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„§ 3. 1. Do czasu pe∏nego wdro˝enia kompleksowego systemu informatycznego Zak∏adu, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ do czasu sporzàdzenia deklaracji rozliczeniowej i deklaracji rozliczeniowych korygujàcych za listopad 2000 r., rozliczenia, o których mowa w § 2, odbywajà si´
w formie zaliczkowej.
2. W celu ustalenia miesi´cznej kwoty zaliczki
Zak∏ad:
1) ustali liczb´ osób niepe∏nosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego
stopnia niepe∏nosprawnoÊci zatrudnionych
u pracodawcy zatrudniajàcego mniej ni˝
25 osób w przeliczeniu na pe∏en etat,
w oparciu o dane Zak∏adu za grudzieƒ
1998 r.,
2) ustali liczb´ osób niepe∏nosprawnych zatrudnionych w zak∏adach pracy chronionej
i zak∏adach aktywizacji zawodowej, w oparciu o dane Funduszu uzyskane od wojewodów, dotyczàce liczby etatów, na których
w pierwszym pó∏roczu 2000 r. zatrudnione
by∏y osoby niepe∏nosprawne w zak∏adach
pracy chronionej i zak∏adach aktywnoÊci zawodowej,
3) wyliczy Êrednià miesi´cznà podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
osób niepe∏nosprawnych zatrudnionych
w zak∏adach, o których mowa w pkt 1 i 2,
w oparciu o przeci´tnà miesi´cznà podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne tych osób w roku 1998,
4) przeliczy podstaw´ wymiaru sk∏adek, o której mowa w pkt 3, mno˝àc jà przez wskaênik
przeliczenia przychodu 123,0164%,
5) przeliczonà zgodnie z pkt 4 podstaw´ wymiaru sk∏adek, o której mowa w pkt 3, pomno˝y przez ustalony w ustawie bud˝eto-

Poz. 1013 i 1014
wej Êrednioroczny wskaênik przeci´tnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r.
Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72,
poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215 oraz
z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19,
poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948)
za rok 1999 i 2000,
6) obliczy kwot´ zaliczki, stosujàc stopy procentowe sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne okreÊlone w ustawie o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz przepisy art. 25
ustawy, dotyczàce finansowania przez Fundusz i bud˝et paƒstwa cz´Êci wynagrodzeƒ
osób niepe∏nosprawnych i cz´Êci kosztów
osobowych zak∏adu pracy, odpowiadajàcych nale˝nym sk∏adkom.
3. Zak∏ad jest zobowiàzany do ostatecznego rozliczenia zaliczek, o których mowa w ust. 1 i 2,
nie póêniej ni˝ do dnia 31 marca 2001 r., stosujàc dokumentacj´ okreÊlonà rozporzàdzeniem
wydanym na podstawie art. 16 ust. 14 ustawy
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych.”

§ 2. Kwoty zaliczek za okres od dnia 1 stycznia
2000 r. do miesiàca wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia
w∏àcznie sà przekazywane przez Fundusz i bud˝et paƒstwa na wskazany przez Zak∏ad rachunek bankowy niezw∏ocznie, nie póêniej ni˝ w ciàgu 14 dni od dnia otrzymania przez Fundusz i Ministra Finansów noty obcià˝eniowej Zak∏adu z za∏àczonym szczegó∏owym ustaleniem miesi´cznej kwoty zaliczki, o której mowa w § 1.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: w z. E. Lewicka

1014
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 26 wrzeÊnia 2000 r.
w sprawie zasad organizacji obs∏ugi bibliotecznej w zak∏adach opieki zdrowotnej oraz zasad wspó∏dzia∏ania
bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obs∏ugi.
Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539
i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Zak∏ad opieki zdrowotnej, zwany dalej „zak∏adem”, udzielajàcy ca∏odobowych lub ca∏odziennych
Êwiadczeƒ zdrowotnych w odpowiednim sta∏ym po-

mieszczeniu, zapewnia przebywajàcym w nim pacjentom obs∏ug´ bibliotecznà.
2. Obs∏ug´ bibliotecznà, o której mowa w ust. 1, zapewnia dzia∏ajàca na terenie zak∏adu biblioteka utworzona przez ten zak∏ad lub, na podstawie odr´bnego
porozumienia, biblioteka publiczna.
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Poz. 1014

§ 2. 1. Z bibliotek, o których mowa w § 1, poza pacjentami mogà korzystaç równie˝ pracownicy zak∏adu.

