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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 17 lutego 2004 r.

w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ sanitarnych, jakim powinny odpowiadaç zak∏ady fryzjerskie, 
kosmetyczne, tatua˝u i odnowy biologicznej

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrze-
Ênia 2001 r. o chorobach zakaênych i zaka˝eniach
(Dz. U. Nr 126, poz. 1384 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391
i Nr 199, poz. 1938) zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. Przepisy rozporzàdzenia okreÊlajà:

1) szczegó∏owe wymagania sanitarne, jakim powinny
odpowiadaç zak∏ady:

a) fryzjerskie,

b) kosmetyczne,

c) tatua˝u,

d) odnowy biologicznej;

2) sposoby post´powania majàce na celu zapobiega-
nie chorobom zakaênym i zaka˝eniom.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) narz´dziach — rozumie si´ przez to przedmioty
u˝ywane w czasie Êwiadczenia us∏ug, naruszajàce
lub mogàce naruszaç ciàg∏oÊç tkanek, oraz przed-
mioty nienaruszajàce ciàg∏oÊci tkanek, majàce
kontakt ze skórà; 

2) preparatach kosmetycznych — rozumie si´ przez
to ka˝dà substancj´ przeznaczonà do zewn´trzne-
go kontaktu z cia∏em cz∏owieka, stosowanà w celu
poprawy wyglàdu oraz regeneracji, piel´gnacji,
upi´kszania cia∏a i w∏osów, w szczególnoÊci sub-
stancje, w tym barwniki, przy zastosowaniu któ-
rych nast´puje naruszenie ciàg∏oÊci tkanek, je˝eli
stosowane sà w tych samych celach; 

3) urzàdzeniach — rozumie si´ przez to urzàdzenia
techniczne s∏u˝àce do Êwiadczenia us∏ug, w tym
aparatur´ do sterylizacji i dezynfekcji;

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).



4) zak∏adach fryzjerskich — rozumie si´ przez to za-
k∏ady Êwiadczàce us∏ugi w zakresie regeneracji,
piel´gnacji i upi´kszania w∏osów oraz wyrobu pe-
ruk;

5) zak∏adach kosmetycznych — rozumie si´ przez to
zak∏ady Êwiadczàce us∏ugi w zakresie regeneracji,
piel´gnacji i upi´kszania cia∏a;

6) zak∏adach odnowy biologicznej — rozumie si´
przez to zak∏ady Êwiadczàce us∏ugi w zakresie re-
generacji cia∏a poprzez çwiczenia fizyczne, naÊwie-
tlanie, opalanie, masa˝, oddzia∏ywanie suchym
lub wilgotnym, goràcym powietrzem oraz zabiegi
relaksujàce;

7) zak∏adach tatua˝u — rozumie si´ przez to zak∏ady
Êwiadczàce us∏ugi polegajàce na wprowadzaniu
barwników do skóry lub Êluzówek.

§ 3. 1. Zak∏ad, o którym mowa w § 1 pkt 1, powi-
nien byç zlokalizowany w odr´bnym budynku lub lo-
kalu albo stanowiç wyodr´bnionà cz´Êç budynku lub
lokalu.

2. WejÊcie do zak∏adu stanowiàcego wyodr´bnio-
nà cz´Êç budynku lub lokalu: 

1) mo˝e byç wspólne dla wszystkich jego u˝ytkowni-
ków i prowadziç z dróg komunikacji ogólnej;

2) nie mo˝e prowadziç przez pomieszczenia, w któ-
rych nie sà Êwiadczone us∏ugi. 

3. W zak∏adzie wydziela si´:

1) pomieszczenia, w których sà Êwiadczone us∏ugi; 

2) szatni´ i poczekalni´ dla osób korzystajàcych
z us∏ug; 

3) pomieszczenia sanitarnohigieniczne dla osób ko-
rzystajàcych z us∏ug i zatrudnionych w zak∏adzie;

4) pomieszczenie lub miejsce do przechowywania
sprz´tu do utrzymania czystoÊci; 

5) pomieszczenie lub szafy do przechowywania pre-
paratów kosmetycznych oraz czystej i brudnej bie-
lizny;

6) miejsce na pojemniki, w których sà gromadzone
odpady.

4. Pomieszczenia w zak∏adzie, w których sà Êwiad-
czone us∏ugi, powinny mieç powierzchni´ umo˝liwia-
jàcà takie rozmieszczenie, zainstalowanie i u˝ytkowa-
nie stanowiàcych jego wyposa˝enie urzàdzeƒ i sprz´-
tu, które zapewni w∏aÊciwe Êwiadczenie us∏ug. 

