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4. Zasiłek socjalny, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest 
waloryzowany kwartalnie według zasad określonych 
w § 6 pkt 2-5. 

5. Od zasiłku socjalnego pracodawca odprowadza 
składkę na ubezpieczenie społeczne. 

§ 10. Otrzymującemu świadczenie socjalne albo 
zasiłek socjalny, który samodzielnie, z własnej inicja
tywy, znajdzie nowe zatrudnienie u pracodawcy nie 
uprawnionego do stosowania osłon socjalnych -
z wyłączeniem każdej pracy pod ziemią - i zgłosi ten 
fakt podmiotowi zobowiązanemu do wypłacenia 
świadczenia socjalnego lub zasiłku socjalnego, przy
sługuje: 

1) 50% przyznanego świadczenia socjalnego lub za
siłku socjalnego, wypłacanego jednak nie dłużej 
niż do końca okresu, na który świadczenie lub za
siłek przyznano, albo 

2) jednorazowa odprawa socjalna lub zasiłkowa 
w wysokości stanowiącej iloczyn 50% przyznane
go świadczenia socjalnego lub zasiłku socjalnego 
oraz liczby pełnych miesięcy, które pozostały do 
końca okresu, na który świadczenie lub zasiłek 
przyznano. 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1997 r. 

Minister Gospodarki: W. Kaczmarek 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 

z dnia 17 lipca 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby 
ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska. 

Na podstawie art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycz
nia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska 
(Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446, 
z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. 
Nr 46, poz. 296) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu 
z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę 

ochrony zdrowia i środowiska (Dz. U. Nr 133, poz. 690 
i z 1996 r. Nr 155, poz. 766), w załączniku nr 1 w pozycji 
10 wyrazy "od 1 lipca 1997 r." zastępuje się wyrazami 
"od 1 stycznia 1998 r." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą od dnia 1 lipca 1997 r. 

Minister Gospodarki: W. Kaczmarek 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 8 lipca 1997 r. 

w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać pod względem technicznym i sanitarnym urządzenia i po
mieszczenia, w których można wykonywać indywidualną praktykę pielęgniarki i położnej. 

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 
1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 91, 
poz. 410) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Urządzenia i pomieszczenia, w których pielę
gniarka, położna może wykonywać indywidualną prak
tykę, powinny odpowiadać, pod względem technicz
nym i sanitarnym, wymogom określonym w załączni
ku do rozporządzenia. 

§ 2. Urządzenia i pomieszczenia, w których pielę
gniarka, położna może wykonywać indywidualną prak-

tykę na podstawie zawartej z innym podmiotem niż za
kład opieki zdrowotnej umowy o pracę lub umowy cy
wilnoprawnej, powinny odpowiednio odpowiadać pod 
względem technicznym i sanitarnym wymogom okre
ślonym w załączniku do rozporządzenia. 

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

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: R.J. Żochowski 
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Załączn i k do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 8 lipca 1997 r. (poz. 543) 

WYMOGI, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM 
I SANITARNYM URZĄDZENIA I POMIESZCZENIA, W KTÓRYCH PIELĘGNIARKA, POŁOŻNA MOŻE 

WYKONYWAĆ INDYWIDUALNĄ PRAKTYKĘ. 

A. Wymogi, jakim powinno odpowiadać pomieszcze
nie 

1. Pomieszczenie, w którym jest wykonywana indywi
dualna praktyka pielęgniarki, położnej, może sta
nowić odrębny budynek, odrębny lokal lub może 
stanowić część lokalu przeznaczonego na inne ce
le, pod warunkiem izolacji pomieszczenia od in
nych użytkowników lokalu. 

2. Powierzchnia pomieszczenia powinna być dostoso
wana do zainstalowanych urządzeń, aparatury 
i sprzętu i wynosić co najmniej 15 m2• 

3. Podłoga pomieszczenia powinna być wykonana 
z materiałów gładkich, twardych, zmywalnych, nie
nasiąkliwych i odpornych na działanie środków de
zynfekcyjnych. Dopuszczalna jest podłoga drew
niana, pod warunkiem pokrycia materiałem o wła
ściwościach określonych w poprzednim zdaniu. 

