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USTAWA 
 

z dnia 7 lipca 1994 r. 
 

Prawo budowlane* 
 

(t. j. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, zm. Nr 170, po. 121711, Nr 193, poz. 143012,  

z 2007 r., Nr 10, poz. 6913, Nr 88, poz. 58714, Nr 99, poz. 66515, Nr 127, poz. 88016, Nr 191, poz. 137317, 

Dz. U. z 2008r. Nr 123, poz. 80318, Dz. U. z 2008 r.1 Nr 145, poz. 91419
, Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 122720, 

Dz.U.  z 2008 r. Nr 206, poz. 128721, Dz.U. z 2008 r. Nr 210, poz. 132122, Dz. U. z 2008 r. Nr 227, 

poz. 150523, Dz.U. z 2009 r. Nr 31, poz. 20624, Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 9725, Dz.U. z 2009 r. Nr 161, 

poz. 127926, Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 67528, Dz. U. z 2010 r. Nr 119, poz. 80429, Dz. U. z 2010 r. 

Nr 121, poz. 80930, Dz. U. Nr 243, poz. 162331, Dz. U. z 2011 r., Nr 32, poz. 15932, Dz. U. z 2011 r., Nr 45, 

poz. 23533, Dz. U. z 2011 r., Nr 94, poz. 55134, Dz. U. z 2011 r., Nr 135, poz. 78935, Nr 142 poz. 82936, Nr 185 poz. 109237, 

Dz. U. z 2011 r., Nr 232, poz. 137738, Dz. U. z 2012 r., poz. 47239,  poz. 95140, Dz. U. z 2012 r., poz. 125641, 

Dz. U. z 2013 r., poz. 98442, Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 t.j.43, Dz. U. z 2014 r., poz. 4044, Dz. U. z 2014 r., 

poz. 76845, Dz. U. z 2014 r., poz. 82246, poz. 113347, poz. 120048, Dz. U. z 2015 r. poz. 20049, Dz. U. 

z 2015 r., poz. 44350, Dz. U z 2015 r., poz. 44351, Dz. U. z 2015 r., poz. 52852, Dz. U. z 2015 r., poz. 774 53,  

Dz. U. z 2015 r., Poz. 116554, Dz. U. z 2015 r., Poz. 126555, Dz. U. z 2015 r., poz. 154956, Dz. U. z 2015 r., 

poz. 164257, Dz. U. z 2015 r., poz. 177758, Dz. U. z 2016 r. poz. 290 t.j.59, Dz. U. z 2016 r. poz. 96160, 

Dz. U. z 2016 r. poz. 1165
61

, Dz. U. z 2016 r. poz. 1250
62

, Dz. U. z 2016 r. poz. 2255
63

, Dz.U. z 
2017 r., poz. 133264, Dz.U. 2017 poz. 152965

) 
 

Rozdzia  1 

Przepisy ogólne 
 

Art. 1 
Zakres przedmiotowy 

Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustaw ", normuje dzia alno  obejmuj c  sprawy 

projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz okre la zasady dzia-

ania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 
 

Art. 2 
Zakres stosowania 

1. Ustawy nie stosuje si  do wyrobisk górniczych. 

2. Przepisy ustawy nie naruszaj  przepisów odr bnych, a w szczególno ci: 

 1)  prawa geologicznego i górniczego - w odniesieniu do obiektów budowlanych zak adów górniczych; 

 2)  prawa wodnego - w odniesieniu do urz dze  wodnych; 

 3)  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - w odniesieniu do obiektów i obszarów wpisa-

nych do rejestru zabytków oraz obiektów i obszarów obj tych ochron  konserwatorsk  na 

podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3 

 
Art. 3 

Definicje ustawowe 
Ilekro  w ustawie jest mowa o: 

 1) obiekcie budowlanym – nale y przez to rozumie  budynek, budowl  b d  obiekt ma ej archi-

tektury, wraz z instalacjami zapewniaj cymi mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, wzniesiony z u yciem wyrobów budowlanych;
50

 

 2) budynku - nale y przez to rozumie  taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

