I. Przepisy prawne:
ŻŁOBKI:
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 603 ze zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r.
w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w
którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014r. poz. 925
ze zm.);
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia
2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i
sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub
klub dziecięcy (Dz.U. z 2017r. poz. 2379);
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1422 ze zm.);
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.
z 2003r.Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 151);

PUNKTY I ZESPOŁY PRZEDSZKOLNE:
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1422 ze zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. w
sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków
tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
(Dz. U. z 2017r. poz. 1657);
3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 151);

PRZEDSZKOLA:
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1422 ze zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia
2002r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach
i placówkach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.);
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);
4. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 151);

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. w
sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków
tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
(Dz. U. z 2017r. poz. 1657);

SZKOŁY:
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1422 ze zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31
grudnia 2002r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w
szkołach i placówkach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn.
zm.);
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);
4. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 151);

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO:
1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 697);
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13
października 2015r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie
musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia
dziennego (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1630);
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 1422);
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);
5. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 151);
Wymagania oraz akty prawne, które zostały opisane powyżej nie obejmują wymagań
dotyczących bloku żywienia. Jeżeli w obiekcie będzie prowadzone dożywianie dzieci
na bazie własnego bloku żywienia powinno być złożone odrębne podanie z prośbą
o odbiór bloku żywienia.
W sprawie wymagań dotyczących bloku żywienia należy kontaktować się
z Oddziałem Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku.

II. Formalności z udziałem Państwowej Inspekcji Sanitarnej:







dla placówek takich jak punkty, zespoły przedszkolne, szkoły wydaje się
opinie o zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci;
dla placówek wsparcia dziennego, żłobków wymagane jest uzyskanie decyzji
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
bez względu na formę opieki nad dziećmi (placówki oświatowe, działalność
gospodarcza, żłobki/kluby dziecięce), prowadzenie działalności, polegającej
na żywieniu dzieci, wymaga uzyskania decyzji Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu;
wnioski, które są do pobrania na stronie PSSE w m. st. Warszawie pssewawa.pl,
ws.
wydania
opinii/decyzji
należy
składać
w kancelarii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m. st.
Warszawie przy ul. Kochanowskiego 21.

III. Poszukiwanie lokalu:
PODSTAWOWE KRYTERIA:
Dla żłobków:
 wysokość pomieszczeń nie mniejsza niż 2,5 m:
 okna otwieralne co najmniej w 50% powierzchni w pomieszczeniu
niewyposażonym w wentylację mechaniczną lub klimatyzację
 oświetlenie światłem naturalnym pomieszczeń, przeznaczonych na pobyt dzieci
oraz oświetlenie światłem sztucznym o parametrach zgodnych z Polską Normą;
 powierzchnia każdej sali dla dzieci musi wynosić co najmniej 16 m²;
3 - 5 dzieci - 16m²;
> 5 dzieci i pobyt dzieci do 5 godzin dziennie bez leżakowania 16 m² + 2 m² na każde dziecko;
> 5 dzieci i pobyt powyżej 5 godzin dziennie z leżakowaniem 16 m² + 2,5 m² na każde dziecko; w przypadku żłobków wymagane
jest jedno pomieszczenie, z zapewnionymi warunkami do
odpoczynku dzieci,
 pomieszczenia sanitarne:
personel: na podstawie przepisów budowlanych i bhp oraz przepisów dotyczących
żywienia zbiorowego (za wyjątkiem punktów/zespołów przedszkolnych oraz
żłobków), personel nie korzysta z urządzeń sanitarnych przewidzianych dla dzieci;

dzieci:
 w żłobkach - 1 miska ustępowa na nie więcej niż 20 dzieci, 1 umywalka
na 15 dzieci, 1 brodzik z prysznicem, wanna lub inne urządzenie do
mycia ciała dziecka; w urządzeniach sanitarnych zapewniono centralną
regulację mieszania ciepłej wody;
 osobne urządzenie sanitarne do mycia i dezynfekcji nocników oraz
półka do ich przechowywania zabezpieczona przed dostępem dzieci.

Dla punktów przedszkolnych i zespołów przedszkolnych:
 wysokość pomieszczeń nie mniejsza niż 2,5 m:
 oświetlenie światłem naturalnym pomieszczeń, przeznaczonych na pobyt dzieci
oraz oświetlenie światłem sztucznym o parametrach zgodnych z Polską Normą;
 okna otwieralne co najmniej w 50% w pomieszczeniach przy stosowaniu
wentylacji grawitacyjnej;
 powierzchnia sal dla dzieci (nie mniej niż wskaźniki zawarte w wyżej
cytowanych rozporządzeniach, dotyczących punktów i zespołów
przedszkolnych):
3 - 5 dzieci - 16m²;
> 5 dzieci i pobyt dzieci do 5 godzin dziennie bez leżakowania 16 m² + 2 m² na każde dziecko;
> 5 dzieci i pobyt powyżej 5 godzin dziennie z leżakowaniem 16 m² + 2,5 m² na każde dziecko;
 pomieszczenia sanitarne:
personel: na podstawie przepisów budowlanych i bhp oraz przepisów dotyczących
żywienia zbiorowego (za wyjątkiem punktów/zespołów przedszkolnych oraz żłobków
do 15 dzieci), personel nie korzysta z urządzeń sanitarnych przewidzianych dla
dzieci;
dzieci:
 w punktach/zespołach przedszkolnych: 1 miska ustępowa i 1 umywalka
dla 15 dzieci oraz 1 brodzik z prysznicem; w urządzeniach sanitarnych
zapewniono centralną regulację mieszania ciepłej wody;
 szatnie:
o usytuowanie przy wejściu do lokalu;
o wyposażona w szafki indywidualne;
 wentylacja pomieszczeń: grawitacyjna lub mechaniczna, dostosowana do
funkcji pomieszczeń;
 pomieszczenie porządkowe; zapewniono w placówce osobny zlew do celów
porządkowych z poborem bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz z odprowadzeniem
ścieków do kanalizacji.