5. Âciany przy umywalkach i zlewach w pomiesz-
czeniach, w których sà Êwiadczone us∏ugi, pokrywa
si´ do wysokoÊci co najmniej 1,6 m nienasiàkliwym
materia∏em, ∏atwo zmywalnym i odpornym na dzia∏a-
nie wilgoci oraz Êrodków, o których mowa w § 10
ust. 2.

6. Zak∏ad powinien byç przy∏àczony do instalacji
wodociàgowej i kanalizacyjnej lub korzystaç z w∏asne-
go uj´cia wody.

7. Do zak∏adu doprowadza si´ ciep∏à i zimnà wod´
lub instaluje w nim urzàdzenia s∏u˝àce do podgrzewa-
nia wody.

8. Âcieki ze wszystkich urzàdzeƒ sanitarnych, do
których jest doprowadzona woda, sà odprowadzane
do instalacji kanalizacyjnej.

§ 4. W zak∏adzie dopuszcza si´:

1) sprzeda˝, w wydzielonym pomieszczeniu lub miej-
scu, artyku∏ów fryzjerskich, kosmetyków oraz wy-
robów perukarskich;

2) podawanie lub sprzeda˝ napojów bezalkoholo-
wych, przy zachowaniu warunków okreÊlonych
w przepisach o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci
i ˝ywienia.

§ 5. Paƒstwowy powiatowy inspektor sanitarny
mo˝e, w przypadku zak∏adu stanowiàcego wyodr´b-
nionà cz´Êç budynku lub lokalu, wyraziç zgod´ na ko-
rzystanie z ust´pu znajdujàcego si´ w innej cz´Êci bu-
dynku lub lokalu, w odleg∏oÊci nie wi´kszej ni˝
75 m od zak∏adu, je˝eli dojÊcie do tego ust´pu odbywa
si´ drogami komunikacji wewn´trznej.

§ 6. 1. Szatnie dla osób zatrudnionych w zak∏adzie
wyposa˝a si´ w szafki, w których przechowuje si´ od-
dzielnie odzie˝ w∏asnà, roboczà lub ochronnà.

2. Czystà bielizn´, odzie˝ roboczà lub ochronnà
przechowuje si´ w przeznaczonych do tego celu szaf-
kach, oddzielnych i odpowiednio oznakowanych.

3. Brudnà bielizn´ oraz odzie˝ roboczà lub ochron-
nà przechowuje si´ w wydzielonym pomieszczeniu
lub miejscu, w przeznaczonych do tego celu, zamkni´-
tych i odpowiednio oznakowanych pojemnikach.

4. Pojemniki z brudnà bieliznà oraz odzie˝à robo-
czà lub ochronnà po nape∏nieniu niezw∏ocznie usuwa
si´ poza zak∏ad.

§ 7. 1. Pranie brudnej bielizny i odzie˝y roboczej
lub ochronnej powinno odbywaç si´ poza zak∏adem.

2. Dopuszcza si´ pranie brudnej bielizny i odzie˝y
roboczej lub ochronnej w zak∏adzie, je˝eli posiada on
odr´bne pomieszczenie na pralni´, spe∏niajàce wyma-
gania okreÊlone w przepisach o warunkach technicz-
nych budynków.

§ 8. W zak∏adzie jednostanowiskowym miejsce do:

1) spo˝ywania posi∏ków przez osoby zatrudnione
w zak∏adzie,

2) przechowywania odzie˝y 

— mo˝e znajdowaç si´ w wydzielonej cz´Êci po-
mieszczenia, w którym sà Êwiadczone us∏ugi.
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§ 9. Niedopuszczalne jest:

1) palenie w zak∏adzie wyrobów tytoniowych poza
miejscami wyraênie wyodr´bnionymi w tym celu;

2) wprowadzanie zwierzàt do zak∏adu.

§ 10. 1. Do wykonywania zabiegów u˝ywa si´ wy-
∏àcznie technicznie sprawnych narz´dzi i urzàdzeƒ
oraz preparatów o aktualnym terminie wa˝noÊci i za-
leconym st´˝eniu. 

2. Do dezynfekcji u˝ywa si´ Êrodków dopuszczo-
nych do obrotu.

§ 11. 1. Narz´dzia przechowuje si´ w warunkach
zabezpieczajàcych je przed zanieczyszczeniem lub
uszkodzeniem.

2. Narz´dzia lub ich cz´Êci, których stosowanie:

1) nie powoduje naruszenia ciàg∏oÊci tkanek, po ka˝-
dym u˝yciu dok∏adnie czyÊci si´, myje i dezynfeku-
je;

2) powoduje naruszenie ciàg∏oÊci tkanek, po ka˝dym
u˝yciu poddaje si´ dezynfekcji, a nast´pnie myje
i sterylizuje. 

