
 
Tasowanie norm. Odpowiedź na polemikę 
 

W numerze 3/2017 „IB” ukazał się artykuł Pana Witolda Ciołka „W sprawie łączenia 

Eurokodów z Polskimi Normami własnymi” polemizujący z moim wcześniejszym 

artykułem „Eurokody i normy branżowe. Łączenie norm a dowolność stosowania”, 

zamieszczonym w nr 9/2016 „IB”. 

Polemikę czytałem z bardzo mieszanymi uczuciami, od przynajmniej częściowego 

zgadzania się z przedstawianymi tezami, poprzez zdziwienie, aż po zaskoczenie. 

Dlatego też pozwolę sobie na odpowiedź tą drogą adwersarzowi.  

Na początku to, z czym częściowo się zgadzam.  

Otóż świadomie uprościłem nazewnictwo starych, wycofanych norm krajowych, 

stosując nazwę PN-B „branżowe”. Po pierwszym użyciu tego określenia uważny 

czytelnik na pewno nie pobłądzi, bowiem skrót nazwy PN-B jednoznacznie kieruje do 

odpowiedniego katalogu wydawnictw normalizacyjnych.  

Moim zdaniem, stosowanie określenia „Polska Norma własna”, w świetle 

porównywania norm (że znów użyję mojego skrótu myślowego) PN-B „branżowych” z 

normami polskimi/europejskimi PN-EN, które też są Polskimi Normami, narażałoby 

na pomyłki. Różnica tkwi bowiem tylko w słówku „własna”, które zawsze może się 

gdzieś „zapodziać”. Można oczywiście za każdym razem pisać pełne określenia, że 

chodzi o „Polskie Normy wycofane z katalogu, opracowane samodzielnie przez 

Polski Komitet Normalizacji w latach 1945–89 na podstawie norm Związku 

Socjalistycznych Republik Radzieckich GOST dla ujednolicenia stosowania w 

praktyce zdobyczy przodującej w świecie socjalistycznej nauki krajów Rady 

Wzajemnej Pomocy Gospodarczej”, można jeszcze dodawać rok wycofania i 

podstawę prawną, ale czytelnik usnąłby w połowie pierwszego akapitu, zanim 

dotarłby do jakichś istotniejszych informacji. 

Zatem w tym punkcie przyznaje punkt panu Ciołkowi – nie zamierzam jednak się 

poddawać, uważam bowiem, że dla przejrzystości wywodów pewne skróty są 

dozwolone. Jeżeli nie wprowadzają w błąd. A ponieważ przy pierwszym 

zastosowaniu skrótu użyłem oznaczenia PN-B, a nie BN – uważam temat za 

zamknięty. 

Następnie Pan Ciołek na trzech z góra stronach rozwodzi się nad przepisami 

prawnymi, z których wyciąga te same wnioski, co ja w pierwszej części artykułu. 

Chwała autorowi za tak dogłębne zgłębienie tematu. Ja zająłem się tym pobieżnie, 

bowiem dla mnie przytoczenie aktualnego stanu przepisów prawnych było tylko 

wstępem do dalszych rozważań. 

Natomiast zaskoczyło mnie podczas lektury artykułu Pana Ciołka jedno zagadnienie. 



Autor pisze: Zajrzyjmy do ww. dwóch aktów prawnych różnej rangi, pomijając analizę 

treści norm (podkreślenie moje ‒ O.D.). I dalej prowadzi rozważania na temat „czy 

prawnicy dobrze projektują stadiony”. Prawnicy nie powinni projektować stadionów, 

projektowaniem niech się zajmują projektanci. 

Pragnę zwrócić uwagę na fakt (o czym Pan Ciołek również napisał na początku 

artykułu, tylko do czego innego się odnosząc), że pismo nasze czytają również 

czytelnicy mniej zorientowani. Piszmy zatem tak, żeby oni również coś pożytecznego 

z lektury naszego pisma wynieśli. 

Nie jest wskazane rozpatrywanie wyłącznie czysto prawnych aspektów techniki. Czy 

też wyłącznie technicznych aspektów prawa. 

