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Kto tworzy problemy z obowiązkiem stosowania Polskich Norm? 

 

W nr. 4/2017 „Inżyniera Budownictwa” ukazał się artykuł p. Anny Sas-Micuń pod 

frapującym tytułem: „Czy jest problem z obowiązkiem stosowania Polskich Norm? 

Przepisy techniczno-budowlane a wiedza techniczna”. Ponieważ jest to problem 

błędnej interpretacji przepisów, więc niezwłocznie przylgnąłem do tekstu w nadziei, 

że może autor obala obiegowy pogląd o obowiązku stosowania Polskich Norm (PN), 

a miałem jeszcze w pamięci moją niedawną wypowiedź w podobnej sprawie [7]. Nic 

podobnego – a jeśli dobrze wywnioskowałem z tekstu – autorka zgłosiła nawet 

propozycję wydawania dodatkowo odrębnego rozporządzenia ustalającego wykaz 

Polskich Norm do obowiązkowego stosowania w budownictwie i systematycznego 

nowelizowania tego wykazu co pół roku. Byłby to – jej zdaniem – „powrót do 

sprawdzonych rozwiązań”. Dlaczego powrót, a nie zerwanie z nimi?  

Do tego wniosku autorka doszła na podstawie kilku przesłanek z historii obowiązku 

stosowania Polskich Norm w budownictwie od 1994 r. Propozycja wydała mi się 

zaskakująca, tym bardziej że istnieje aktualne rozporządzenie ministra w tej sprawie 

[4] z wykazem powołanych PN, w odniesieniu do którego p. Sas-Micuń umieściła na 

stronie internetowej Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki (SNB) [6] objaśnienia, z 

których wybrałem cztery następujące stwierdzenia:  

 

Stwierdzenia 1, 3 i 4 są prawdziwe, w drugim, które jest treścią art. 5 ust. 4 ustawy o 

normalizacji, autorka dodała „co oznacza, że ustalenia norm stają się wymaganiem”. 

Ten komentarz jest błędny, gdyż autorka nie wzięła pod uwagę ustępu 3 tego 

artykułu. Nie bacząc na treść trzeciego stwierdzenia, autorka wnioskuje o wydawanie 

dalszego rozporządzenia nakładającego obowiązek stosowania PN. Nawiązanie do 

ww. słów p. Sas-Micuń jest konieczne, ponieważ stanowią one osnowę jej artykułu.  

Postanowiłem przeto zgłosić moje uwagi, bo przecież może się okazać, że 

propozycja autorki padnie na podatny grunt i zostanie zrealizowana. Od lat jestem 

fanem dobrowolnych PN, wtrącam swoje trzy grosze, ilekroć słyszę o rzekomym 

Od 1 stycznia 2003 r. stosowanie PN jest już całkowicie dobrowolne. 
 
Polskie Normy mogą być powoływane w przepisach prawnych po ich 
opublikowaniu w języku polskim, co oznacza, że ustalenia norm stają się 
wymaganiem. 
 
Przywoływanie PN w rozporządzeniach ministrów nie skutkuje nałożeniem 
obowiązku stosowania PN, ponieważ jest to niezgodne z regułami legislacyjnymi - 
akt prawny niższego rzędu nie może zmieniać postanowień aktu wyższego rzędu. 
 
Szczególną rolę w normalizacji europejskiej pełnią Europejskie Normy 
zharmonizowane..., ale ich stosowanie jest całkowicie dobrowolne. 
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obowiązku ich stosowania, choć w praktyce inżynierskiej nie mogę się wyrwać z tej 

błędnej interpretacji, którą traktuję jako nieuleczalną, więc wydaje mi się, że kuracja, 

do której autorka zachęca, może ten stan pogorszyć. Na szczęście, póki co, 

wszystkie Polskie Normy mają status do dobrowolnego stosowania, gdyż według 

ustawy o normalizacji wykorzystywanie Polskich Norm jest dobrowolne, a Prawo 

budowlane nie upoważnia ministra do nakładania obowiązku ich stosowania w 

budownictwie.  