§ 8. Wspó∏dzia∏anie, o którym mowa w § 7, prowadzone jest na podstawie porozumienia dotyczàcego
w szczególnoÊci:

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy pracowników zak∏adów
dla zakaênie chorych i oddzia∏ów dla zakaênie chorych.

1) pomocy instrukcyjno-metodycznej w zakresie:
a) gromadzenia materia∏ów bibliotecznych, ich
opracowania i udost´pniania (w tym równie˝
w formie mi´dzybibliotecznego wypo˝yczania
zestawów ksià˝ek) oraz prowadzenia selekcji
zbiorów (eliminowanie materia∏ów zniszczonych i z ró˝nych wzgl´dów nieprzydatnych w bibliotece),
b) upowszechniania czytelnictwa i pracy biblioterapeutycznej wÊród chorych przy zastosowaniu
form odpowiednich dla specyfiki zak∏adu,

§ 3. 1. W zak∏adach liczàcych powy˝ej 500 ∏ó˝ek biblioteka mo˝e prowadziç w poszczególnych oddzia∏ach
zak∏adu punkty biblioteczne, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Punkty biblioteczne funkcjonujàce na oddzia∏ach
dla zakaênie chorych majà wydzielone materia∏y biblioteczne.
3. Je˝eli stan zdrowia pacjenta uniemo˝liwia mu
korzystanie z materia∏ów bibliotecznych w bibliotece
lub punkcie bibliotecznym, materia∏y biblioteczne powinny byç dostarczane bezpoÊrednio pacjentowi.

2) organizowania szkolenia dla pracowników bibliotek zak∏adów oraz praktyk wst´pnych dla pracowników niewykwalifikowanych i osób prowadzàcych spo∏ecznie obs∏ug´ bibliotecznà.

§ 4. Szczególne zasady korzystania z biblioteki na
oddzia∏ach dla zakaênie chorych ustala ordynator oddzia∏u, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci charakter oddzia∏u.

§ 9. 1. Zak∏ad mo˝e powierzyç, w drodze porozumienia, prowadzenie obs∏ugi bibliotecznej bibliotece
utworzonej przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego.

§ 5. Zak∏ad zapewnia odpowiednie warunki korzystania z materia∏ów bibliotecznych pacjentom ob∏o˝nie
chorym poprzez umieszczenie odpowiedniego oÊwietlenia przy ∏ó˝ku, a w miar´ potrzeby tak˝e poprzez zamontowanie odpowiednich urzàdzeƒ u∏atwiajàcych
czytanie.

3. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczyç
mo˝e w szczególnoÊci:

§ 6. Kierownik zak∏adu zapewnia bibliotece odpowiednie warunki lokalowe, a w szczególnoÊci:
1) usytuowanie biblioteki w punkcie dost´pnym dla
ogó∏u pacjentów,

2. Obs∏uga biblioteczna, o której mowa w ust. 1,
mo˝e byç realizowana w formie punktu bibliotecznego
albo filii biblioteki publicznej.

1) organizacji filii lub punktu,
2) wyposa˝enia filii lub punktu w niezb´dne materia∏y biblioteczne oraz sta∏e ich uzupe∏nianie nowoÊciami wydawniczymi,

2) wydzielenie pomieszczeƒ na magazyn biblioteczny,

3) wyposa˝enia filii lub punktu w urzàdzenia i pomoce biblioteczne niezb´dne do ich prawid∏owego
funkcjonowania,

3) wolny dost´p do pó∏ek z materia∏ami bibliotecznymi,

4) zorganizowania udost´pniania zbiorów zgodnie
z obowiàzujàcym regulaminem,

4) wyodr´bnienie, w miar´ mo˝liwoÊci, dodatkowych
pomieszczeƒ dla bibliotekarza do prac administracyjnych, przygotowywania materia∏ów bibliotecznych przeznaczonych do rozwo˝enia wózkami na
oddzia∏y itp.

5) zatrudnienia personelu posiadajàcego odpowiednie kwalifikacje,
6) warunków lokalowych.
§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

§ 7. Biblioteka zak∏adu mo˝e wspó∏dzia∏aç z bibliotekà samorzàdowà w wykonywaniu obs∏ugi bibliotecznej na terenie zak∏adu.
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