 2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nale y przez to rozumie  budynek wolno stoj cy albo 

budynek w zabudowie bli niaczej, szeregowej lub grupowej, s u cy zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowi cy konstrukcyjnie samodzieln  ca o , w którym dopuszcza si  wy-

                                                           
* Niniejsza ustawa wdra a postanowienia nast puj cych dyrektyw Unii Europejskiej: 
1) dyrektywy Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdro enia minimalnych wymaga  bezpiecze stwa i 
ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma szczegó owa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrek-
tywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 245 z 26.08.1992, str. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 71); 
2) cz ciowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13). 
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dzielenie nie wi cej ni  dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 

u ytkowego o powierzchni ca kowitej nieprzekraczaj cej 30 % powierzchni ca kowitej budynku; 

 3) budowli – nale y przez to rozumie  ka dy obiekt budowlany nieb d cy budynkiem lub 

obiektem ma ej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tune-

le, przepusty, sieci techniczne, wolno stoj ce maszty antenowe, wolno stoj ce trwale zwi za-

ne z gruntem tablice reklamowe i urz dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfi-

kacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj ce instalacje przemys owe lub urz -

dzenia techniczne, oczyszczalnie cieków, sk adowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 

budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak e cz ci budowlane urz dze  technicznych 

(kot ów, pieców przemys owych, elektrowni j drowych i innych urz dze ) oraz fundamenty 

pod maszyny i urz dzenia, jako odr bne pod wzgl dem technicznym cz ci przedmiotów 

sk adaj cych si  na ca o  u ytkow ;
53 

 3a) obiekcie liniowym - nale y przez to rozumie  obiekt budowlany, którego charakterystycz-

nym parametrem jest d ugo , w szczególno ci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wo-

doci g, kana , gazoci g, ciep oci g, ruroci g, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablo-

wa nadziemna i, umieszczona bezpo rednio w ziemi, podziemna, wa  przeciwpowodziowy 

oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowi  obiektu bu-

dowlanego lub jego cz ci ani urz dzenia budowlanego;
 28 

 4) obiekcie ma ej architektury - nale y przez to rozumie  niewielkie obiekty, a w szczególno ci: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury, 

b) pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) u ytkowe s u ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz dku, jak: piaskownice, hu taw-

ki, drabinki, mietniki; 

 5) tymczasowym obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie  obiekt budowlany przeznaczony 

do czasowego u ytkowania w okresie krótszym od jego trwa o ci technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak e obiekt budowlany niepo czony trwale z grun-

tem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda y ulicznej i wystawowe, przekrycia namio-

towe i pow oki pneumatyczne, urz dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe; 

 6) budowie - nale y przez to rozumie  wykonywanie obiektu budowlanego w okre lonym miej-

scu, a tak e odbudow , rozbudow , nadbudow  obiektu budowlanego; 

 7) robotach budowlanych - nale y przez to rozumie  budow , a tak e prace polegaj ce na prze-

budowie, monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

 7a) przebudowie - nale y przez to rozumie  wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których na-

st puje zmiana parametrów u ytkowych lub technicznych istniej cego obiektu budowlanego, z wy-

j tkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko , d u-

go , szeroko  b d  liczba kondygnacji; w przypadku dróg s  dopuszczalne zmiany charaktery-

stycznych parametrów w zakresie niewymagaj cym zmiany granic pasa drogowego;
7 

 8) remoncie - nale y przez to rozumie  wykonywanie w istniej cym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowi cych bie-

cej konserwacji, przy czym dopuszcza si  stosowanie wyrobów budowlanych innych ni  

u yto w stanie pierwotnym; 

 9) urz dzeniach budowlanych - nale y przez to rozumie  urz dzenia techniczne zwi zane 

z obiektem budowlanym, zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego prze-

znaczeniem, jak przy cza i urz dzenia instalacyjne, w tym s u ce oczyszczaniu lub groma-

dzeniu cieków, a tak e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod mietniki; 

10) terenie budowy - nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s  roboty bu-

dowlane wraz z przestrzeni  zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy; 

11) prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane - nale y przez to rozumie  tytu  

prawny wynikaj cy z prawa w asno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, ograniczonego 

prawa rzeczowego albo stosunku zobowi zaniowego, przewiduj cego uprawnienia do wyko-

nywania robót budowlanych; 