4. Ściany pomieszczenia powinny być łatwo zmywal
ne i umożliwiające dezynfekcję. W miejscach wy
magających częstej dezynfekcji ściany powinny 
być wyłożone materiałami twardymi, gładkimi, 
trwałymi, zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpor
nymi na działanie środków dezynfekcyjnych. 

5; Pomieszczenie powinno być wyposażone w punkt 
poboru wody ciepłej i zimnej lub powinien być za
pewniony dostęp do punktu poboru wody ciepłej 
i zimnej, przeznaczonej dla ogółu użytkowników lo
kalu, z osobnymi ręcznikami jednorazowego użyt
ku, przeznaczonymi dla pacjentów. 

6. Przy punktach poboru wody ciepłej i zimnej ściany 
powinny być wyłożone matefiałami o cechach wy
mienionych w ust. 4. Dopuszcza się malowanie 
olejne. 

7. Pomieszczenie powinno mieć zapewniony bezpo
średni dostęp światła dziennego. 

8. Pomieszczenie, w którym występuje nadmierne na
świetlenie naturalne, powinno mieć zainstalowane 
urządzenia zabezpieczające przed przegrzewa
niem. 

9. Pomieszczenie powinno mieć zapewnione wietrze
nie naturalne. 

10. Budynek lub lokal, w którym znajduje się pomiesz
czenie, powinny być wyposażone w instalację: wo
dociągową, kanalizacyjną, ciepłej wody, grzewczą 
i elektryczną. 

11 . Instalacje powinny być wykonane jako kryte, chyba 
że przepisy określające warunki techniczne, jakim 

powinny odpowiadać obiekty budowlane, stano
wią inaczej. 

12. Grzejniki powinny być gładkie i łatwe do czyszcze
nia. Nie dopuszcza się instalowania grzejników 
i ru r ożebrowanych oraz ogrzewania podłogowego 
i sufitowego. 

13. W lokalu, w którym znajduje się pomieszczenie, po
winna znajdować się wydzielona toaleta dla pa
cjentów lub zapewniony dostęp do toalety prze
znaczonej dla ogółu użytkowników lokalu. 

14. Korytarz, na którym przewiduje się ruch pacjentów 
w wózkach inwalidzkich, powinien zapewniać swo
bodny ruch tych wózków oraz powinien być wypo
sażony w urządzenia ułatwiające poruszanie się 
osób nie pełnosprawnych (np. pochwyty przyścien
ne). 

15. W tym samym pomieszczeniu mogą być przyjmo
wane dzieci zdrowe i chore oraz dorośli, przy za
chowaniu rozdziału czasowego przyjęć dzieci zdro
wych. 

16. Zaleca się wydzielone pomieszczenie przeznaczone 
na poczekalnię dla pacjentów. 

B. Wymogi, jakim powinny odpowiadać urządzenia 

1. Pomieszczenie powinno być wyposażone co naj
mniej w następujące meble: biurko przeznaczone 
na przechowywanie dokumentacji medycznej, 
oszkloną szafkę przeznaczoną na przechowywanie 
leków, artykułów sanitarnych i innych materiałów 
medycznych, kozetkę i krzesła. Meble powinny być 
wykonane z materiałów łatwo zmywalnych i umoż
liwiających dezynsekcję i dezynfekcję. 

2. W pomieszczeniu, w którym przewiduje się przyj
mowanie niemowląt, powinien być zestaw urzą
dzeń umożliwiających mycie i pielęgnację nie
mowląt. 

3. W pomieszczeniu należy zapewnić stosowanie lam
py bakteriobójczej. 

4. W pomieszczeniu powinno znajdować się miejsce 
przeznaczone do składowania bielizny czystej oraz 
pojemnik do przechowywania brudnej bielizny, od
powiednio zabezpieczony. 

5. W pomieszczeniu powinno być wiadro zaopatrzone 
w worki plastikowe przeznaczone do gromadzenia 
wszelkiego typu odpadów, a w szczególności 
sprzętu jednorazowego użytku, zużytych artykułów 
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sanitarnych i innych materiałów medycznych, oraz 
pisemna instrukcja sposobu utylizacji odpadów. 

