
Stosowanie w krajowym budownictwie Eurokodu i wycofanego w 
2010 r. pakietu Polskich Norm projektowania konstrukcji 
budowlanych

Z dużym niepokojem przeczytałem wypowiedź na temat stosowania w 
krajowym budownictwie Eurokodu i wycofanego w 2010 r. przez PKN pakietu 
Polskich Norm projektowania konstrukcji budowlanych, opublikowaną w nr. 
9/2016 „IB”. Oczekiwałem, że sprawa szybko się wyjaśni. Następny głos w nr. 
3/2017 „IB” prowadzi jednak dyskusję w złym kierunku. Oba artykuły zawierają
niestety szereg niewłaściwych określeń, informacji i stwierdzeń. Szczegółowa 
polemika byłaby formą mało czytelną i dlatego przedstawię tylko swój pogląd 
na poruszone kwestie. 

Dobrowolność stosowania norm w budownictwie
Stosowanie norm budowlanych rozpowszechnianych przez PKN jest 
dobrowolne. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w procesie 
budowlanym muszą jednak stosować obowiązujący system oceny wyrobów 
budowlanych, którego podstawą są wymagania podane w określonych 
normach. Zachowanie zgodności z tymi normami jest wystarczające do 
zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji zgodnie z § 204 ust. 4 
obowiązującego rozporządzenia [4]. 
Zawód inżyniera budowlanego jest zawodem zaufania publicznego podobnie 
jak zawód lekarza i on podejmuje decyzje w zakresie swojej specjalności, a 
nie zamawiający. Powinien on przez cały okres swojej działalności zawodowej 
stosować środki zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Najbardziej 
wiarygodnym źródłem tej wiedzy są obecnie normy. Na projektanta spada 
odpowiedzialność za skutki awarii konstrukcji zaprojektowanej lub wykonanej 
niezgodnie z aktualnymi normami. Projektant ma obecnie do wyboru: 
korzystanie z metod projektowania zaleconych w normach albo udowodnienie 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa za pomocą badań w sposób 
określony w normach. 
Projektowanie konstrukcji stało się składnikiem procesu wykonywania 
obiektów lub wyrobów budowlanych o określonym stopniu niezawodności i 
trwałości według znormalizowanych wymagań. Obejmują one nie tylko 
kształtowanie i wymiarowanie, ale również wytwarzanie, montaż i 
użytkowanie. W tej sytuacji stosowanie norm w projektowaniu i wykonawstwie 
jest oczywiście dobrowolne, ale niezbędne do uprawiania zawodu inżyniera 
budowlanego. Uprawianie tego zawodu na szczęście nie jest obowiązkowe.

Możliwość korzystania z Eurokodu i wycofanych norm projektowania 
PN-B w jednym projekcie
Eurokod to komplet norm projektowania konstrukcji budowlanych z 
załącznikami krajowymi obejmujący podstawy projektowania i oceny 
niezawodności, oddziaływania, analizę i wymiarowanie oraz zharmonizowane 
z nimi normy wyrobów i wykonywania. Wymagania dotyczące dokumentacji 
technicznej sporządzanej wg Eurokodu zawiera PN-B-03007 [7]. Pakiet 



wycofanych norm projektowania konstrukcji budowlanych PN-B obejmuje 
podstawy projektowania i zapewnienia bezpieczeństwa, oddziaływania oraz 
obliczanie i wykonywanie konstrukcji. Normy te zostały w pewnym stopniu 
zharmonizowane z Eurokodem i odwołują się do europejskich norm wyrobów 
budowlanych. Różnią się jednak od Eurokodu pod względem oceny 
niezawodności, wielkości oddziaływań, metod obliczeń i wymiarowania oraz 
wymagań jakości i kontroli. 
Oba zestawy norm zostały uznane jako wzajemnie sprzeczne. Dlatego żadna 
norma projektowania wchodząca w skład Eurokodu nie powinna być 
zastosowana w projekcie wykonywanym wg pakietu norm wycofanych PN-B i 
odwrotnie. Zasada ta nie dotyczy przypadków wykorzystywania innych norm 
jako literatury technicznej w celu uzupełnienia informacji potrzebnych w 
projekcie i brakujących w stosowanym zestawie norm. Europejskie normy 
wykonania konstrukcji mogą być stosowane do wykonywania konstrukcji 
zaprojektowanych wg PN-B, jeśli to zostanie przewidziane w projekcie. 
Wykonanie według norm PN-B konstrukcji zaprojektowanej wg Eurokodu 
spowodowałoby jej degradację, ponieważ wykluczyłoby ją z systemu jakości i 
kontroli stosowanego według Norm Europejskich.