Proponując „powrót do sprawdzonych rozwiązań” z lat 1994‒2002 dotyczących 

obowiązkowego stosowania PN, p. Sas-Micuń pominęła fakt, że ten okres był 

schyłkiem półwiecznej polskiej normalizacji obligatoryjnej, przewidzianej do 

„wygaszenia” przed uzyskaniem członkostwa w UE. Obowiązujące stosowanie PN 

od 3 lipca 1947 r. nie okazało się „efektywne” dla gospodarki i po półwieczu trzeba 

było to zmienić. Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji wprowadziła dobrowolne 

stosowanie Polskich Norm i upoważniła ministrów do nakładania pod pewnymi 

warunkami obowiązku stosowania PN dotyczących m.in.: ochrony życia, 

bezpieczeństwa pracy i użytkowania, zdrowia, mienia, środowiska. Ta klauzula była 

pomyślana przez ustawodawcę jako „wąskie uzupełnienie prawa” dla ministrów w 

razie trudności w funkcjonowaniu ich resortów po nagłym „odejściu” od 

wszechobecnych PN i braku odpowiednich regulacji prawnych. Stało się inaczej, 

zamiast sporadycznych powołań norm ministrowie niezwłocznie nałożyli obowiązek 

stosowania ok. 6000 PN i BN, czym faktycznie utrwalili poprzednie przekonanie, że 

PN są przepisami prawa do obowiązkowego stosowania.  

Po latach można odnieść mylne wrażenie, że był to okres wzorowy do naśladowania. 

Nie miejsce przypominać tu perypetii, które wtedy towarzyszyły ustanawianiu PN 

przez PKN, wprowadzaniu ich do obrotu prawnego przez ministrów i stosowania 

przez użytkowników. Od razu dodam, że słowa autorki (s. 27): Wykaz ten możliwie 

często aktualizowano, przez co nie tracił na technicznej świeżości nie mają 

potwierdzenia w faktach. Weźmy dla przykładu rozporządzenie [3], w którym wśród 

powołanych 84 PN do obowiązkowego stosowania, znalazło się 52 starszych niż 10 

lat, 14 starszych niż 20 lat, a 5 starszych nawet niż 25 lat. Ani to była „świeżość” 

wykazów, ani norm. Można zresztą policzyć, ile razy w ciągu 9 lat aktualizowano te 

wykazy. A co do pożytku z powołanych norm, to – jak to oceniła autorka – dawały 

podstawę formalną wymaganego poziomu technicznego i w przypadku konfliktu 

bezpośrednich uczestników procesu pozwalały określić winnego i przedmiot 

zaniedbań. Chociaż obligatoryjne nie chroniły od zaniedbań i strat – sprawy toczyły 

się przed sądami i potrzebne były ekspertyzy. Jaki poziom techniczny mogły 

wyznaczać wieloletnie PN?  

 

Wiedza techniczna a Polskie Normy 

Powróćmy do artykułu i spróbujmy ustosunkować się do kilku stwierdzeń i 

uzasadnień. Na początku autorka zacytowała treść art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo 

budowlane [1], po czym w komentarzu dopisała: Powyższe warunki powinny być 
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spełnione przy wykorzystaniu przez projektanta posiadanej wiedzy i 

doświadczenia (wyr. W.C.), w tym zbioru Polskich Norm stanowiących szczególne i 

najistotniejsze źródło wiedzy. Część tej wiedzy minister określający 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dla budynków i ich usytuowania 

uznał za szczególnie istotną, wprowadzając odwołanie się do niej w przepisach 

rozporządzenia oraz wprowadzając ich szczegółową identyfikację w załączniku nr 1 

(...). Jest to passus, do którego są konieczne uwagi.  

Po pierwsze, autorka złagodziła ustawowe wymaganie art. 5 ust. 1, sprowadzając je 

do wykorzystania przez projektanta posiadanej wiedzy i doświadczenia. W prawie 

budowlanym jest rzeczowe wymaganie projektowania w sposób określony w 

przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, nie nawiązujące do żadnego projektanta, jego indywidualnej wiedzy i 

doświadczenia. Ustawa nakazuje stosować w odniesieniu do danego obiektu 

wszystkie odpowiednie przepisy i zasady wiedzy.  