6. W pomieszczeniu, w którym jest wykonywana indy
widualna specjalistyczna praktyka w określonej 
dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdro
wia, powinien być zestaw urządzeń umożliwiają
cych udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie 
z wiedzą wymaganą w tej dziedzinie medycyny. 

7. W pomieszczeniu, w którym wykonywane są zabie
gi światłolecznictwa lub badanie laboratoryjne, po
winna być urządzona wentylacja mechaniczna. 

8. W pomieszczeniu, w którym są wykonywane 
świadczenia takie, jak opatrunki, zdejmowanie 
szwów, przy użyciu sprzętu medycznego, lub w in
nym pomieszczeniu powinno być zainstalowane 
urządzenie do sterylizacji. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 8 lipca 1997 r. 

w sprawie szczególnych warunków sanitarnych przy produkcji i w obrocie naturalnych wód mineralnych, 
mineralnych wód mieszanych, naturalnych wód źródlanych oraz wód stołowych. 

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 25 listo
pada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i ży
wienia (Dz. U. Nr 29, poz. 245, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, 
z 1985 r. Nr 12, poz. 49, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, 
z 1992 r. Nr 33, poz. 144 i Nr 91, poz. 456 oraz z 1997 r. 
Nr 43, poz. 272 i Nr 60, poz. 369) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki 
sanitarne produkcji naturalnych wód mineralnych, mi
neralnych wód mieszanych, naturalnych wód źródla
nych oraz wód stołowych, zwanych dalej "wodami", 
przeznaczonych do wprowadzania do obrotu w opako
waniach jednostkowych. 

§ 2. W rozumieniu rozporządzenia: 

1) naturalną wodą mineralną jest woda pochodząca 
ze złoża podziemnego, izolowanego geologicznie 
od zanieczyszczeń zewnętrznych, o udokumento
wanych zasobach, wyróżniająca się pierwotną czy
stością, stałym naturalnym składem chemicznym 
oraz zawartością makro- i mikroskładników w ilo
ściach i wzajemnych proporcjach korzystnych dla 
zdrowia, 

2) mineralną wodą mieszaną jest woda otrzymywana 
z naturalnych wód mineralnych, różniących się 
składem chemicznym przez ich zmieszanie wokre
ślonych stałych proporcjach ilościowych, 

3) naturalną wodą źródlaną jest woda niskozminerali
zowana, pochodząca ze złoża podziemnego o udo
kumentowanych zasobach, pierwotnie czysta, któ
rej skład chemiczny i właściwości mogą podlegać 
niewielkim wahaniom uwarunkowanym geolo
gicznie, 

4) wodą stołową jest woda naturalnie lub sztucznie 
mineralizowana, otrzymywana przez zmieszanie 

wody źródlanej lub wody podziemnej służącej do 
zaopatrywania ludności w wodę z naturalną wodą 
mineralną, solami naturalnymi lub innymi składni
kami mineralnymi. 

§ 3. 1. Wymagania organoleptyczne, chemiczne, fi
zyczne i mikrobiologiczne, jakim powinny odpowiadać 
naturalna woda mineralna, mineralna woda mieszana, 
naturalna woda źródlana, oraz wymagania mikrobiolo
giczne i zawartość związków azotowych w wodzie sto
łowej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

2. Woda stołowa, z wyjątkiem składników decydu
jących o jej zmineralizowaniu, powinna odpowiadać 
wymaganiom organoleptycznym, fizycznym i chemicz
nym określonym w odrębnych przepisach. 

§ 4. Podmiot gospodarczy może produkować natu
ralną wodę mineralną, mineralną wodę mieszaną, na
turalną wodę źródlaną oraz wodę stołową, jeżeli posia
da: 

1) dokumentację hyd rogeologiczną zawierającą usta
lenie zasobów wód podziemnych oraz dane o ich 
pochodzeniu, zatwierdzoną w trybie odrębnych 
przepisów, 

2) pozwolenie wodnoprawne, wydane na podstawie 
ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo 
wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, 
z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 
i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, 
poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335, 
z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 93, 
z 1995 r. Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 
oraz z 1997 r. Nr 47, poz. 299), lub koncesję wyda
ną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. -
Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 
i z 1996 r. Nr 106, poz. 496), 


