B. Wykaz przepisów związanych z prawem budowlanym, uprawnieniami i bhp
l.p.

Akt prawny

1.1
1.2

z dnia

Treść

Opis

nr 24 / poz. 141

26 czerwca 1974 r.

ustawa - Kodeks Pracy

tekst jednolity

14 listopada 2003 r.

o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz o zmianie
niektórych ustaw.

nowelizacja z 2003r.

nr 213 / poz. 2081

18 październ. 2006r.

jw

27 marca 2003r.

o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz o
zmianie niektórych ustaw
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
Prawo Budowlane

uprawnienia budowlane

Nr/poz. Dz.Ustaw

Ustawa

nr 217 / poz. 1587

1.3
2.1

Ustawa

2.2

Obwieszczenie
Marszałka Sejmu

2.3

Ustawa

2.4

nr 80 / poz. 718
nr 207 / poz. 2016

21 listopada 2003r.

nr 93 / poz. 888

16 kwietnia 2004r.

o zmianie ustawy Prawo Budowlane

nowelizacja z 2004r.

nr 99 / poz. 665

10 maja 2007

jw

ostatnia nowelizacja

15 grudnia 2001r.

o samorządach zawodowych architektów,
inŜynierów budownictwa i urbanistów

3.1
Ustawa

nr

5 / poz. 42

15 lutego 2002r.

zmieniająca ustawę o samorządach zawodowych
architektów, inŜynierów budownictwa i
urbanistów

nr 150 / poz. 1247

30 czerwca 2005r.

ostatnia nowelizacja

Rozporządzenie
Ministra Finansów nr 220 / poz. 2174

11 grudnia 2003r.

w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej architektów oraz
inŜynierów budownictwa

3.2
nr 23 / poz. 221

5.2

5.3

tekst jednolity

jw

3.3

5.1

ostatnia nowelizacja

Rozporządzenie
Ministra Transport. i nr 83 / poz. 578
Bud.

28 kwietnia 2006

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie

Rozporządzenie
Ministra Transport. i nr 83 / poz. 578
Bud.

28 kwietnia 2006.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie

Rozporządzenie
Ministra Transp. i
Budownictwa

nr 210 / poz. 1528

5 listopada 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie

nr 87 / poz. 954

26 kwietnia 2001r.

ustawa o zasadach uznawania nabytych w
państwach członkowskich UE kwalifikacji do
wykonywania zawodów regulowanych

6.1

uprawnienia budowlane
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Akt prawny

Nr/poz. Dz.Ustaw

z dnia

6.2
nr 71 / poz. 655

10 maja 2002r.

6.3

7.0

8.0

9.1

9.2

nr 190 / poz. 1864

20 września 2003r.

Rozporządzenie
Ministra Gospodarki nr 118 / poz. 1263

20 września 2001r.

Rozporządzenie
Ministra
Infrastruktury
Rozporządzenie
Ministra Gospod.
Pracy i Polityki
Socjalnej

nr 47 / poz.401

nr 169 / poz. 1650

Rozporządzenie
nr 49 / poz. 330
Ministra
Gospodarki, Pracy i
Polityki Socjalnej

Rozporządzenie
nr 108 / poz. 690
Ministra
Gospodarki, Pracy i
Polityki Socjalnej
10.1
Rozporządzenie
nr 191 / poz. 1596
ministra Gospodarki
9.3

10.2

Rozporządzenie
nr 178 / poz. 1745
Ministra
Gospodarki, Pracy i
Polityki Socjalnej

6 lutego 2003 r.

nr 151 / poz. 1256

Opis

o zmianie ustawy o zasadach uznawania
nabytych w państwach członkowskich UE
kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania
niektórych działalności
o zmianie ustawy o zasadach uznawania
nabytych w państwach członkowskich UE
kwalifikacji do wykonywania zawodów
regulowanych
w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i
innych urządzeń technicznych do robót
ziemnych, budowlanych i drogowych

uprawnienia montaŜyści
rusztowań

w sprawie bhp podczas wykonywania robót
budowlanych

barierki 1.0 m
rusztowania systemowe

w sprawie ogólnych przepisów bhp

tekst jednolity

26 września 2003 r.

2 marca 2008 r.

j.w.

ostatnia nowelizacja

6 czerwca 2008 r.

j.w.

ostatnia nowelizacja

30 października 2002r.

W sprawie minimalnych wymagań dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie
uŜytkowania maszyn przez pracowników podczas
pracy

Rusztowanie

30 września 2003 r.

w sprawie minimalnych wymagań dotyczących
bhp w zakresie uŜytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy

rusztowanie - maszyna

w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
szczegółowego zakresu rodzajów robót
budowlanych, stwarzających zagroŜenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

bioz

11.0
Rozporządzenie
Ministra
Infrastruktury

Treść

27 sierpnia 2002 r.
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Akt prawny

12.0

Rozporządzenie
Ministra
Infrastruktury

z dnia

Treść

Opis

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia

bioz

23 czerwca 2003 r.
30 sierpnia 2002r.

ustawa o systemie oceny zgodności

oceny zgodności

29 sierpnia 2003r.

o zmianie ustawy systemie oceny zgodności oraz
o zmianie niektórych ustaw oraz o zmianie
niektórych ustaw

oceny zgodności

nr 21 / poz. 124

12 stycznia 2007

jw

ostatnia nowelizacja

nr 229 / poz. 2275

12 grudnia 2003r.

o ogólnym bezpieczeństwie produktów

nr 35 / poz. 215

12 stycznia 2007r.

jw

bezpieczeństwo
produktów
ostatnia nowelizacja

9 stycznia 2002 r.

w sprawie wymagań zasadniczych dla środków
ochrony indywidualnych

nr 120 / poz. 1126
nr 166 / poz. 1360

13.1
13.2

Nr/poz. Dz.Ustaw

Ustawa
nr 170 / poz. 1652

13.3
14.1
Ustawa
14.2
15.1
Rozporządzenie

nr 4 / poz. 37

24 grudnia 2002 r.

15.2
nr 231 / poz. 1947
15.3

Rozporządzenie
Ministra Gospod.
Pracy i Polityki
Socjalnej

15.4
16.0

Rozporządzenie
Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej

nr 80 / poz. 725

31 marca 2003 r.

w sprawie wymagań zasadniczych wymagań dla
środków ochrony indywidualnych

nr 259 / poz. 2173

21 grudnia 2005 r.

jw. , ostatnia nowelizacja

nr 62 / poz. 288

28 maja 1996r.

W sprawie rodzajów prac, które powinny być
wykonywane, przez co najmniej dwie osoby

nr 69 / poz. 332
ze zm.

30 maja 1996r.

17.0
Rozporządzenie

18.0

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań
zasadniczych dla środków ochrony
indywidualnych

Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki nr 73 / poz. 770

30 maja 2001r.

ochrona indywidualna
rodzaje prac
wykonywane, przez co
najmniej dwie osoby

W sprawie przeprowadzania badań lekarskich, badania lekarskie
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń
lekarskich wydawanych do celów przewidzianych
w Kodeksie pracy.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy BHP przy budowie i
budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek remoncie jednostek
pływających.
pływajacych

