
Szczegółowa Specyfikacja  Techniczna 

 lipiec 2015 

 

35 
 

 

 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBOTY IZOLACYJNE 

(Kod CPV 45320000-6) 

 

 

TERMOIZOLACJA 

ZE STYROPIANU I WEŁNY MINERALNEJ 

(Kod CPV 45321000-3) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



Szczegółowa Specyfikacja  Techniczna 

 lipiec 2015 

 

36 
 

Spis treści 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA .................................................................................................................................. 37 

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW ................................................................ 38 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI ............................................................... 39 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU .......................................................................................... 40 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT .............................................................................. 40 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .............................................................................................................. 40 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT .......................................................... 41 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT ................................................................................................................. 41 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

 ............................................................................................................................................................... 43 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ............................................................................................................. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty 

ST - Specyfikacja Techniczna 

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szczegółowa Specyfikacja  Techniczna 

 lipiec 2015 

 

37 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Zamawiający: Urząd Statystyczny, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. 

Temat: Remont części elewacji i dachu budynku biurowego. 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót termoizolacyjnych polegających na ociepleniu lub dociepleniu ze styropianu. 

Termoizolacja, której wymagania określone są w niniejszej specyfikacji technicznej stanowi 

również izolację akustyczną. 

1.3. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji termicznej i 

akustycznej ze styropianu i wełny mineralnej. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do robót izolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych 

oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji termicznej. 

1.5. Określenia podstawowe i definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami 

technicznymi i przepisami obowiązującymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji 

oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a 

także zdefiniowanymi poniżej: 

Izolacja termiczna - warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegające 

nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku. 

W poddaszach nieużytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu 

odpływowi ciepła w okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie letnim, 

w czasie upałów, zapobiega natomiast nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń ostatnich 

kondygnacji, tworząc określony mikroklimat. 

Izolacja akustyczna - warstwa materiału o dużym oporze akustycznym zapobiegająca 

rozprzestrzenianiu się hałasu 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000- 

7, pkt. 1.5. 

1.7. Dokumentacja robót termomodernizacyjnych budynku 

Termoizolację ze styropianu należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz 

oraz podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne: Kod CPV 45000000-

7, pkt 1.6. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 

składowania podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2. 

Materiały stosowane do wykonywania termoizolacji, będące w myśl Ustawy o wyrobach 

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 

późniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium 

RP, powinny mieć 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 

za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", albo 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską. 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia oraz daty produkcji. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania izolacji termicznej powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Materiały podstawowe 

Do materiałów podstawowych zaliczane są' styropian spełniający wymagania zawarte w 

odpowiednich aprobatach technicznych. 

2.2.2. Materiały pomocnicze 

Do materiałów pomocniczych zalicza się: 

- kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia skuteczności wentylacji łączne pole powierzchni 

otworów wentylacyjnych powinno mieścić się w przedziale 500-1500 mm
2
 na 1 mi 

powierzchni stropodachu - przy niewystarczającej istniejącej wentylacji należy wykonać, 

zgodnie z dokumentacją projektową, uzupełniającą wentylację np., poprzez zastosowanie 

dodatkowych kominków wentylacyjnych), 

- materiały do zaślepiania otworów technologicznych np. ,,korki" betonowe z betonu C12/15 i 

klej mrozoodporny do ich wklejenia, 

- papę termozgrzewalną do mocowania do podłoża kominków wentylacyjnych i odtworzenia 

fragmentów pokrycia dachowego, w miejscach wyciętych otworów technologicznych, 

- elastyczny uszczelniacz dekarski, gaz propan-butan w butli do mocowania do podłoża papy 

termozgrzewalnej. 

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć właściwości techniczne określone przez 

producenta i odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm bądź aprobat technicznych. 
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2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do termoizolacji ze styropianu 

Materiały i wyroby do robót izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

w niniejszej specyfikacji technicznej, 

- są właściwie opakowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełną identyfikację, 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów, a w odniesieniu do granulatów z wełny mineralnej 

skalnej bądź szklanej również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 

wyrobów. 

 Styropian grubości 12 cm ( λ=0,033 W/m K), - ściany  

 Styropian grubości 10 cm ( λ=0,040 W/m K), - cokół  

 Płyty z wełny mineralnej gr 12 cm; 10 cm; 5 cm ( λ=0,038 W/m K), - ściana wschodnia  

 Styropian grubości 12 cm ( λ=0,033 W/m K), - sciany  

 Przy montażu stosować kołki plastikowe o długości do mocowania w ścianach 

murowanych - 20 cm .  

 Tynk silikonowy , baranek 1,50mm.  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy o ile jest prowadzony lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów stosowanych do wykonywania robót 

izolacyjnych 

Wszystkie wyroby do robót izolacyjnych powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, 

suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7, pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót izolacyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi | sprzętu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących izolację stropu lub 

stropodachu. 

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta 

styropianu. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST ,,Wymagania ogólne" Kod 

CPV 45000000-7, pkt 4 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów 

Wyroby do robót termoizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu 

samochodowego, kolejowego lub wodnego. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 

sprzętem mechanicznym. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 

Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 

pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać 

zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ociepleniowych lub dociepleniowych stropodachu 

bądź stropu w poddaszu nieużytkowym należy przeprowadzić kontrolę zgodności opisu stanu 

istniejącego, zamieszczonego w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym. 

5.3. Wykonanie termoizolacji stropodachów wentylowanych i stropów w poddaszach 

nieużytkowych z wełny mineralnej 

Prace termoizolacyjne ze styropianu powinny być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną. 