3. Narz´dzia wykonane z materia∏ów, uniemo˝li-
wiajàcych poddanie ich sterylizacji, dezynfekuje si´
przy u˝yciu Êrodków, o których mowa w § 10 ust. 2.

4. Niedopuszczalne jest wielokrotne u˝ywanie na-
rz´dzi przeznaczonych do jednorazowego u˝ytku.

5. Narz´dzia jednorazowego u˝ytku u˝ywane przy
Êwiadczeniu us∏ug, powodujàce naruszenie ciàg∏oÊci
tkanek, bezpoÊrednio po u˝yciu odk∏ada si´ do zamy-
kanych, szczelnych pojemników o nienasiàkliwych
Êcianach.

§ 12. Narz´dzia wielorazowego u˝ytku naruszajàce
ciàg∏oÊç tkanek poddaje si´ sterylizacji lub dezynfeku-
je przy u˝yciu Êrodków, o których mowa w § 10 ust. 2.

§ 13. 1. Preparaty kosmetyczne wykorzystywane
przy Êwiadczeniu us∏ug przechowuje si´, w oryginal-
nych opakowaniach, w sposób chroniàcy je przed
utratà ich w∏aÊciwoÊci.

2. Je˝eli preparat kosmetyczny jest przechowywa-
ny w opakowaniu innym ni˝ oryginalne, na opakowa-
niu tym umieszcza si´ etykiet´ zawierajàcà nazw´ pre-
paratu, jego wytwórc´ oraz termin, do którego mo˝e
byç u˝yty. 

3. Na pojemnikach zawierajàcych roztwór prepara-
tów kosmetycznych i Êrodków, o których mowa w § 10
ust. 2, umieszcza si´ etykiet´ zawierajàcà:

1) nazw´ preparatu lub Êrodka;

2) dat´ przygotowania roztworu;

3) termin, do którego mo˝e byç u˝yty;

4) imi´ i nazwisko osoby przygotowujàcej roztwór.

4. Niedopuszczalne jest stosowanie preparatów
kosmetycznych niespe∏niajàcych wymagaƒ okreÊlo-
nych w przepisach o kosmetykach oraz o substancjach
i preparatach chemicznych.

§ 14. Pomieszczenie lub miejsce do przechowywa-
nia sprz´tu do utrzymania czystoÊci wyposa˝a si´
w zamontowany na wysokoÊci 0,5 m od pod∏ogi zlew,
z tym ˝e w zak∏adach, w których znajdujà si´ nie wi´-
cej ni˝ 3 stanowiska, dopuszcza si´ wydzielenie miej-
sca wyposa˝onego w zawór ze z∏àczkà do w´˝a oraz
wpust pod∏ogowy z syfonem.

§ 15. Przedmioty stanowiàce wyposa˝enie zak∏a-
du, w szczególnoÊci meble, powinny mieç g∏adkà, nie-
wch∏aniajàcà kurzu i wody powierzchni´, odpornà na
uszkodzenia mechaniczne i dzia∏anie Êrodków, o któ-
rych mowa w § 10 ust. 2.

§ 16. 1. Tamponów, p∏atków, gazików z waty, ligni-
ny i r´czników papierowych, zwanych dalej „materia-
∏ami”, u˝ywa si´ jednorazowo. 

2. Materia∏y u˝ywane w czasie Êwiadczenia us∏ug
mogàcych powodowaç naruszenie ciàg∏oÊci tkanek
przechowuje si´ w opakowaniach, na których umiesz-
cza si´ etykiet´ zawierajàcà dat´ ich sterylizacji.

3. W czasie Êwiadczenia us∏ug mogàcych powodo-
waç naruszenie ciàg∏oÊci tkanek u˝ywa si´ wy∏àcznie
ja∏owych materia∏ów, które przechowuje si´ oddziel-
nie w opakowaniach sterylizacyjnych, zabezpieczajà-
cych je przed wtórnym ska˝eniem.

§ 17. 1. W zak∏adzie ustala si´ instrukcj´ post´po-
wania z odpadami.

2. Odpady powinny byç gromadzone w pojemni-
kach zamykanych, zaopatrzonych w worki foliowe. 

3. Pojemniki, o których mowa w ust. 2, umieszcza
si´ w ka˝dym pomieszczeniu zak∏adu, gdzie sà Êwiad-
czone us∏ugi.

4. Zu˝yte materia∏y, które mog∏y ulec zanieczysz-
czeniu krwià lub wydzielinami, gromadzi si´ w ozna-
kowanych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach
lub w workach foliowych.

