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Od Wydawcy

Szanowni Czytelnicy,

oddajemy do Pañstwa r¹k now¹ publikacjê pt. Leksykon prawno-budowlany.

BHP w budownictwie od A do Z. Niniejsze opracowanie jest drug¹ po Leksy-

konie podstaw budownictwa niskoenergoch³onnego L. Laskowskiego pozycj¹
wydan¹ przez Oficynê Wydawnicz¹ POLCEN, przygotowan¹ przez znawcê
przedmiotu z zakresu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia – mgr in¿. Gra¿ynê
Œwidersk¹. Autorka jest g³ównym specjalist¹ w Gabinecie G³ównego Inspek-
tora Pracy Pañstwowej Inspekcji Pracy. Od wielu lat zajmuje siê bezpieczeñ-
stwem i ochron¹ zdrowia pracowników. Jest wyk³adowc¹ na kursach przygo-
towuj¹cych do egzaminu na uprawnienia budowlane. POLCEN wyda³ miêdzy
innymi nastêpuj¹ce pozycje autorki: Prawo na budowie (1999), BIOZ w bu-

downictwie (2008). Gra¿yna Œwiderska publikuje równie¿ artyku³y w czasopiœ-
mie Budownictwo i Prawo. 

Leksykon prawno-budowlany zawiera ponad 1600 uporz¹dkowanych alfabe-
tycznie hase³, dane terminologiczne przyjête z obowi¹zuj¹cych przepisów praw-
nych oraz z Polskich Norm z zakresu bezpieczeñstwa pracy, techniki i technolo-
gii z dziedzin budowlanych, wed³ug stanu prawnego na dzieñ 31.10.2009 r. Na
koñcu ksi¹¿ki znajduje siê wykaz aktów prawnych, a tak¿e indeks hase³ maj¹cy
u³atwiæ Czytelnikowi odnalezienie interesuj¹cego go terminu lub zagadnienia.
W kolejnym wydaniu leksykonu przewidujemy zamieszczenie indeksu w formie
s³ownika polsko-angielskiego. 

Gor¹co polecamy tê publikacjê. Mamy nadziejê, ¿e bêdzie ona s³u¿y³a zarów-
no specjalistom, jak i studentom kierunków zwi¹zanych z budownictwem i ar-
chitektur¹, a tak¿e wszystkim osobom pragn¹cym poszerzyæ swoj¹ wiedzê w za-
kresie obowi¹zuj¹cych wymagañ bezpieczeñstwa i higieny pracy. 

z powa¿aniem

Ryszard Sobolewski
wydawca





Wykaz cytowanych przepisów
aktów prawnych

azb. ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów

zawieraj¹cych azbest (jednolity tekst z 2007 r. Dz.U. Nr 42 poz. 276
z póŸn. zm.)

doz. tech. ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122

poz. 1321 z póŸn. zm.)

k.p. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (jednolity tekst z 1998 r.

Dz.U. Nr 21 poz. 94 z póŸn. zm.)

odp. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (jednolity tekst z 2007 r.

Dz.U. Nr 39 poz. 251 z póŸn. zm.)

o.p. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92

poz. 880 z póŸn. zm.)

s. zgod. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoœci

(jednolity tekst z 2004 r. Dz.U. Nr 204 poz. 2087 z póŸn. zm.)

plan. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

pr. atom. ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. prawo atomowe (jednolity tekst

z 2007 r. Dz.U. Nr 42 poz. 276 z póŸn. zm.)

pr. bud. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (jednolity tekst z 2006 r.

Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z póŸn. zm.)

pr. energ. ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (jednolity tekst

z 2006 r. Dz.U. Nr 89 poz. 625 z póŸn. zm.)

pr. miar. ustawa z dnia 11 maja 2001 r. prawo o miarach (jednolity tekst z 2004 r.

Dz.U. Nr 243 poz. 2441 z póŸn. zm.)

wyr. bud. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.

