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i 1200 kcal dla kobiet na zmianę roboczą lub wyma
gające wymuszonej pozycji ciała, 

5) w warunkach narażenia na hałas, 

6) przy wywozie nieczystości i oczyszczaniu szamba. 

3. Do trzeciego stopnia szkodliwości dla zdrowia 
lub szczególnej uciążliwości zalicza się prace wykony
wane: 

1) w warunkach narażenia na działanie pól elektroma
gnetycznych wysokiej częstotliwości w zakresie od 
0,1 do 300 000 MHz w strefie zagrożenia, 

2) w warunkach narażenia na działanie benzydyny, al
fa- i beta-naftyloaminy, chlorku winylu, azbestu 
oraz innych czynników o analogicznym jak te sub
stancje działaniu, o ile zostanie to uznane przez in
stytut medycyny pracy. 

4. Do prac szczególnie niebezpiecznych zalicza się 
prace: 

1) przy konserwacji i naprawie urządzeń elektroener
getycznych znajdujących się pod napięciem powy
żej 220 V, wykonywane zgodnie z przepisami o bez
pieczeństwie pracy w energetyce, 

2) związane z magazynowaniem, transportem i stoso
waniem materiałów łatwo palnych i żrących, 

3) na wysokości ponad 2 m i w wykopach o głęboko
ści poniżej 2 m od poziomu terenu, uznane za nie
bezpieczne w przepisach o bezpieczeństwie i higie
nie pracy, 

4) wewnątrz zbiorników, aparatów, kanałów, studni 
itp., których wykonywanie wymaga specjalnego 
zezwolenia. 

5. Prace określone w ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2 pkt 3 
i 5 uważa się za wykonywane w warunkach szkodli
wych dla zdrowia uzasadniających przyznanie dodat
ku, jeżeli w środowisku pracy są przekroczone najwyż
sze dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szko
dliwych dla zdrowia, określone w odrębnych przepi
sach lub innych obowiązujących normach higieniczno
sanitarnych. 

6. Pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, 
o których mowa w ust. 5, dokonują placówki uprawnio
ne do tego rodzaju badań na podstawie odrębnych 
przepisów. 

7. Dodatek przysługuje skazanym wykonującym 
prace, o których mowa w ust. l, 2, 3 pkt 2 oraz ust. 4, 
przez co najmniej 80 godzin w miesiącu, natomiast ska
zanym wykonującym prace wymienione w ust. 3 pkt 1 
- przez połowę dopuszczalnego czasu przebywania 
w strefie zagrożenia. 

8. Skazanemu wykonującemu w danym miesiącu 
prace o różnym stopniu szkodliwości dla zdrowia lub 
uciążliwości przysługuje jeden dodatek według naj
wyższego stopnia szkodliwości lub uciążliwości. 

9. Wysokość dodatku ustala dyrektor zakładu kar
nego. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 31 lipca 1998 r. 

w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów bu
dowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

Na podstawie art. 10 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lip
ca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, 
z 1995 r. Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, 
Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, 
poz 554 i Nr 111, poz 726 oraz z 1998 r. Nr 22, poz. 118) 
zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) systemy oceny zgodności wyrobów budowlanych 

z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

2) wzór deklaracji zgodności dla wyrobów budowla
nych, 

3) sposób znakowania wyrobów budowlanych do
puszczonych do obrotu i powszechnego stosowa
nia w budownictwie. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) dokumencie odniesienia - rozumie się przez to 
Polską Normę lub aprobatę techniczną, 
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2) programie badań - rożumie się przez to dokument 
ustalający wielkość partii wyrobu, liczność próbki 
i sposób jej pobrania, badane cechy i metody ba
dania oraz kryteria przyjęcia lub odrzucenia partii 
wyrobu, z której pobrano próbkę do badań, 

3) producencie - rozumie się przez to każdego, kto 
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
wytworzył i wprowadził do obrotu wyrób, 

4) zakładowej kontrol i produkcji - rozumie s i ę przez 
to systematyczne działania kontrolne prowadzone 
przez producenta, według określonych zasad i pro
cedur, dostosowane do technologii produkcj i 
i zmierzające do uzyskania wyrobu o wymaganych 
właściwościach. 

Rozdział 2 

Systemy oceny zgodności wyrobów 

§ 3. Oceny zgodności wyrobu bUdowlanego, zwa
nego dalej "wyrobem", wprowadzanego do obrotu 
i powszechnego stosow~ni.a W. budownictwie, z właści
wym dokumentem odnIesIenIa dokonuje się, stosując 
systemy oceny zgodności polegające na: 

1) certyfikacji zgodności z dokumentem odniesienia 
dokonywanej wtrybie przepisów o badaniach i cer~ 
tyfikacji oraz normalizacji, 

2) deklarowaniu przez producenta zgodności z doku
mentem odniesienia . 