§ 18. 1. W zak∏adach, o których mowa w § 1 pkt 1
lit. a—c, wyrób peruk, zabiegi kosmetyczne oraz tatu-
a˝u odbywajà si´ w wydzielonych pomieszczeniach
wyposa˝onych w umywalki z doprowadzonà ciep∏à
i zimnà wodà.

2. Przy Êwiadczeniu us∏ug u˝ywa si´ wy∏àcznie czy-
stej bielizny.

3. Pracownicy zatrudnieni w zak∏adzie noszà czystà
odzie˝ roboczà lub ochronnà, wykonanà z materia∏ów
umo˝liwiajàcych jej dezynfekcj´.
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§ 19. 1. W zak∏adzie fryzjerskim wydziela si´ stano-
wisko do mycia i farbowania w∏osów wyposa˝one
w umywalk´ z doprowadzonà ciep∏à i zimnà wodà.

2. Przed Êwiadczeniem us∏ug wyroby perukarskie
lub w∏osy naturalne przeznaczone do tych wyrobów
myje si´ przy u˝yciu Êrodków przeznaczonych do tego
celu.

§ 20. W zak∏adach kosmetycznych, w których sto-
suje si´ preparaty kosmetyczne powodujàce zewn´trz-
ne zanieczyszczenie cia∏a, wydziela si´ ∏azienk´ wypo-
sa˝onà w natrysk, misk´ ust´powà oraz umywalk´,
dost´pnà bezpoÊrednio z pomieszczenia, w którym sà
Êwiadczone us∏ugi.

§ 21. 1. W zak∏adzie, w którym sà Êwiadczone us∏u-
gi w zakresie pedicure, wydziela si´ stanowisko o po-
wierzchni co najmniej 6 m2, odizolowane od innych
stanowisk.

2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1, wyposa˝a
si´ w:

1) brodzik do moczenia nóg z bie˝àcà ciep∏à i zimnà
wodà lub 

2) przenoÊny brodzik do moczenia nóg, który myje
si´ i dezynfekuje po ka˝dym u˝yciu.

§ 22. Do przek∏uwania cia∏a stosuje si´ wy∏àcznie
pistolety, w których elementy majàce kontakt z cia∏em
sà ja∏owe. 

§ 23. 1. W zak∏adach odnowy biologicznej, w któ-
rych znajdujà si´ pomieszczenia do çwiczeƒ fizycznych,
masa˝u wodnego lub sauny, wydziela si´ szatnie.

2. W szatniach, o których mowa w ust. 1, oprócz
pomieszczenia do przechowywania odzie˝y wydziela
si´ pomieszczenie sanitarne, które powinno byç: 

1) dost´pne bezpoÊrednio z pomieszczenia do prze-
chowywania odzie˝y;

2) wyposa˝one co najmniej w:

a) 1 natrysk dla 10 osób,

b) 1 umywalk´ dla 10 osób,

c) 1 ust´p.

3. Powierzchni´ w pomieszczeniu do przechowy-
wania odzie˝y dostosowuje si´ do maksymalnej licz-
by osób korzystajàcych z us∏ug Êwiadczonych w za-
k∏adzie, przy czym powierzchnia ta powinna wynosiç
nie mniej ni˝ 0,5 m2 wolnej powierzchni pod∏ogi na
osob´.

4. Pomieszczenie, o którym mowa w ust. 3, wypo-
sa˝a si´ w miejsca do siedzenia oraz w szafki lub wie-
szaki na odzie˝, oddzielne dla ka˝dego korzystajàcego
z us∏ug Êwiadczonych w zak∏adzie.

5. W przypadku zorganizowania w zak∏adzie, o któ-
rym mowa w ust. 1, wspólnych çwiczeƒ dla kobiet

i m´˝czyzn wydziela si´ osobne szatnie dla kobiet
i m´˝czyzn.

6. Dopuszcza si´ zorganizowanie wspólnego po-
mieszczenia do przechowywania odzie˝y w przypad-
ku wydzielenia co najmniej jednej kabiny do przebie-
rania.

7. Dopuszcza si´ korzystanie z ust´pu znajdujàce-
go si´ w pomieszczeniu, o którym mowa w ust. 2, je-
˝eli ust´p ten jest dost´pny tak˝e z dróg komunikacji
ogólnej.