Nr 92 poz. 881 z póŸn. zm.)
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Znaki objaœniaj¹ce

|| oddziela warianty has³a

| oddziela has³o podstawowe od nastêpuj¹cego po nim podhas³a (uszczegó³owie-
nia has³a) 

( ) obejmuje cz³on wymienny w strukturze has³a

→ odsy³a od obocznych i synonimicznych postaci has³a do has³a podstawowego,
pod którym umieszczono treœæ artyku³u has³owego
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Adaptacja budynku – to przebudo-

wa, dostosowanie budynku do innych wa-

runków u¿ytkowania. (pr. bud.)

Aglomeracja – to miasto lub kilka

miast o wspólnej granicy administracyj-

nej. (pr. bud.) 

Agregat gaœniczy – to sprzêt gaœni-

czy maj¹cy zapas œrodków gaœniczych

w iloœci ponad 20 kg wyposa¿ony w urz¹-

dzenia umo¿liwiaj¹ce samodzielne na-

tychmiastowe prowadzenie akcji gaœni-

czej. (o.p.) 

Akredytacja – to uznanie przez jed-

nostkê akredytuj¹c¹ kompetencji jednost-

ki certyfikuj¹cej, jednostki kontroluj¹cej

oraz laboratorium do wykonywania okre-

œlonych dzia³añ. (s. zgod.) 

Akta osobowe pracownika – to do-

kumentacja sk³adaj¹ca siê z 3 czêœci i obej-

muj¹ca: 

I. W czêœci A – dokumenty zgromadzone

w zwi¹zku z ubieganiem siê o zatrudnie-

nie, takie jak: 

1. kwestionariusz osobowy, 

2. œwiadectwo pracy z poprzedniego miej-

sca pracy, 

3. dokument potwierdzaj¹cy kwalifikacje

zawodowe, 

4. œwiadectwa szkolne, 

5. oœwiadczenie lekarskie o braku prze-

ciwwskazañ do pracy na okreœlonym

stanowisku, 

6. dodatkowo (osoba ubiegaj¹ca siê mo¿e

przedstawiæ) dokumenty: 

a) potwierdzaj¹ce umiejêtnoœci i osi¹g-

niêcia zawodowe, 

b) potwierdzaj¹ce wszystkie okresy za-

trudnienia, 

c) stanowi¹ce podstawê do korzystania

ze œwiadczeñ socjalnych pracow-

nika. 

II. W czêœci B – dokumenty dotycz¹ce na-

wi¹zania stosunku pracy oraz przebiegu

zatrudnienia pracownika, w tym: 

1. umowa o pracê, a je¿eli umowa nie zo-

sta³a zawarta na piœmie – potwierdzenie

ustaleñ co do rodzaju umowy oraz jej

warunków, a tak¿e zakres czynnoœci

(zakres obowi¹zków), je¿eli pracodaw-

ca dodatkowo w tej formie okreœli³ za-

dania pracownika wynikaj¹ce z umowy

o pracê, 

2. pisemne potwierdzenie zapoznania siê

przez pracownika z przepisami i informa-

cjami obowi¹zuj¹cymi u pracodawcy, 

3. karta wstêpnego szkolenia w dziedzinie

bezpieczeñstwa i higieny pracy, 

4. oœwiadczenie pracownika bêd¹cego ro-

dzicem lub opiekunem dziecka do 4. ro-

ku ¿ycia o zamiarze lub o braku zamia-

ru korzystania z uprawnieñ pracowni-

ków zwi¹zanych z rodzicielstwem, 

5. dokumenty dotycz¹ce powierzenia pra-

cownikowi mienia z obowi¹zkiem

zwrotu albo do wyliczenia siê, 

6. dokumenty zwi¹zane z podnoszeniem

przez pracownika kwalifikacji zawodo-

wych, 

7. oœwiadczenia dotycz¹ce wypowiedze-

nia pracownikowi warunków umowy

o pracê lub zmiany tych warunków

w innym trybie, 
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8. dokumenty zwi¹zane z przyznaniem
pracownikowi nagrody lub wyró¿nie-
nia oraz wymierzeniem kary porz¹d-
kowej, 

9. pisma dotycz¹ce udzielenia pracowni-
kowi urlopu wychowawczego oraz
urlopu bezp³atnego, 