Który zestaw norm należy obecnie stosować?
Oba zestawy norm są dopuszczone do stosowania wg załącznika z 2010 r. w 
rozporządzeniu [4]. Od tego czasu weszło w życie Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego Nr 305/2011 [1], a od 1.01.2017 r. przepisy 
dotyczące deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w 
systemie krajowym [3], [5], [6]. W myśl tych przepisów obowiązkowi 
deklarowania właściwości użytkowych podlegają wszystkie budowlane wyroby 
konstrukcyjne. Wymagana jest europejska deklaracja właściwości użytkowych 
wg [1], na podstawie Eurokodu i Europejskich Norm zharmonizowanych, lub 
dla wyrobów nie objętych zakresem Eurokodu deklaracja krajowa wg [3], [5] 
na podstawie Polskich Norm (nie wycofanych). 
Nie ma obecnie norm niezbędnych do deklaracji krajowych konstrukcji 
budowlanych. Wymienione przepisy są wprowadzeniem rozporządzenia PE 
305/2011 [1]. Zgodnie z nimi wszystkie wprowadzane na rynek wyroby 
budowlane objęte zakresem Eurokodu muszą być według niego projektowane.
W odniesieniu do obiektów i wyrobów budowlanych projektowanych 
indywidualnie w celu jednostkowego zastosowania w art. 5 rozporządzenia 
305/2011[1] i w art. 10.1 ustawy [3] przewidziano możliwość rezygnacji z 
deklaracji właściwości i zastąpienia jej oświadczeniem o zgodności z 
projektem i krajowymi przepisami. Dotyczy to przypadków, gdy formalne 
potwierdzenie klasy wykonania i stopnia niezawodności konstrukcji nie jest 
niezbędne. 
Nadal więc możliwe jest stosowanie w projektowaniu wycofanego pakietu 
norm PN-B, ale w zakresie, który moim zdaniem powinien być ograniczony do 
obiektów klasy konsekwencji CC1 lub nie wyższej niż CC2a. Zarówno decyzja 
o rezygnacji z deklaracji właściwości, jak i o rezygnacji z projektowania wg 
Eurokodu powinna być podejmowana przez projektanta, zależnie od klasy 



niezawodności obiektu i po uzyskaniu akceptacji zamawiającego. Jak widać, 
deklaracje o dobrowolności i swobodzie stosowania norm w budownictwie są 
mocno przesadzone.
Odpowiadając na postawione na wstępie pytanie: konstrukcje budowlane 
powinny być projektowane i wykonywane według Eurokodu, a stosowanie w 
projektowaniu wycofanego pakietu norm PN-B należy ograniczyć do obiektów 
o małych konsekwencjach zniszczenia, jak podano wyżej. Ocena istniejących 
konstrukcji budowlanych powinna być dokonywana na podstawie aktualnego 
stanu wiedzy i norm, a więc wg Eurokodu.
Autorzy rozporządzenia [4] mają do wyboru: usunąć z załącznika normy 
wycofane (co uniemożliwi dalsze projektowanie i wykonywanie konstrukcji wg 
PN-B, nawet w ograniczonym zakresie) albo pozostawić obecny stan tak 
długo, jak to będzie możliwe. To drugie rozwiązanie jest na pewno 
korzystniejsze dla części naszych kolegów i małych wytwórni konstrukcji. 
Korygowanie norm wycofanych nie jest możliwe. Eurokod jest obecnie 
rewidowany i uzupełniany. Najbliższe lata przyniosą nowe zmienione wersje 
dotychczasowych norm oraz nowe Normy Europejskie projektowania 
konstrukcji. Nadal więc będzie się trzeba uczyć. 
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