Dla placówek oświatowych ( przedszkola):
 wysokość pomieszczeń:
 przedszkola – wysokość pomieszczeń minimum 3,0 m;
 oświetlenie światłem naturalnym pomieszczeń, przeznaczonych na pobyt dzieci
oraz oświetlenie światłem sztucznym o parametrach zgodnych z Polską Normą;
 okna otwieralne co najmniej w 50% w pomieszczeniach przy stosowaniu
wentylacji grawitacyjnej;
 powierzchnia sal dla dzieci (nie mniej niż wskaźniki zawarte w wyżej
cytowanych rozporządzeniach, dotyczących punktów i zespołów
przedszkolnych):
3 - 5 dzieci - 16m²;
> 5 dzieci i pobyt dzieci do 5 godzin dziennie bez leżakowania 16 m² + 2 m² na każde dziecko;
> 5 dzieci i pobyt powyżej 5 godzin dziennie z leżakowaniem 16 m² + 2,5 m² na każde dziecko;
 pomieszczenia sanitarne:
personel: na podstawie przepisów budowlanych i bhp oraz przepisów dotyczących
żywienia zbiorowego, personel nie korzysta z urządzeń sanitarnych przewidzianych
dla dzieci;
dzieci:
 w przedszkolach: 1 miska ustępowa i 1 umywalka dla 15 dzieci oraz 1
brodzik z prysznicem; w urządzeniach sanitarnych zapewniono
centralną regulację mieszania ciepłej wody.
 szatnie:
o usytuowanie przy wejściu do lokalu;
o wyposażona w szafki indywidualne;
 wentylacja pomieszczeń: grawitacyjna lub mechaniczna, dostosowana do
funkcji pomieszczeń.

Dla placówek oświatowych (szkoły):
 wysokość pomieszczeń:
 szkoły – wysokość pomieszczeń minimum 3,0 m;
 oświetlenie światłem naturalnym pomieszczeń, przeznaczonych na pobyt dzieci
oraz oświetlenie światłem sztucznym o parametrach zgodnych z Polską Normą;
 powierzchnia sal dydaktycznych:
2,5 m² na każde dziecko/osobę
 pomieszczenia sanitarne:

personel: na podstawie przepisów budowlanych i bhp oraz przepisów dotyczących
żywienia zbiorowego, personel nie korzysta z urządzeń sanitarnych przewidzianych
dla dzieci;
dzieci:
- szkoły/ inne placówki oświatowe:
o toalety dla dziewcząt/kobiet 1 miska ustępowa na 20 kobiet i 1
umywalka dla 20 kobiet;
o toalety dla chłopców/mężczyzn 1 miska ustępowa i 1 pisuar na 30
mężczyzn, 1 umywalka na 20 chłopców/mężczyzn;
 szatnie:
o wyposażona w szafki indywidualne;
o wysokość minimalna pomieszczenia 2,5m;
 wentylacja pomieszczeń: grawitacyjna lub mechaniczna, dostosowana do
funkcji pomieszczeń.

Dla placówek wsparcia dziennego:
 wysokość pomieszczeń nie mniejsza niż 2,5 m:
 oświetlenie światłem naturalnym pomieszczeń, przeznaczonych na pobyt dzieci
oraz oświetlenie światłem sztucznym o parametrach zgodnych z Polską Normą;
okna otwieralne co najmniej w 50% w pomieszczeniach przy stosowaniu
wentylacji grawitacyjnej;
 pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci dostosowane do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności dzieci;
 pomieszczenia sanitarne:
dzieci i personel mogą wspólnie korzystać z węzła sanitarnego dostosowanego
również dla osób niepełnosprawnych; (1 umywalka na 20 osób, 1 miska ustępowa na
20 dziewcząt/kobiet, 1 miska ustępowa na 20 mężczyzn/chłopców);
 szatnie:
o usytuowanie przy wejściu do lokalu;
o wyposażona w szafki indywidualne;
 wentylacja pomieszczeń: grawitacyjna lub mechaniczna, dostosowana do
funkcji pomieszczeń;

IV. Wyposażenie lokalu:



materiały budowlane (farby, wykładziny podłogowe, armatura, instalacje itp.),
dopuszczone do stosowania, posiadające wymagane prawem atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodności;
meble dostosowane do wymagań ergonomii;







wyposażenie posiadające atesty lub certyfikaty, natomiast zabawki oznakowanie CE;
osłony na grzejnikach centralnego ogrzewania ograniczające kontakt z
elementem grzejnym;
miejsce na leżaki oraz miejsce do przechowywania pościeli dzieci z możliwością
ich segregacji i wentylacji;
wydzielone miejsce do przechowywania sprzętu i środków do utrzymania
czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci;
plac zabaw dla dzieci z urządzeniami, umożliwiającymi bezpieczne użytkowanie
i posiadającymi certyfikaty.

V. Konsultacje:
Konsultacji ws. proponowanych rozwiązań (dot. lokali) udzielają pracownicy:
 Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży w siedzibach przy
ul. Kochanowskiego 21 lub ul. Cyrulików 35;
 Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
w siedzibach przy ul. Kochanowskiego 21 lub ul. Cyrulików 35.