10. dokumenty zwi¹zane z obni¿eniem
wymiaru czasu pracy, a tak¿e doku-
menty o czasie uprawnieñ do urlopu
wychowawczego, 

11. orzeczenia lekarskie wydane w zwi¹z-
ku z przeprowadzonymi badaniami
okresowymi i kontrolnymi, 

12. zaœwiadczenia o ukoñczonym okreso-

wym szkoleniu w dziedzinie bezpie-

czeñstwa i higieny pracy, 

13. umowa o zakazie konkurencji, je¿eli

strony zawar³y tak¹ umowê w okresie

pozostawania w stosunku pracy, 

14. wniosek pracownika dotycz¹cy ustale-

nia indywidualnego rozk³adu jego cza-

su pracy, 

15. wniosek pracownika o zastosowanie

wobec niego systemu skróconego ty-

godnia pracy, 

16. wniosek pracownika o zastosowanie

wobec niego systemu czasu pracy,

w którym praca jest œwiadczona wy³¹cz-

nie w pi¹tki, soboty, niedziele i œwiêta, 

17. wniosek pracownika o poinformowa-

nie w³aœciwego inspektora pracy o za-

trudnianiu pracowników pracuj¹cych

w nocy oraz kopia informacji w tej

sprawie skierowanej do w³aœciwego

inspektora pracy, 

18. korespondencja z reprezentuj¹c¹ pracow-

nika zak³adow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹

we wszystkich sprawach ze stosunku

pracy wymagaj¹cych wspó³dzia³ania

pracodawcy z t¹ organizacj¹ lub innymi

podmiotami konsultuj¹cymi sprawy ze

stosunku pracy, 

19. kopia zawiadomienia powiatowego

urzêdu pracy o zatrudnieniu pracowni-

ka, uprzednio zarejestrowanego jako

osoba bezrobotna, 

20. informacje dotycz¹ce wykonywania

przez pracownika powszechnego obo-

wi¹zku obrony. 

III. W czêœci C – dokumenty zwi¹zane

z ustaniem zatrudnienia, w tym: 

1. oœwiadczenie o wypowiedzeniu lub

rozwi¹zaniu umowy o pracê, 

2. wniosek pracownika, w przypadku roz-

wi¹zania lub wygaœniêcia umowy o pra-

cê z pracownikiem, z którym dotychcza-

sowy pracodawca nawi¹za³ kolejn¹

umowê o pracê:

a) o wydanie œwiadectwa pracy w przy-

padku rozwi¹zania lub wygaœniêcia

umowy o pracê z pracownikiem,

z którym dotychczasowy pracodaw-

ca nawi¹za³ kolejn¹ umowê o pracê, 

b) o niewyp³acanie ekwiwalentu pieniê¿-

nego za urlop wypoczynkowy, 

c) o wydanie pisma z ¿¹daniem przez

pracownika wydania œwiadectwa pra-

cy w przypadku rozwi¹zania lub wy-

gaœniêcia umowy o pracê z pracowni-

kiem, z którym dotychczasowy praco-

dawca nawi¹zuje kolejn¹ umowê

o pracê, bezpoœrednio po rozwi¹zaniu

lub wygaœniêciu poprzedniej umowy

o pracê. 

3. kopia wydanego pracownikowi œwia-

dectwa pracy, 

4. potwierdzenie dokonania czynnoœci

zwi¹zanych z zajêciem wynagrodzenia

za pracê w zwi¹zku z prowadzonym po-

stêpowaniem egzekucyjnym, 

5. umowa o zakazie konkurencji po roz-

wi¹zaniu stosunku pracy, je¿eli strony

zawar³y tak¹ umowê, 

6. orzeczenia lekarskie wydane w zwi¹zku

z przeprowadzonymi badaniami okre-

sowymi po rozwi¹zaniu stosunku pracy. 

Dokumenty znajduj¹ce siê w poszczegól-

nych czêœciach akt osobowych powinny

byæ u³o¿one w porz¹dku chronologicznym



PRAWNO-BUDOWLANY A
Spó³ka z o.o.