 12) pozwoleniu na budow  - nale y przez to rozumie  decyzj  administracyjn  zezwalaj c  na roz-

pocz cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni  budowa obiek-

tu budowlanego; 



   
   
   
   
   
   
   
   
   

ROZPORZ DZENIE 
MINISTRA INFRASTRUKTURY 

 
 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
 
 

w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie 
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ROZPORZ DZENIE 
MINISTRA INFRASTRUKTURY 

 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

 
w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie 
 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 2701, 
z 2004 r. Nr 109 poz. 11562, z 2008 r. Nr 201, poz. 12383, Nr 228, poz. 15144, Dz. U. z 2010 r., Nr 239, 

poz. 15975) 

 

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 

z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, 

poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. 

Nr 74, poz. 676) zarz dza si , co nast puje: 

 

 

DZIA  I 

PRZEPISY OGÓLNE 
 

§ 1 
Zakres przedmiotowy 

Rozporz dzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiada  budynki i zwi zane 

z nimi urz dzenia, ich usytuowanie na dzia ce budowlanej oraz zagospodarowanie dzia ek przezna-

czonych pod zabudow , zapewniaj ce spe nienie wymaga  art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — 

Prawo budowlane. 

 

§ 2 
Zakres podmiotowy 

1.  Przepisy rozporz dzenia stosuje si  przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy 

zmianie sposobu u ytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spe niaj cych 

funkcje u ytkowe budynków, a tak e do zwi zanych z nimi urz dze  budowlanych, z zastrze eniem § 

207 ust. 2.
3
 

2. Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu u ytkowania: 

1)  budynków o powierzchni u ytkowej nieprzekraczaj cej 1.000 m
2
, 

2)  budynków o powierzchni u ytkowej przekraczaj cej 1.000 m
2
, o których mowa w art. 5 ust. 7 

pkt 1-4 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

- wymagania, o których mowa w § 1, mog  by  spe nione w sposób inny ni  okre lony w rozpo-

rz dzeniu, stosownie do wskaza  ekspertyzy technicznej w a ciwej jednostki badawczo-rozwojowej 

albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpiecze  przeciwpo arowych, uzgodnionych z 

w a ciwym komendantem wojewódzkim Pa stwowej Stra y Po arnej lub pa stwowym wojewódzkim 

inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.
3
 

3.  (uchylony). 

3a.  Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu u ytkowania budynków istnie-

j cych o powierzchni u ytkowej przekraczaj cej 1.000 m
2
 wymagania, o których mowa w § 1, z wy -

czeniem wymaga  charakterystyki energetycznej, mog  by  spe nione w sposób inny ni  okre lony w 

rozporz dzeniu, stosownie do wskaza , o których mowa w ust. 2, uzgodnionych z w a ciwym komen-

dantem wojewódzkim Pa stwowej Stra y Po arnej lub pa stwowym wojewódzkim inspektorem sani-

tarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.
3
 

4. Dla budynków i terenów wpisanych do rejestru zabytków lub obszarów obj tych ochron  kon-

serwatorsk  na podstawie ustale  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ekspertyza, o 

której mowa w ust. 2, podlega równie  uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

5. Przepisy rozporz dzenia odnosz ce si  do budynku o okre lonym przeznaczeniu stosuje si  tak-

e do ka dej cz ci budynku o tym przeznaczeniu. 

6. Do budynków wielorodzinnych zawieraj cych dwa mieszkania stosuje si , z zastrze eniem § 

217 ust. 1 pkt 1 lit. a) i pkt 2, przepisy rozporz dzenia odnosz ce si  do budynków jednorodzinnych. 
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USTAWA 
 

z dnia 14 czerwca 1960 r. 