§ 4. Certyfikację zgodności, o której mowa w § 3 
pkt 1, należy stosować dla wyrobów: 

1) podlegających certyfikacji zgodności na podstawie 
odrębnych przepisów, 

2) dla których certyfikacji zgodności wymaga właści
wa przedmiotowo Polska Norma lub aprobata 
techniczna. 

§ 5. 1. Deklarowanie zgodności, o którym mowa 
w § 3 pkt 2, polega na wydaniu przez producenta dekla
racji zgodności, przy zastosowaniu procedury obejmu
jącej: 

1) wstępne badanie pełne wyrobu (badanie typu), wy
konane przez producenta lub na. jego zlecenie, 
w zakresie i metodami określonymi we właściwym 
dla wyrobu dokumencie odniesienia, 

2) prowadzenie systematycznych działań kontrolnych 
procesów produkcyjnych wyrobu w ramach zakła
dowej kontroli produkcji, 

3) badanie gotowych wyrobów, wykonywane przez 
producenta lub na jego zlecenie, zgodnie z ustalo
nym programem badań. 

2. Deklaracja zgodności jest wydawana dla każdej 
partii wyrobu określonej w programie badań . 

3. Przez wydanie deklaracji zgodności producent 
potwierdza, że procedura określona w ust. 1 została 
przeprowadzona i wykazuje ~g~dność wyrobu z wła
ściwym dokumentem odnIeSIenIa. 

§ 6. potwierdzenie zgodności wyrobu z dokumen
tem odniesienia dla wyrobów nie wymienionych w § 4 
ust. 2 może być dokonane poprzez zastosowanie, we
dług wyboru producenta, jednego z systemów oceny 
zgodności, o których mowa w § 3. 

Rozdział 3 

Deklaracja zgodności 

§ 7. 1. Deklaracja zgodności powinna zawierać: 
1) numer nadany przez wydającego, 

2) nazwę i adres zakładu produkującego wyrób, 

3) identyfikację wyrobu zawierającą: symbol SWW lub 
kod PKWiU , nazwę, nazwę handlową, typ, odmia
nę, gatunek, klasę według dokumentu odn iesienia 
oraz przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu, 

4) i dentyfikację dokumentu odniesienia , z którym po
twierdza się zgodność : numer, tytuł i rok ustano
wienia Polskiej Normy lub numer, tytuł i rok wyda
nia aprobaty technicznej o raz nazwę jednostk i 
aprobującej, 

5) identyfikację parti i wyrobów, której dotyczy dekla
racja, 

6) oświadczen ie producenta, że wyrób spełnia wyma
gania dokumentu odniesienia, 

7) miejsce i datę wydan ia deklaracji zgodności , 

8) imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważ
nionej do wydania deklaracji zgodnośc i. 

2. Wzór deklaracji zgodności określa załącznik nr 1 
do rozporządzenia. 

§ 8. Producent wyrobu, który wydał deklarację 
zgodności, jest obowiązany do jej przechowywania, 
wraz z dokumentacją zastosowanej procedury, o której 
mowa w § 5 ust. 1, przez okres 5 lat od daty wydania 
i udostępniania właściwym organom kontroli oraz od
biorcom wyrobów. 

Rozdział 4 

Znakowanie wyrobów 

§ 9. 1. Wyroby dopuszczone do obrotu i powszech
nego stosowania w budownictwie powinny być znako
wane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, 
zwanym dalej "znakiem budowlanym", którego wzór 
określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

2. Znakiem budowlanym są oznaczane wyroby, dla 
których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub 
których zgodność z dokumentem odniesienia została 
potwierdzona poprzez wydanie certyfikatu zgodności 
lub deklaracji zgodności. 

§ 10. 1. Znakowanie wyrobów polega na umiesz
czeniu znaku budowlanego: 

1) bezpośrednio na wyrobie lub etykiecie przymoco
wanej do wyrobu, w sposób widoczny, czytelny 
i trwały, 

2) na opakowaniu jednostkowym wyrobu lub opako
waniu zbiorczym, w przypadku braku możliwości 
technicznych umieszczenia znaku w sposób okre
ślony w pkt 1. 

2. Znak budowlany może być umieszczony na do
kumentach handlowych towarzyszących wyrobowi, je-
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żeli oznaczenie wyrobu w sposób określony w ust. 1 
nie jest możliwe ze względów technicznych. 