Zarówno normy PN-EN, jak i PN-B „branżowe” dzieli przepaść. Matematyka się nie 

zmieniła, zasady statystyki również. Tylko technika zrobiła kilka kroków do przodu. 

Metalurgia również. Beton B37 był marzeniem, o którym najczęściej można było 

sobie co najwyżej poczytać w przemycanej z zachodu fachowej prasie. A 

projektowało się B15 czy B20. I projektant przy Eurokodach zmuszony jest do 

myślenia, a nie ślepego realizowania recept. 

Nie byłoby problemów, gdyby w obu zestawach norm stosowano podobne założenia, 

współczynniki obciążeniowe i obliczeniowe dla cech materiału, wartości obliczeniowe 

parametrów materiałowych w tych samych miejscach, wreszcie podobne podejście 

obliczeniowe. Tylko wtedy zadałbym pytanie: dlaczego kraje Unii płacą od lat ciężkie 

pieniądze za opracowywanie norm, dotują naukę i rozliczne uczelnie, zamiast po 

prostu kupić Polskie Normy „branżowe” i przykleić im łatkę EN? 

Niektóre Polskie Normy PN-B w ostatnich aktualizacjach przyjęły część rozwiązań 

zamieszczanych w wersjach roboczych Eurokodów. W niektórych przypadkach 

utrzymano tylko stare skróty i nazwy (kompatybilne z nazewnictwem radzieckim), 

cała reszta, a w zasadzie znaczna jej część, była już eurokodowska. Ot, taka 

hybryda. Niestety – tylko częściowa. 

Ale przejdźmy do meritum. 

Mam nadzieję, że artykuł Pana Ciołka nie dotarł do tej części projektantów, którzy w 

tym temacie są niezbyt biegli (według słów autora – zaskoczeni i poddani 

katastrofie). Pewne określenia w nim zawarte są bowiem tak bardzo mylące, że 

pozwolę sobie zacytować: Można zaprojektować np. wzmocnienie stropu w budynku 

wg PN-B własnych, a nośność słupa sprawdzić wg PN-EN. Nic też nie przeszkadza, 

aby w projektowaniu stropu według PN-B ustalać obciążenia wg zaleceń PN-EN lub 

w dowolny inny sposób, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo. 

Pragnę ponownie zwrócić uwagę na pominięte przez mojego adwersarza 

zagadnienia zawartości samych norm. Jednych i drugich. One same zaś zabraniają 

się krzyżować. A to było kwintesencją i zasadniczym wnioskiem mojego artykułu. I od 



tego nie uciekniemy. Wszelkie próby omijania tego, to jak lanie dziegciu do miodu. 

Też żaden przepis tego nie zabrania, tylko efekt wydaje się mało smaczny. 

Ale jest sposób na projektowanie tak, jak autor w zacytowanym wyżej fragmencie 

tekstu zaproponował. Należy zebrać sobie wszystkie obciążenia, porobić kombinacje 

i obliczenia statyczne (bo bez uwzględniania efektów 2 rzędu to już chyba nikt nie 

projektuje, a tam zasada superpozycji nie obowiązuje) zarówno według norm 

zwanych przeze mnie w skrócie „branżowymi”, jak i według Eurokodów. A potem 

(według klasyka) „róbta, co chceta”, tylko siły wewnętrzne wykorzystujcie z 

odpowiedniej tabelki. 

Każda inna metoda prowadzi czasami do (według moich kilkakrotnie wykonanych 

porównań dla stalowych konstrukcji wieżowych) kilkunasto- czy 

kilkudziesięcioprocentowych różnic w wynikach. A w niektórych przypadkach mogą to 

być różnice decydujące o spełnieniu warunków Stanu Granicznego Nośności. 