 

Kodeks post powania administracyjnego 
 

(tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, ze zm. Dz. U. z 2001 r. Nr  49, poz. 5091, 

z 2002 r., Nr 113, poz. 9842, Dz. U. Nr 169, poz. 13873, Nr 153, poz. 12714, 
z 2003 r. Nr 130, poz. 11885, Dz.U. z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, Dz. U. z 2009 r., Nr 195, poz. 15016, 

Dz. U. z 2009 r., Nr 216, poz. 16767, Dz. U. z 2010 r., Nr 167, poz. 1131 8, Dz. U. z 2010 r., Nr 182, 

poz. 1228 9, Dz. U. z 2010 r., Nr 254, poz. 1700 10, Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 18 11, Dz. U. z 2011 r., 

Nr 34, poz. 173 12, Dz. U. z 2011 r., Nr 106, poz. 62213, Nr 186 poz. 110014, Dz. U. z 2012 r., poz. 1101
15

, 

Dz. U. z 2012 r., poz. 1529
16

, t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267
17

, Dz. U. z 2014 r., poz. 183
18

, poz. 1195
19

, 

Dz. U. z 2015 r., poz. 211
20

, Dz. U. z 2015 r., poz. 702
21

, Dz. U. z 2015 r., poz. 1274
22

,  

Dz. U. z 2016 r. poz. 23 t.j. 23, Dz. U. poz. 86824, Dz. U. z 2016 r. poz. 996 25, Dz. U. z 2016 r. poz. 157926, 

Dz. U. z 2016 r. poz. 213827, Dz. U. z 2017 r. poz. 93528, Dz. U. z 2017 r., poz. 125729) 

(wyci g) 
 

DZIA  I 

PRZEPISY OGÓLNE 
 

Rozdzia  1 

Zakres obowi zywania 
 

Art. 1 
Przedmiot unormowania 

Kodeks post powania administracyjnego normuje: 
1) post powanie przed organami administracji publicznej w nale cych do w a ciwo ci tych 

organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych 
albo za atwianych milcz co; 

2) post powanie przed innymi organami pa stwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy 
s  one powo ane z mocy prawa lub na podstawie porozumie  do za atwiania spraw okre-
lonych w pkt 1; 

3) post powanie w sprawach rozstrzygania sporów o w a ciwo  mi dzy organami jedno-
stek samorz du terytorialnego i organami administracji rz dowej oraz mi dzy organami 
i podmiotami, o których mowa w pkt 2; 

4) post powanie w sprawach wydawania za wiadcze  ; 
5) nak adanie lub wymierzanie administracyjnych kar pieni nych lub udzielanie ulg w ich 

wykonaniu; 
6) tryb europejskiej wspó pracy administracyjnej.28 

 

Art. 2 
Rozszerzenie zakresu przedmiotowego 

Kodeks post powania administracyjnego normuje ponadto post powanie w sprawie skarg 

i wniosków (Dzia  VIII) przed organami pa stwowymi, organami jednostek samorz du teryto-

rialnego oraz przed organami organizacji spo ecznych. 
 

Art. 3 
Wy czenie stosowania przepisów 

§ 1. Przepisów Kodeksu post powania administracyjnego nie stosuje si  do: 

1) post powania w sprawach karnych skarbowych, 

                                                           
3 Zmiana wprowadzona przez ustaw  z dnia 12 wrze nia 2002 r. o zmianie Ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych 

ustaw - wejdzie w ycie 1.01.2003 r. 
4 zmiana wprowadzona przez ustaw  z dnia 30.08.2002 r. – Przepisy wprowadzaj ce – Ustaw  – Prawo o ustroju s dów administra-

cyjnych i ustaw  – Prawo o post powaniu przed s dami administracyjnymi – wejdzie w ycie 01.01.2004 r. 
5 zmiana wprowadzona ustaw  z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe – wesz a w ycie 24.08.2003r. 
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2) spraw uregulowanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 

Nr 137, poz. 926), z wyj tkiem przepisów dzia ów IV, V i VIII3. 

§ 2. Przepisów Kodeksu post powania administracyjnego nie stosuje si  równie  do post po-

wania w sprawach: 

1) skre lony, 

2) skre lony, 

3) skre lony, 

4) nale cych do w a ciwo ci polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urz dów konsularnych, 

o ile przepisy szczególne nie stanowi  inaczej. 