Po wtóre, nieuprawniony jest zabieg identyfikowania Polskich Norm z nieokreślonym 

pojęciem wiedzy technicznej i nieuprawnione dowodzenie, jakoby z tego wynikał 

ustawowy nakaz stosowania PN, jednych obowiązkowo, innych fakultatywnie. Taka 

interpretacja ustawy nie jest uzasadniona, gdyż Polskie Normy zachowują swoją 

odrębność, nawet jeśli – trzeba się zgodzić – czerpią w jakimś stopniu z wiedzy 

technicznej, podobnie jak przepisy techniczno-budowlane. Zresztą prawo budowlane 

nie mówi zgodnie z wiedzą techniczną, tylko zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

– a to są pojęcia różne. Tę interpretację przyjęto instrumentalnie według mniej więcej 

takiego sylogizmu: PN są źródłem wiedzy technicznej, a prawo budowlane nakazuje 

stosować wiedzę techniczną, więc minister powołał wybrane PN do obowiązkowego 

stosowania.  

Trzeba dodać, że w ustawie – Prawo budowlane, która weszła w życie 1 stycznia 

1995 r., omawiany fragment art. 5 ust. 1 zawierał jawne odwołanie do PN i brzmiał 

następująco: Obiekt budowlany należy projektować, budować i utrzymywać zgodnie 

z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami 

(wyr. W.C.) oraz zasadami wiedzy technicznej. Oznacza to, że dla ustawodawcy było 

oczywiste, że czym innym są Polskie Normy, a czym innym zasady wiedzy 

technicznej, co rozróżniono. Zapis obowiązujące Polskie Normy usunięto z art. 5 

podczas nowelizacji prawa budowlanego 27 marca 2003 r., znosząc tym samym 

obowiązek stosowania PN w budownictwie. Interpretacja p. Sas-Micuń koresponduje 

z poglądem autorów [5], którzy twierdzą, że terminem wiedzy technicznej 

ustawodawca objął wtedy domyślnie także PN, ponieważ w myśl ustawy o 

normalizacji uzyskały one status dobrowolnego stosowania, więc zapis o obowiązku 

stosowania PN w budownictwie musiał być wtedy usunięty z prawa budowlanego. Ich 

zdaniem nastąpiło jednocześnie w pełni zasadne domyślne «wchłonięcie» Polskich 

Norm przez zasady wiedzy technicznej. Autorzy się mylą, zapis ten mógł pozostać w 

prawie budowlanym jako lex speciali do ustawy o normalizacji, gdyby taka była wola 

ustawodawcy. Ale jej nie było. Z wyjaśnienia autorów [5] wynika absurdalny wniosek, 

że jawny zapis o obowiązku stosowania PN był sprzeczny z ustawą o normalizacji, 
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ale ten obowiązek nałożony na podstawie zapisu domyślnego nie jest sprzeczny z tą 

ustawą. 

Polskie Normy, którymi rządzi ustawa o normalizacji, są normami krajowymi, 

przyjętymi na zasadzie konsensu, powszechnie dostępnymi, oznaczonymi – na 

zasadzie wyłączności – symbolem PN. Mają własną metrykę, nazwę i korzystają z 

ochrony jak utwory literackie, trzeba więc je nazywać po imieniu. Odróżniają się 

również statusem od takich zbiorów wiedzy technicznej, jak: poradniki, podręczniki, 

katalogi, programy komputerowe, instrukcje i zalecenia producentów wyrobów czy 

doświadczenie zawodowe itd.  