3. Na wyrobach oznaczonych znakiem budowla
nym mogą być umieszczane inne oznakowania. 

§ 11. 1. Do wyrobu oznakowanego zgodnie z § 9 
ust. 2 producent jest obowiązany dołączyć informację 
zawierającą: 

1) nazwę i adres zakładu produkującego wyrób, 

2) identyfikację wyrobu zawierającą: nazwę, nazwę 
handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według 
dokumentu odniesienia, 

3) numer Polskiej Normy lub aprobaty technicznej, 
z którą potwierdzono zgodność wyrobu, 

4) identyfikację dokumentu dopuszczającego wyrób 
do obrotu i powszechnego stosowania w budow
nictwie, zawierającą numer właściwego certyfikatu 
zgodności lub deklaracji zgodności, 

5) identyfikację partii wyrobów, 

6) inne dane, jeżeli wynika to z dokumentu odniesie
nia. 

2. Informację, o której mowa w ust. 1, należy dołą
czać do wyrobu w sposób określony w dokumencie od
niesienia, a jeżeli dokument odniesienia tego nie za
wiera - w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią 
przez stosującego ten wyrób. 

Rozdział 5 

Przepis końcowy 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów 
rozdziału 4, które wchodzą w życie po upływie 12 mie
sięcy od dnia ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
J. Tomaszewski 

Załączniki do rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 31 lipca 1998 r. (poz. 728) 

Załącznik nr 1 

Deklaracja zgodności nr ............... . 

1. Producent wyrobu: ....... ....................................................... ... ............... .... ....... ... .......... ........ .... .... .......... .......... .... ..... . 
(pełna nazwa i adres za kładu produkującego wyrób) 

2. Nazwa wyrobu: ............................................. .. ....... ..... .. .......... ... ........... ............... ..... ........... ........... ... .... .. .................. . 
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa) 

3. Klasyfikacja wyrobu: ........................................................................... ....................... ...... ..... ..... ..................... ........ ... . 
(symbol SWW lub kod PKWiU) 

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: .......... ....... ..... .................... .................................... ...... ...... ........ ........... . 

(zgodnie z dokumentem odniesienia) 

5. Dokumenty odniesienia: ...... .............................. ............ .............................................. ........ .. .................................... . 
(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy lub numer, tytuł i 

rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobującej) 

6. Partia wyrobu objęta deklaracją: ...... ..... ......... ... .............. ... ..... .. .... ........................... ........... ... ...................... .... .......... . 

(dane niezbędne do identyfikacji partii określonej w programie badań) 

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby z partii określonej w pkt 6 są zgodne z dokumentami odniesie
nia wymienionymi w pkt 5. 

(miejsce i data wystawienia) (imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej) 
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Załącznik nr 2 

WZÓR ZNAKU DOPUSZCZENIA DO OBROTU I POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE 

Objaśnienia: 

1. Znak jest zbudowany na proporcjach zbliżonych do kwadratu z przesuniętym lewym bokiem. 

2. W kwadrat jest wpisana litera B wykreślona w perspektywie równoległej . 

3. Wysokość znaku budowlanego (wymiar a) nie może być mniejsza niż 10 mm. 

4. Przy zmniejszaniu lub powiększaniu wzoru znaku budowlanego należy zachować jego proporcje. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 5 sierpnia 1998 r. 

w sprawie określenia wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geode
zyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz związa
ne z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów 

z operatu ewidencyjnego. 

Na podstawie art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 
17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Oz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1990 r. Nr 34, 
poz. 198, z 1991 r. Nr 103, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, 
poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 349, 
Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770) w związku z art. 7 
pkt 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. - Przepisy wpro
wadzające ustawy reformujące funkcjonowanie go
spodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 
497 i Nr 156, poz. 775) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość opłat za: 

1) czynności związane z prowadzeniem państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanego 
dalej "zasobem", 

2) uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci 
uzbrojenia terenu, 

3) czynności związane z prowadzeniem krajowego 
systemu informacj : o terenie, 

4) wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewi
dencyjnego. 

§ 2. 1. Wysokość opłat za czynności związane z pro
wadzeniem zasobu na potrzeby wykonywania prac 
geodezyjnych i kartograficznych podlegających zgła
szaniu oraz za czynności związane z prowadzeniem za
sobu dla użytku powszechnego określa załącznik nr 1 
do rozporządzenia. 

2. Wysokość opłat za uzgodnienie usytuowania 
projektowanych sieci uzbrojenia terenu określa załącz
nik nr 2 do rozporządzenia . 

3. Wysokość opłat za czynności związane z prowa
dzeniem krajowego systemu informacji o terenie okre
śla żałącznik nr 3 do rozporządzenia. 