§ 3. Przepisów Kodeksu post powania administracyjnego nie stosuje si  tak e do post powa-

nia w sprawach wynikaj cych z: 

1) nadrz dno ci i podleg o ci organizacyjnej w stosunkach mi dzy organami pa stwowymi 

i innymi pa stwowymi jednostkami organizacyjnymi, 

2) podleg o ci s u bowej pracowników organów i jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt 1,  

o ile przepisy szczególne nie stanowi  inaczej. 

§ 4. Do post powania w sprawach wymienionych w § 1, 2 i 3 pkt 2 stosuje si  jednak przepisy 

dzia u VIII. 

§ 5. Rada Ministrów w drodze rozporz dzenia mo e rozci gn  przepisy Kodeksu post powa-

nia administracyjnego w ca o ci lub w cz ci na post powania w sprawach wymienionych w § 2. 

 

Art. 4 
Stosunek do szczególnych uprawnie  

wynikaj cych z immunitetów 
Kodeks post powania administracyjnego nie narusza szczególnych uprawnie  wynikaj cych z 

immunitetów dyplomatycznych i konsularnych oraz umów i zwyczajów mi dzynarodowych. 

 

Art. 5 
Wyja nienie poj  ustawowych 

§ 1. Je eli przepis prawa powo uje si  ogólnie na przepisy o post powaniu administracyjnym, 

rozumie si  przez to przepisy Kodeksu post powania administracyjnego. 

§ 2. Ilekro  w przepisach Kodeksu post powania administracyjnego jest mowa o: 

1) kodeksie – rozumie si  przez to Kodeks post powania administracyjnego, 

2) (skre lony),4 

3) organach administracji publicznej – rozumie si  przez to ministrów, centralne organy admini-

stracji rz dowej, wojewodów, dzia aj ce w ich lub we w asnym imieniu inne terenowe organy 

administracji rz dowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorz du terytorialne-

go oraz organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2, 

4) ministrach – rozumie si  przez to Prezesa i wiceprezesa Rady Ministrów pe ni cych funkcj  ministra 

kieruj cego okre lonym dzia em administracji rz dowej, ministrów kieruj cych okre lonym dzia em 

administracji rz dowej, przewodnicz cych komitetów wchodz cych w sk ad Rady Ministrów, kierow-

ników centralnych urz dów administracji rz dowej podleg ych , podporz dkowanych lub nadzorowa-

nych przez Prezesa Rady Ministrów lub w a ciwego ministra, a tak e kierowników innych równorz d-

nych urz dów pa stwowych za atwiaj cych sprawy, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 4, 

5) organizacjach spo ecznych – rozumie si  przez to organizacje zawodowe, samorz dowe, spó -

dzielcze i inne organizacje spo eczne, 

6) organach jednostek samorz du terytorialnego – rozumie si  przez to organy gminy, powiatu, 

województwa, zwi zków gmin, zwi zków powiatów, wójta, burmistrza (prezydenta miasta), 

starost , marsza ka województwa oraz kierowników s u b, inspekcji i stra y dzia aj cych w 

imieniu wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty lub marsza ka województwa, a ponad-

to samorz dowe kolegia odwo awcze,  
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ROZPORZ DZENIE 
MINISTRA INFRASTRUKTURY1

 
 

z dnia 6 lutego 2003 r. 

 

w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 

(Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401) 

 

Na podstawie art. 237
15

 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. 

Nr 21, poz. 94, z pó n. zm.)2 zarz dza si , co nast puje:  

 

 

Rozdzia  1 

Przepisy ogólne 
 

§ 1  
Definicje 

Ilekro  w rozporz dzeniu jest mowa o:  

 1) "zagospodarowaniu terenu budowy" - rozumie si  przez to rozmieszczenie, zgodne z przepi-

sami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urz dze  technicz-

nych, sk adowisk materia ów i konstrukcji budowlanych, dróg ko owych i pieszych, sieci, ru-

roci gów i przewodów instalacji oraz obiektów, pomieszcze  i urz dze  administracyjnych, 

socjalnych i sanitarnych, z uwzgl dnieniem warunków usytuowania i u ytkowania istniej -

cych i projektowanych obiektów;  

 2) "planie bioz" - rozumie si  przez to plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia w rozumieniu 

przepisów rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegó owego zakresu i formy planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz szczegó owe-

go zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzaj cych zagro enia bezpiecze stwa i zdro-

wia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256);  

 3) "strefie niebezpiecznej" - rozumie si  przez to miejsce na terenie budowy, w którym wyst -

puj  zagro enia dla zdrowia lub ycia ludzi;  

 4) "instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych" - rozumie si  przez to sposób 

zapobiegania zagro eniom zwi zanym z wykonywaniem robót budowlanych, o których mo-

wa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. 

