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Nazwa aktu prawnego Dziennik ustaw Opis treści 

Rozporządzenie Ministra infrastruktury 

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych 

Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 Najważniejsze rozporządzenie dotyczące rusztowań. 
W rozdziale 8 „Rusztowania i ruchome podesty robocze” 
zawarto m.in.: 

- wymagania prawne, 
- wymagania w zakresie konstrukcji, 
- wymagania bhp, 
- wymagania ergonomiczne. 

W rozdziale 9 „Roboty na wysokości” zawarto 
wymagania 
w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej 
przed upadkiem z wysokości  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i 

Polityki Społecznej 

z dnia 30 września 2003 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn 

przez pracowników podczas pracy 

Dz.U. 2003 nr 178 poz. 

1745 

Wymagania dotyczące rusztowań wynikające z 

przepisów Unii Europejskiej.  

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/104/WE z dnia 16 września 2009 r. 

dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu 

roboczego przez pracowników podczas pracy 

Dz.U. L 260 z 3.10.2009 W punkcie 4.3 załącznika II określono przepisy 

szczególne dotyczące użytkowania rusztowań 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki  

z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych 

i drogowych 

Tekst jednolity Dz.U. 2018 
poz. 583 
Zmiana: 
Dz.U. 2020 poz. 1461 

Uprawnienia dla monterów rusztowań 

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy 

Tekst jednolity Dz.U. 2003 
nr 169 poz. 1650 

Zmiany: 
Dz.U. 2007 nr 49 poz. 330 

Dz.U. 2008 nr 108 poz. 690 
Dz. U. 2011 nr 173 poz. 
1034 

Rozdział 6 określający prace szczególnie niebezpieczne 

zawiera punkt E - Prace na wysokości, w tym wytyczne 

dotyczące prac na rusztowaniach. Ponadto w załączniku 

nr 2 opisano szczegółowe zasady stosowania środków 

ochrony indywidualnej, w tym przez monterów 

rusztowań 

 (Tabela nr 2) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki 

z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i 

przebudowie oraz remoncie jednostek 

pływających 

Dz.U. 2001 nr 73 poz. 770 

Zmiany: Dz.U. 2007 nr 150 
poz. 1065 

Specyficzne wymagania dotyczące rusztowań 

znajdujących się przy i na jednostkach pływających 

(Rozdział 5 - Praca na wysokości) 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r Tekst jednolity  
Dz.U. 2020 poz. 1333 

Katastrofa budowlana to m.in. niezamierzone, 
gwałtowne zniszczenie konstrukcyjnych elementów 
rusztowań 
 (Art. 73. 1.) 

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. 2003 nr 120 poz. 
1126 
 

Obowiązek sporządzania planu bioz dotyczy m.in. robót, 
przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z 
wysokości oraz dla montażu, demontażu i konserwacji 
rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych 
(§.6). 

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 
dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie 

Dz.U. 2019 poz. 831 Osoby posiadające uprawnienia budowlane w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej mogą zdobyć 
specjalizację techniczno-budowlaną: rusztowania i 
deskowania wielofunkcyjne (Załącznik nr 4) 