§ 24. 1. Pomieszczenia do çwiczeƒ fizycznych wy-
posa˝a si´ w klimatyzacj´ lub wentylacj´ mechanicz-
nà, o wydajnoÊci zapewniajàcej przep∏yw powietrza
zewn´trznego w iloÊci co najmniej 50 m3/godz. na jed-
nà osob´, przy uwzgl´dnieniu maksymalnej liczby
osób korzystajàcych z us∏ug Êwiadczonych w zak∏a-
dzie. 

2. W si∏owniach iloÊç powietrza, o której mowa
w ust. 1, powinna wynosiç co najmniej 100 m3/godz.
na jednà osob´.

3. W pomieszczeniu solarium, masa˝y mokrych
oraz w pomieszczeniach, w których znajdujà si´ natry-
ski i ∏aênie parowe, instaluje si´ wentylacj´ mecha-
nicznà nawiewno-wywiewnà, podciÊnieniowà.

4. Materace do çwiczeƒ w zak∏adach odnowy bio-
logicznej powinny byç wykonane z materia∏u ∏atwo
zmywalnego, odpornego na dzia∏anie Êrodków, o któ-
rych mowa w § 10 ust. 2.

§ 25. 1. Urzàdzenie do opalania oraz stanowisko
do masa˝u suchego umieszcza si´ w wydzielonym po-
mieszczeniu lub miejscu, os∏oni´tym Êciankami o wy-
sokoÊci co najmniej 2 m.

2. Pomieszczenie lub miejsce, o których mowa
w ust. 1, wyposa˝a si´ w:

1) zasobnik z r´cznikami jednorazowego u˝ytku;

2) Êrodki dezynfekcyjne;

3) szafk´ lub wieszak na odzie˝ osób korzystajàcych
z us∏ug.

3. W solarium umieszcza si´ ∏ó˝ka lub kabiny do
opalania wyposa˝one w nawiew powietrza i regulacj´
ich parametrów.

4. ¸ó˝ko lub kabin´ do opalania po ka˝dym u˝yciu
dezynfekuje si´, a informacj´ o wykonaniu tej czynno-
Êci umieszcza si´ w widocznym miejscu.

§ 26. 1. Osoby korzystajàce z masa˝u wodnego,
∏aêni parowych i natrysków powinny posiadaç ochra-
niacze na stopy.

2. W pomieszczeniu masa˝u wodnego, ∏aêni paro-
wej i w pomieszczeniu natrysków instaluje si´ wpusty
pod∏ogowe oraz zawory ze z∏àczkà do w´˝a.
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3. Przep∏yw wody dla jednego sitka natryskowego
powinien wynosiç co najmniej 40 l na osob´.

4. W pomieszczeniu masa˝u przy stanowisku do
masa˝u instaluje si´ umywalk´, dozownik myd∏a w p∏y-
nie oraz umieszcza si´ r´czniki jednorazowego u˝ytku.

5. W pomieszczeniach, o których mowa w ust. 2,
nie stosuje si´ podestów.

§ 27. 1. Osobom korzystajàcym z sauny zapewnia
si´ oddzielne przebieralnie.

2. W zak∏adzie, w którym znajdujà si´ pomieszcze-
nia sauny, wydziela si´ pomieszczenie sanitarne, sk∏a-
dajàce si´ co najmniej z jednego natrysku, umywalki
i ust´pu.

3. Dopuszcza si´ korzystanie przez osoby, o których
mowa w ust. 1, z innych przebieralni i pomieszczeƒ sa-
nitarnych, je˝eli znajdujà si´ w sàsiedztwie sauny. 

§ 28. 1. W zak∏adzie odnowy biologicznej organizu-
je si´ pomieszczenie lub miejsce do wypoczynku dla
osób korzystajàcych z us∏ug tego zak∏adu.

2. W pomieszczeniu do wypoczynku przy saunie
zapewnia si´ co najmniej 2 wymiany powietrza na go-
dzin´.

§ 29. Warunki Êwiadczenia us∏ug w zak∏adach dzia-
∏ajàcych w dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia b´dà
dostosowane, w terminie dwóch lat od tego dnia, do
wymagaƒ okreÊlonych w rozporzàdzeniu.

§ 30. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.2)

Minister Zdrowia: L. Sikorski

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Opieki Spo∏ecznej z dnia 18 wrzeÊnia 1935 r.
o przepisach sanitarnych dla zak∏adów fryzjerskich i golar-
skich (Dz. U. Nr 78, poz. 483 oraz z 1958 r. Nr 56, poz. 275),
które utraci∏o moc z dniem 1 stycznia 2002 r. na podstawie
art. 38 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o chorobach zakaê-
nych i zaka˝eniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384 oraz z 2003 r.
Nr 45, poz. 391 i Nr 199, poz. 1938).
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