Załóżmy, że przy nieszczęśliwym „skrzyżowaniu” norm sami się oszukamy, 

niedowymiarowując konstrukcję. Na przykład stadionu na 40 czy 60 tys. kibiców. I 

stanie się… 

I co wtedy? Prawnicy swoje zarobią, oni zawsze zarabiają. Najwyżej „złożą apelację”, 

czyli zarobią jeszcze więcej. Ale jeżeli ktoś zginie, czy Pan Ciołek weźmie to na 

swoje sumienie? Bo projektant będzie musiał żyć ze świadomością spowodowania 

śmierci 100, tysiąca czy 10 tysięcy ofiar? 

W tekście znajduję także znamienną opinię: Twierdzę, że projektant jest w małym 

stopniu odpowiedzialny za wybór stosowanych norm, gdyż nie jest jedyną stroną 

kontraktu i nie rozpoczyna projektowania sobie a muzom, raczej odpowiada na 

konkretne zamówienie. Wybór norm należy do zamawiającego… 

Pozwolę sobie twierdzić coś zupełnie przeciwnego. O wyborze norm decyduje 

projektant. Wyłącznie projektant. Wyłącznie bowiem projektant ponosi pełną 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo zaprojektowanego obiektu. I żaden 

zamawiający tej odpowiedzialności współponosić prawdopodobnie nie będzie. Jego 

linią obrony będzie stwierdzenie: Przecież to projektował fachowiec, on powinien 

wiedzieć, co robi. Zatem wszelkie próby narzucenia sposobu realizacji kontraktu w 

tym zakresie powinny się kończyć odmową jego zawarcia. 

Dobrze, że chociaż w ostatnim akapicie Pan Ciołek pisze o naszych normach: 

Niektóre z nich pochodzą z lat 70., mają więc z górą lat czterdzieści bez żadnego 

makijażu. Inne są młodsze, pochodzą z lat 80., też bez aktualizacji. Jaka jest ich 

wartość, skoro w normalizacji uważa się za przestarzałe normy sprzed pięciu lat? 

I dalej o PN-B, przywołując opinię jednego z projektantów: Są dobre, łatwe w 

stosowaniu, zobacz, czy się walą budynki zaprojektowane przed laty wg tych norm? 

Od siebie dodam, że zaprojektowane wg PN-B, bez krzyżowania ich z PN-EN. 



Jest jeszcze jeden dokument, bardzo rzadko we wszelkich dyskusjach wymieniany: 

Kodeks zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Treści w nim zawarte zostały przyjęte dobrowolnie w imieniu nas wszystkich przez 

naszych przedstawicieli. A wśród nich znajdują się punkty jakże istotne i brzemienne 

w skutki zarówno przy dyskusjach o konieczności podpisania kontraktu, jak i 

konieczności dokształcania się: 

IV. RELACJE POMIĘDZY CZŁONKIEM IZBY A JEGO ZLECENIODAWCĄ I 
PRACODAWCĄ 

1) Członek izby powinien podejmować tylko takie zadania, do których wykonania 

jest teoretycznie oraz praktycznie przygotowany i przekonany, że uzyska 

założony rezultat. 

I jeszcze: 

V. STOSUNEK DO ZAWODU 
2) Praca członka izby jest pracą twórczą, odpowiedzialną i wymagającą stałego 

podnoszenia kwalifikacji (…) 

3) Członek izby jest zobowiązany podnosić ustawicznie swój poziom zawodowy 

oraz dążyć do rozwiązywania coraz ambitniejszych zadań (…) 

Przywołanie tych kilku słów powinno w zasadzie wyczerpać dyskusję o znajomości 

przez środowisko inżynierów treści Eurokodów, umiejętności posługiwania się nimi 

bądź chęci ich poznania. Oraz biernego przyzwalania za narzucanie sobie 

rozwiązań, do których nie mamy przekonania. 

Podsumowując te wywody, pragnę raz jeszcze w sposób stanowczy i jednoznaczny 

stwierdzić: istnieją w Polsce dwa niezależne systemy normowe o podobnej 

skuteczności w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji i wyłączną decyzją projektanta 

jest, według jakich zasad będzie on projektował. Musi to natomiast robić 

konsekwentnie, stosując w całym opracowaniu system normowy, na którego użycie 

się zdecydował. 
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