9

oraz ponumerowane. Ka¿da z tych czêœci

powinna zawieraæ pe³ny wykaz znajduj¹-

cych siê w nich dokumentów. (k.p.) 

Akumulator hydrauliczny | bez-

pieczny – to taki akumulator, który po-

winien byæ zainstalowany w uk³adzie hy-

draulicznym w sposób umo¿liwiaj¹cy: 

– zastosowanie zaworu zabezpieczaj¹cego

przed nadmiernym wzrostem ciœnienia we-

wn¹trz akumulatora podczas ³adowania, 

– pomiar ciœnienia w akumulatorze, 

– opró¿nienie akumulatora, 

– od³¹czenie akumulatora od uk³adu hy-

draulicznego. 

Spadek ciœnienia w akumulatorze hydrau-

licznym powinien byæ sygnalizowany na

stanowisku sterowniczym za pomoc¹ sy-

gna³ów optycznych lub akustycznych. 

Na dŸwigniku z akumulatorem hydrau-

licznym powinien byæ umieszczony w wi-

docznym miejscu ostrzegawczy symbol

graficzny lub napis o treœci: „UWAGA!

Akumulator hydrauliczny! Przed demon-

ta¿em uk³adu akumulator hydrauliczny

od³¹czyæ lub roz³adowaæ”. 

Akwen – to obszar wodny np. jezioro,

zalew, zatoka. (pr. bud.) 

Alarm – to ostrze¿enie o zaistnieniu nie-

bezpieczeñstwa dla ¿ycia, mienia lub œrodo-

wiska wymagaj¹cego interwencji. (o.p.) 

Alarm po¿arowy – to ostrze¿enie

o po¿arze, spowodowane przez osobê lub

urz¹dzenie automatyczne. (o.p.) 

Alarm uszkodzeniowy || Sygnali-

zacja uszkodzeniowa – to automatycz-

na sygnalizacja, przekazywana akustycz-

nie i optycznie, ostrzegaj¹ca, ¿e w syste-

mie wystêpuje uszkodzenie. (o.p.) 

Aleja – to droga dla pojazdów lub pie-

szych, obustronnie osadzona drzewami. 

Amfiteatr – to czêœæ widowni wzno-

sz¹cej siê koliœcie lub pó³koliœcie. 

Amortyzator – to czêœæ sk³adowa

sprzêtu przeznaczonego do ograniczania

udarowego dzia³ania si³y, wywo³anego na-

g³ym powstrzymaniem spadania cz³owie-

ka z wysokoœci, jest zakoñczona zatrzaœni-

kiem lub klamr¹ zaczepow¹ i ³¹czona

w sposób rozdzielny z pozosta³ymi czê-

œciami sprzêtu. 

Antresola – to górna czêœæ kondygnacji

lub pomieszczenia znajduj¹ca siê nad prze-

dzielaj¹cym je stropem poœrednim o po-

wierzchni mniejszej od powierzchni tej kon-

dygnacji lub pomieszczenia, niezamkniêta

przegrodami budowlanymi od strony wnê-

trza, z którego jest wydzielona. (pr. bud.) 

Aparat oddechowy – to kompletny

aparat z w³asnym zapasem sprê¿onego po-

wietrza lub tlenu, umo¿liwiaj¹cy pracow-

nikowi oddychanie w ograniczonym cza-

sie w atmosferze nienadaj¹cej siê do oddy-

chania. 

Aparat oddechowy nadciœnienio-

wy – to aparat oddechowy, w którym we-

wn¹trz maski twarzowej jest utrzymywane

sta³e ciœnienie, wy¿sze od atmosferycznego. 

Aparat oddechowy regeneracyj-

ny – to aparat oddechowy, zwykle tleno-

wy, w którym wydychane powietrze jest

ponownie wprowadzone do obiegu, a zasi-

lanie w tlen odbywa siê przy sta³ym jego

dozowaniu. 

Aparat powietrzny – to aparat odde-

chowy ze sprê¿onym powietrzem, w któ-

rym wydalane powietrze nie jest ponow-

nie u¿ywane, a dostarczenie powietrza

œwie¿ego jest regulowane przez zapotrze-

bowanie u¿ytkownika aparatu. 