Nr 106, poz. 1126, z pó n. zm.)
3
, oraz sposób post powania w przypadku wyst pienia tych 

zagro e ;  

 5) "sieci ogniowej" - rozumie si  przez to zestaw lontów i zapalników, s u cych do zadzia ania 

adunków materia u wybuchowego;  

 6) "rusztowaniu roboczym" - rozumie si  przez to konstrukcj  budowlan , tymczasow , z której 

mog  by  wykonywane prace na wysoko ci, s u c  do utrzymywania osób, materia ów 

i sprz tu;  

                                                           
1 Minister Infrastruktury kieruje dzia em administracji rz dowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna 

i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 

2002 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz 

z 2003 r. Nr 19, poz. 165). 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 

i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 

i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, 

poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, 

poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679. 
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 

i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, 

Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676. 
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 7) "rusztowaniu ochronnym" - rozumie si  przez to konstrukcj  budowlan , tymczasow , s u -

c  do zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko ci ludzi oraz przedmiotów;  

 8) "rusztowaniu systemowym" - rozumie si  przez to konstrukcj  budowlan , tymczasow , 

w której wymiary siatki konstrukcyjnej s  jednoznacznie narzucone poprzez wymiary ele-

mentów rusztowania, s u c  do utrzymywania osób, materia ów i sprz tu.  

 

§ 2 
 Instrukcja prowadzenia robót 

Wykonawca przed przyst pieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowi zany 

opracowa  instrukcj  bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi  z ni  pracowników w zakresie 

wykonywanych przez nich robót.  

 

 

Rozdzia  2 

Warunki przygotowania 
i prowadzenia robót budowlanych 

 

§ 3  
Zawiadomienie inspekcji pracy 

Inwestor jest obowi zany zawiadomi  o zamiarze rozpocz cia robót budowlanych w a ciwe-

go inspektora pracy, na 7 dni przed rozpocz ciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje si  

wykonywanie robót budowlanych trwaj cych d u ej ni  30 dni roboczych i jednoczesne zatrud-

nienie co najmniej 20 osób albo na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.  

 

§ 4  
Ogólne obowi zki bhp 

1. Uczestnicy procesu budowlanego wspó dzia aj  ze sob  w zakresie bezpiecze stwa i hi-

gieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.  

2. Stosowanie niezb dnych rodków ochrony indywidualnej obowi zuje wszystkie osoby 

przebywaj ce na terenie budowy.  

 

§ 5  
Bezpo redni nadzór nad bhp 

Bezpo redni nadzór nad bezpiecze stwem i higien  pracy na stanowiskach pracy sprawuj  

odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowi zków.  

 

§ 6  
Praca na wysoko ci 

1. Do zabezpiecze  stanowisk pracy na wysoko ci, przed upadkiem z wysoko ci, nale y sto-

sowa  rodki ochrony zbiorowej, w szczególno ci balustrady, o których mowa w § 15 ust. 2, siat-

ki ochronne i siatki bezpiecze stwa.  

2. Stosowanie rodków ochrony indywidualnej, w szczególno ci takich jak szelki bezpie-

cze stwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mo liwo ci stosowania rodków ochrony zbiorowej.  

 

§ 7 
Prace na dachach 

1. Osoba wykonuj ca roboty w pobli u kraw dzi dachu p askiego lub dachu o nachyleniu do 

20%, jest obowi zana posiada  odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko ci, o któ-

rych mowa w § 6.  

2. Osoba wykonuj ca roboty na dachu o nachyleniu powy ej 20%, je eli nie stosuje si  rusz-

towa  ochronnych, jest obowi zana stosowa  rodki ochrony indywidualnej lub inne urz dzenia 

ochronne.  

 

 


