
Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia
1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251, z 1995 r. Nr 95,
poz. 471, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 oraz z 2000 r. Nr 43,
poz. 489 i Nr 110, poz. 1166) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rozwoju Regional-
nego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w spra-

wie wprowadzenia obowiàzku stosowania niektórych
Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 38,
poz. 456) w Wykazie Polskich Norm do obowiàzkowe-
go stosowania, stanowiàcym za∏àcznik do rozporzà-
dzenia, wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) lp. 13 otrzymuje brzmienie:
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA

z dnia 31 sierpnia 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wprowadzenia obowiàzku stosowania niektórych Polskich Norm 
dla budownictwa.

1 2 3 4

„13 PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na
ciep∏o do ogrzewania budynków mieszkalnych
i zamieszkania zbiorowego

Ca∏oÊç normy”

2) lp. 15 otrzymuje brzmienie:

1 2 3 4

„15 PN-B-02151-03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed ha∏asem
w budynkach. IzolacyjnoÊç akustyczna prze-
gród w budynkach oraz izolacyjnoÊç akustycz-
na elementów budowlanych. Wymagania

Ca∏oÊç normy”

3) lp. 30 otrzymuje brzmienie:

1 2 3 4

„30 PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpo˝arowa budynków. Metoda
badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez
Êciany — wraz ze zmianà PN-90/B-02867/Az1

Ca∏oÊç normy”

4) skreÊla si´ lp. 35;

5) lp. 36 otrzymuje brzmienie:

1 2 3 4

„36 PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowa-
nie i obliczanie — wraz ze zmianà 
PN-B-03002:1999/Az1:2001 oraz z poprawkà
PN-B-03002:1999/Ap1:2001

Ca∏oÊç normy”
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6) lp. 42 otrzymuje brzmienie:

7) lp. 50 otrzymuje brzmienie:

1 2 3 4

„42 PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie — wraz ze zmianà 
PN-B-03150:2000/Az1:2001

Obowiàzujàca w ca∏oÊci od
1 lipca 2002 r. oraz alterna-
tywnie z normà PN-81/B-
03150.00, 01, 02 i 03 do
30 czerwca 2002 r.”

8) skreÊla si´ lp. 51;

9) lp. 52 otrzymuje brzmienie:

1 2 3 4

„50 PN-B-03210:1997 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe piono-
we na ciecze. Projektowanie i wykonanie —
wraz z poprawkà PN-B-03210:1997/Ap1:2000

Ca∏oÊç normy”

1 2 3 4

„52 PN-B-03211:1999 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki kuliste ciÊnie-
niowe. Projektowanie i wykonanie

Ca∏oÊç normy”

10) skreÊla si´ lp. 56;

11) lp. 57 otrzymuje brzmienie:

1 2 3 4

„57 PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, ˝elbetowe i spr´˝one
wykonywane z kruszywowych betonów lek-
kich. Obliczenia statyczne i projektowanie

Ca∏oÊç normy”

12) lp. 58 otrzymuje brzmienie:

1 2 3 4

„58 PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, ˝elbetowe i spr´˝one.
Obliczenia statyczne i projektowanie

Obowiàzujàca w ca∏oÊci do
31 sierpnia 2002 r. alterna-
tywnie z normà PN-B-
03264:1999 tylko dla prefa-
brykatów betonowych wy-
konywanych w zak∏adach
prefabrykacji”



Dziennik Ustaw Nr 101 — 7447 — Poz. 1104

13) lp. 59 otrzymuje brzmienie:

14) skreÊla si´ lp. 64;

15) lp. 65 otrzymuje brzmienie:

1 2 3 4

„59 PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, ˝elbetowe i spr´˝one.
Obliczenia statyczne i projektowanie

Obowiàzujàca w ca∏oÊci od
1 wrzeÊnia 2001 r., z wy∏à-
czeniem do 31 sierpnia
2002 r. jej zastosowania dla
prefabrykatów betonowych
wykonywanych w zak∏a-
dach prefabrykacji; dla tych
prefabrykatów w okresie od
1 wrzeÊnia 2001 r. do
31 sierpnia 2002 r. dopusz-
cza si´ jej alternatywne sto-
sowanie z PN-84/B-03264”

1 2 3 4

„65 PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i
obliczanie

Ca∏oÊç normy”

1 2 3 4

„74 PN-86/E-05003.01, 03 i 04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Obowiàzujàce w ca∏oÊci:
Ark. 01 z 1986 r.
Ark. 03 z 1989 r.
Ark. 04 z 1992 r.”

1 2 3 4

„82 PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych

Obowiàzujàcy arkusz 
PN-IEC 60364-1:2000, z wy-
∏àczeniem p. 11.4
Obowiàzujàce w ca∏oÊci ar-
kusze PN-IEC:
60364-3:2000
60364-4-41:2000
60364-4-42:1999
60364-4-43:1999
60364-4-442:1999
60364-4-443:1999
60364-4-45:1999
60364-4-46:1999
60364-4-47:2001
60364-4-473:1999
60364-4-482:1999
60364-5-51:2000
60364-5-523:2001

16) skreÊla si´ lp. 69;

17) lp. 74 otrzymuje brzmienie:

18) lp. 82 otrzymuje brzmienie:



Na podstawie art. 28 ust. 3c i 3d ustawy z dnia
14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyj-
nym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131, Nr 86, poz. 958,
Nr 119, poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
i tryb zawieszania przez syndyka masy upad∏oÊci i Ban-
kowy Fundusz Gwarancyjny wyp∏aty Êrodków gwaran-
towanych, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia
14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyj-
nym, w przypadku gdy przeciwko deponentowi jest
prowadzone post´powanie karne, z którego wynika, ̋ e
Êrodki obj´te obowiàzkowym systemem gwarantowa-
nia mogà pochodziç z przest´pstwa przewidzianego
w art. 299 Kodeksu karnego.

§ 2. Sàd lub prokurator niezw∏ocznie po ustaleniu,
i˝ materia∏ dowodowy post´powania karnego prowa-
dzonego przeciwko deponentowi posiadajàcemu Êrod-
ki obj´te obowiàzkowym systemem gwarantowania,
zwane dalej „Êrodkami”, daje podstawy do stwierdze-
nia, ̋ e Êrodki te mogà pochodziç z przest´pstwa, o któ-
rym mowa w § 1, zarzàdza zawiadomienie o tym syn-
dyka.

§ 3. 1. Zawiadomienie, o którym mowa w § 2, na-
st´puje listem poleconym za zwrotnym poÊwiadcze-
niem odbioru, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególnoÊci
gdy istnieje obawa wyp∏aty Êrodków, sàd lub prokura-
tor przekazuje zawiadomienie w inny sposób umo˝li-

Dziennik Ustaw Nr 101 — 7448 — Poz. 1104 i 1105

1 2 3 4

60364-5-53:2000
60364-5-537:1999
60364-5-54:1999
60364-5-56:1999
60364-6-61:2000
60364-7-701:1999
60364-7-702:1999
60364-7-704:1999
60364-7-705:1999
60364-7-706:2000
60364-7-707:1999
60364-7-708:1999”

1 2 3 4

„82a PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
Zasady ogólne

Ca∏oÊç normy”

19) dodaje si´ lp. 82a w brzmieniu:

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa:
J. Kropiwnicki

1105

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 31 sierpnia 2001 r.

w sprawie zawieszania wyp∏aty Êrodków gwarantowanych w przypadku, gdy przeciwko deponentowi 
jest prowadzone post´powanie karne.