Po trzecie, p. Sas-Micuń wyraża pogląd, że ministrowie powołują w 

rozporządzeniach niektóre PN jako szczególne i najistotniejsze źródło wiedzy. To 

głęboki ukłon w stronę PN i kurtuazja względem ministrów. Moim zdaniem motywy są 

bardziej prozaiczne, utylitarne. Ustawa o normalizacji na to pozwoliła w art. 5 ust. 4, 

bo PN ustalają definicje, terminy, oznaczenia, symbole, zalecenia, metody badania 

itp., czynności do powszechnego stosowania. Powołanie normy w przepisie 

upraszcza prace legislacyjne, skraca przepis, pozwala uniknąć szczegółowości, 

błędnych sformułowań oraz uzyskać większą przejrzystość. Są więc dokumentami 

ułatwiającymi prace legislatorom, pod warunkiem że powołanie jest jednoznacznie 

nieobligatoryjne, a zalecenia powołanych norm nie są sprzeczne z wymaganiami 

przepisów, jak np. tak wadliwe: urządzenie xyz powinno spełniać wymagania 

przepisów dotyczących tych urządzeń oraz Polskiej Normy XYZ. 

 

Status Polskich Norm według prawa 

Na stronie 27 p. Sas-Micuń krytycznie ocenia ustawę z dnia 12 września 2002 r. o 

normalizacji [2], dlatego że zniosła ona uprawnienie dla ministrów do ustalania 

wykazu PN do obowiązkowego stosowania, wskutek czego uczestnicy procesu 

budowlanego zostali pozbawieni podstawy prawnej dla wymaganego poziomu 

technicznego. Właśnie wprowadzenie tej ustawy i dostosowanie krajowej 

normalizacji do modelu europejskiego było jednym z koniecznych warunków 

akcesyjnych Polski do UE. Stąd w ustawie o normalizacji ów kategoryczny zapis art. 

5 ust. 3 o dobrowolnym statusie PN, bez żadnych wyjątków.  

Warto zapytać, od kiedy to normy obowiązujące są nośnikiem postępu 

technicznego? Po to są obowiązujące, żeby nie było od nich żadnych odstępstw, 

nawet w stronę postępu. Jak z normami obowiązującymi można pogodzić postęp, 

gospodarkę wolnorynkową i konkurencję? Każde obowiązujące normy hamują 

postęp, bo ustalają wymagania raczej na średnim poziomie. Normy dobrowolne są 

korzystniejsze, bo zapewniają przedsiębiorcom pełną swobodę działalności. Jeśli tak 

nie jest, to z winy przepisów prawa, które forsują obowiązek stosowania szablonu 

norm. 

Zamiast norm ogólnie obowiązujących uczestnicy procesów budowlanych mają w 

zasięgu ręki znacznie lepsze rozwiązanie. Mogą w specyfikacjach, kontraktach lub 

umowach, na podstawie których działają, sprecyzować odpowiednie wymagania 
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techniczne włącznie z przywołaniem na potrzeby tego kontraktu konkretnych norm 

krajowych lub zagranicznych (aktualnych lub wycofanych), a nawet zmodyfikować ich 

postanowienia. Daje im to możliwość elastycznego ustalenia podstawy do 

wymaganego poziomu technicznego dla danego przedsięwzięcia. Tak powołane 

normy staną się dla obu stron obowiązujące, niezależnie od statusu tych norm 

względem prawa. Autorowi jest znany kontrakt, w którym inwestor publiczny 

wymagał w specyfikacji zaprojektowania i realizacji poszczególnych elementów 

obiektu zgodnie z podanymi normami krajowymi i zagranicznymi. 

Autorka twierdzi, że po wejściu w życie nowej ustawy nakaz stosowania ustaleń 

zawartych w określonych normach wynika wyłącznie z przywołania ich w tekstach 

rozporządzeń. To błędna interpretacja ust. 4. ustawy o normalizacji [2]. Ustęp ten 

zezwala na powoływanie (bez tego w ogóle niedozwolone byłoby powoływanie PN, 

nawet w języku polskim), ale nie znosi ust. 3 o dobrowolnym ich stosowaniu. Według 

stanowiska PKN [8] traktowanie ust. 4 jako delegacji do nakładania obowiązku 

stosowania PN jest całkowicie chybione. Gdyby intencją ustawodawcy było 

zezwolenie na nakładanie obowiązku stosowania PN aktami niższego rzędu niż 

ustawy, to wprowadziłby odpowiednie zastrzeżenie do postanowień ust. 3. Swoją 

drogą niedobrze się stało, że ustawodawca nie sformułował precyzyjniej tego ustępu 

pod względem prawnym.  