5.4. Wymagania dotyczące wykonania termoizolacji ze styropianu 

Termoizolacja ze styropianu powinna spełniać następujące wymagania: 

 Grubość układanej termoizolacji powinna wynosić nie mniej niż grubość 

skorygowana (d8) określona w dokumentacji projektowej, przy czym minimalna 

grubość nowej, dodatkowej termoizolacji powinna wynosić co najmniej 100 mm, 

 Termoizolacja powinna być ułożona równą warstwą bez przerw i ubytków, tzw. 

kieszeni, 

 Termoizolacja nie może zatykać otworów wentylacyjnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7, pkt 6 

6.2. Badania przed przystąpieniem do termoizolacji 

Przed przystąpieniem do robót termoizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, 

które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę zgodności oceny stanu 

istniejącego opisanego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym. 

6.2.1. Kontrola jakości materiałów 
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Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

o ile jest prowadzony lub w protokole przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów 

towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych 

materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i Szczegółowe] Specyfikacji 

Technicznej, a także odpowiednimi aprobatami technicznymi. 

6.2.2. Kontrola stanu istniejącego izolowanych przestrzeni 

Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie. 

a) grubości i stanu istniejącej izolacji cieplnej, 

b) układu konstrukcji dachu w poddaszu nieużytkowym oraz układu ścianek (murowanych 

lub prefabrykowanych) podtrzymujących górną płytę dachu w stropodachu. 

Wyniki kontroli powinny być porównane z opisem stanu istniejącego z dokumentacji 

projektowej, a następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika 

budowy o ile jest prowadzony i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót termoizolacyjnych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, 

instrukcji producenta granulatu i instrukcji technicznej systemu termoizolacji. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót termoizolacyjnych, w szczególności w 

zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektowa i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym, 

- prawidłowości wykonania termoizolacji. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7, pkt 7 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót termoizolacyjnych ze styropianu 

Termoizolacje określonej grubości oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej 

powierzchni, z dokładnością do 0,2 m
2
. Wymiary powierzchni przyjmuje się: 

- z pomiaru w naturze, 

w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie nieizolowane 

większe od 1 m
2
. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7, pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Termoizolacje stropodachów wentylowanych i trudno dostępnych przestrzeni w poddaszach 

nieużytkowych są robotami zanikającymi i ulegającymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiór 

musi więc odbywać się sukcesywnie, wraz z postępem prac. W trakcie odbioru należy 

przeprowadzać badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy 

porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej 

specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że 

kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych został prawidłowo wykonany tj. zgodnie z 

dokumentacją projektową oraz SST. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania był negatywny, to kontrolowany zakres prac 

termoizolacyjnych nie powinien być odebrany W takim przypadku należy ustalić zakres prac i 

rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 

zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ich ocenę i odbiór. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 

zapisać w dzienniku budowy o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4) 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 

jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektowa. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po użytkowaniu 

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pomiaru 

grubości i oceny wizualnej termoizolacji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. 

„Odbiór ostateczny (końcowy)". 
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH,  

TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót termoizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 

odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 

termoizolacyjnych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

Ceny jednostkowe termoizolacji bądź kwoty ryczałtowe obejmujące te roboty 

termoizolacyjne uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, w tym ustawienie 

maszyn 

- zabezpieczenie wszelkich urządzeń technicznych przed dostępem osób trzecich, 

- obsługę sprzętu, 

- kontrolę pracowników w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami bhp, 

przygotowania się do pracy, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 

robót, 

- sprawdzenie zgodności opisu stanu istniejącego izolowanych przestrzeni, zawartego w 

dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym, 

- wytrasowanie osi otworów technologiczno-montażowych, 

- wycięcie otworów techniczno-montażowych, 

- zabezpieczenie przed zalaniem części otworów technologiczno-montażowych, 

- zaślepienie otworów technologicznych, 

- zamontowanie elementów wentylacyjnych, 

- uzupełnienie i uszczelnienie pokrycia dachowego na zaślepionych otworach 

technologicznych i przy kominkach wentylacyjnych, 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy 

1.  PN-EN ISO 6946:2008   Komponenty budowlane i elementy budynku 

- Opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła - Metoda obliczania. 

2.  PN-EN ISO 10456:2009   Materiały i wyroby budowlane - Właściwości 

PN-EN ISO 10456:2009/AC.2010 cieplno-wilgotnościowe - Tabelaryczne 
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wartości obliczeniowe i procedury określania 

deklarowanych i obliczeniowych wartości 

cieplnych. 

3 PN-EN 12524:2003    Materiały i wyroby budowlane - Właściwości 

cieplno-wilgotnościowe - Tabelaryczne 

wartości obliczeniowe. 

4.  PN-EN ISO 13789:2008   Cieplne właściwości użytkowe budynków - 

Współczynniki przenoszenia ciepła przez 

przenikanie i wentylację - Metoda obliczania. 

5.  PN-EN ISO 13788:2003   Cieplno-wilgotnościowe właściwości 

komponentów budowlanych i elementów 

budynku - Temperatura powierzchni 

wewnętrznej konieczna do uniknięcia 

krytycznej wilgotności powierzchni i 

kondensacja międzywarstwowa - Metody 

obliczania. 

6.  PN-EN ISO 717-2:1999   Akustyka - Ocena izolacyjności akustycznej 

PN-EN ISO 717-2:1999/A1:2008 w budynkach i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych - Izolacyjność od 

dźwięków uderzeniowych. 

10.2. Ustawy 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004 r. Nr 92, poz. 

881 z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r 0 systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U z 2010 

r. Nr 138, poz 935). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, 

poz. 1623). 

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 

2008 r. Nr 223, poz. 1459 z późniejszymi zmianami). 

 

10.3. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 

2072 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 

zmianami). 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami). 
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-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. z 2004 

r. Nr 195, poz. 2011). 

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003 r Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r Nr 75, 

poz. 690 z późniejszymi zmianami). 


