. 

§ 8. 1. Pościel oraz bielizna chorych leczonych leka
mi cytostatycznymi powinna być zmieniana codzien
nie. 

2. Odzież ochronna pracowników przygotowujących 
oraz podających leki cytostatyczne powinna być jedno
razowego użytku. 

§ 9. Niedozwolone jest zatrudnianie przy pracy z le
kami cytostatycznymi kobiet w ciąży i w okresie kar
mienia piersią. 

§ 10. Osoby pracujące w kontakcie z lekami cytosta
tycznymi nie mogą wykonywać czynności, podczas 
których będą narażone na promieniowanie jonizujące . 

§ 11. Ustala się szczegółowe zasady postępowania 
przy przygotowywaniu i podawaniu leków cytostatycz
nych: 

1) podczas otwierania ampułki z lekiem oraz nabiera
nia leku do strzykawki należy ampułkę przykryć ja
łowym gazikiem zwilżonym w spirytusie w celu 
uniknięcia skaleczenia i skażenia skóry wyciekają
cym płynem, 

2) w razie gdy przed iniekcją zaistnieje potrzeba usu
nięcia powietrza ze strzykawki, należy na zakończe
nie igły umocowanej na strzykawce trzymanej pio
nowo nałożyć w sposób jałowy sterylny gazik w ce
lu zapobieżenia rozpylaniu leku; po usunięciu po
wietrza, przed wykonaniem iniekcji u pacjenta, igłę 
należy zmienić, 

3) podczas dzielenia leków tabletkowych nie należy 
dopuszczać do rozprzestrzeniania ich pyłu lub dro
bin oraz nie wolno dotykać ich gołą ręką, 

4) miejsce skażone lekami należy dokładnie zmyć oraz 
oczyścić gazą lub ligniną zwilżoną wodą, a następ

nie osuszyć przez wytarcie; przy ewentualnym ska
żeniu skóry, błon śluzowych i oczu należy spłukać 
je za pomocą dużej ilości wody. 

§ 12. 1. Instrukcje zawierające zasady, o których 
mowa w § 11, powinny zostać umieszczone w miej
scach, w których leki cytostatyczne są przygotowywa
ne przed podaniem. 

2. Kierownik zakładu opieki zdrowotnej, w którym 
leki cytostatyczne są stosowane, zobowiązany jest do 
zapewnienia przestrzegania przez pracowników zasad, 
o których mowa w § 11. 

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: R.J. Żochowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 27 czerwca 1996 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierp
nia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, 
poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, 
poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682 oraz z 1996 r. Nr 24, 
poz. 110) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 2 lipca 1992 r. w sprawie zasad wy
nagradzania pracowników publicznych zakładów opie
ki zdrowotnej (Dz. U. Nr 55, poz. 273, z 1993 r. Nr 41, 

poz. 190, z 1994 r. Nr 21, poz. 75, Nr 69, poz. 303 
i Nr 125, poz. 614 oraz z 1995 r. Nr 8, poz. 42, Nr 84, 
poz. 424 i Nr 122, poz. 594) załącznik nr 1 do rozporzą
dzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do 
niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą od dnia 1 lipca 1996 r. 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: R. J. Żochowski 