Nie mają podstawy prawnej słowa p. Sas-Micuń: Przywołanie zatem w przepisach 

norm czyni te normy, w całości lub w stosownym zakresie przywołania, integralną 

częścią przepisów, które należy stosować i kontrolować ich stosowanie. Czy te słowa 

nie zaprzeczają trzeciemu stwierdzeniu podanemu w ramce na początku artykułu? 

Błędnie też twierdzi, odnosząc się do PN powołanych w rozporządzeniu [4], że 

ponieważ ich wykaz sporządzono na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy o normalizacji, to: 

Przywołanie uczyniło te normy w całości lub w stosownym zakresie przywołania de 

facto i de iure integralną częścią tego przepisu, który należy stosować. Prawie 

identyczne uzasadnienie znalazło się w komentarzu Ministerstwa Infrastruktury z 

dnia 20.04.2010 r. w sprawie stosowania Eurokodów w projektowaniu budynków. 

Oznacza to, że władze budowlane nie mogą się rozstać z PN obligatoryjnymi. Po co 

im teraz takie normy wbrew prawu? Czy to z historycznego przyzwyczajenia do 

traktowania PN jako prawa i wadliwego rozumienia roli norm dobrowolnych obok 

prawa? 

Do końca 2002 r. istniała formalno-prawna podstawa do nakładania przez ministrów 

obowiązku stosowania PN – dawały ją tak ustawa o normalizacji z dnia 3 kwietnia 

1993 r., jak i prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. Sytuacja się zmieniła po 1 stycznia 

2003 r., gdy weszła w życie nowa ustawa o normalizacji. Wtedy uchylono 

rozporządzenia o obowiązku stosowania PN wydane na podstawie ustawy o 

normalizacji, a 16 grudnia 2002 r. weszło życie rozporządzenie [4], wydane na 

podstawie delegacji w prawie budowlanym. Wszystkie powołane w nim PN straciły 1 

stycznia 2003 r. status norm obowiązujących, gdyż prawo budowlane nie 

wprowadziło obowiązku stosowania PN, bo takich już nie było. Wszelkie aktualne 

próby nadania im statusu PN obligatoryjnych zwodzą uczestników procesów 
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budowlanych, którzy traktują te normy jako obowiązujące, a dopiero po fakcie, w 

razie trudności lub konfliktu, dowiadują się, że są one de iure dobrowolne. Uważam, 

że zamiast forsować koncepcję PN obowiązujących, lepiej byłoby dążyć do 

formułowania przepisów tak, aby pozwalały uczestnikom procesów budowlanych 

spełniać stawiane wymagania również w inny sposób, zgodny ze stanem ich wiedzy i 

postępem technicznym, niż tylko przez stosowanie sztywnych PN. 

 

Zakończenie 

Dopóki prawo budowlane będzie bez zapisu o obowiązku stosowania Polskich Norm, 

wszelkie wykazywanie, że wynika on z ustawy o normalizacji, będą próbą 

wprowadzenia tego obowiązku drzwiami od kuchni. Nieskuteczny w tej sprawie jest 

nakaz stosowania wiedzy technicznej w prawie budowlanym. 

Jeżeli budownictwo z jakichś względów nie może obyć się bez Polskich Norm do 

obowiązkowego stosowania, to można wprowadzić odpowiedni zapis w ustawie – 

Prawo budowlane domykając przepisy i nie zmieniając ustawy o normalizacji. Na 

pewno władze budowlane mają odpowiednią inicjatywę ustawodawczą. Zresztą 

można było to już dawno zrobić. Jeśli tego zapisu wprowadzić nie można, to znaczy, 

że istnieją silniejsze ograniczenia unijne i trzeba kluczyć, jak dotychczas, co może 

trwać i trwać. Skoro PN powołane w przepisach prawnych mają pełnić rolę 

przepisów, należałoby wprowadzić ulgi finansowe przy ich nabywaniu w PKN, tak by 

ich koszt był porównywalny z kosztem dostępu do przepisów prawnych, również 

drogą internetową. Obecnie ceny Polskich Norm są zaporowe i dostęp elektroniczny 

do nich jest kosztowny. 
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