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„Norma – według „Słownika języka polskiego” – to ustalona,

ogólnie przyjęta zasada, reguła, wzór. Mogą być różne normy –
etyczne, prawne, językowe, także techniczne, wśród których nieba-
gatelną rolę odgrywają te stosowane w budownictwie. Określają one
zasady poruszania się w obszarze, z jednej strony niezwykle złożo-
nym, z drugiej bardzo wrażliwym, bowiem w dużym stopniu zabez-
pieczającym życie i zdrowie ludzkie. I pada pytanie – czy stosowa-
nie norm jest obowiązkowe? Odpowiedź brzmi – nie. Szczęśliwie
wyszliśmy już z systemu nakazowo-zakazowego, powołany został
samorząd, a inżynier budownictwa stał się zawodem zaufania pu-
blicznego. I to jest obligujące albo – jak kto woli – zobowiązujące.
Inżynierowie posiadający uprawnienia budowlane sami, indywidual-
nie muszą sobie odpowiedzieć na pytanie czy w danym przypadku
zastosować określoną normę, czy nie. Gdy rodzą się wątpliwości,
pomocne w odpowiedzi na takie pytania mogą być kolejne normy –
tym razem etyki zawodowej.” – Barbara Mikulicz-Traczyk, Redaktor
Naczelna, wstęp w czasopiśmie Inżynier Budownictwa nr 4 (25);
kwiecień 2006.

A jednocześnie wciąż w środowisku inżynierskim panuje nieja-
sność, szczególnie w tych sektorach gospodarki, gdzie usługi i pro-
dukcja drobnotowarowa spotykają się na co dzień z protokołem od-
bioru, komisją weryfikacyjną itp. W tych przypadkach koszt kontroli
przez czynniki zewnętrzne stanowi szczególnie znaczącą część kosz-
tów, w stopniu znacznie wyższym niż ma to miejsce w przypadku
wielkotowarowej produkcji masowej.

TTrroocchhęę  hhiissttoorriiii
Polski system normalizacyjny ma już długą historię. Już 2 lip-

ca 1923 r. na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów został powo-
łany Komitet Techniczny dla normalizacji wyrobów przemysło-
wych przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu. Kolejny krok miał
miejsce 9 grudnia 1924 r., gdy wymieniony Komitet Techniczny
uchwalił używanie równolegle z nazwą urzędową Polski Komitet
Normalizacyjny skrótu oznaczanego literami PKN oraz nazywanie
opracowywanych norm Polskimi Normami – PN. Po wojnie 
21 kwietnia 1945 r. został reaktywowany Polski Komitet Normali-
zacyjny przy Radzie Ministrów. I zgodnie z duchem ówczesnej

epoki została 20 grudnia 1949 r. uchwalona ustawa o Polskim 
Komitecie Normalizacyjnym, polskich normach i standardach,
która wprowadziła obowiązek stosowania norm jako przepisów
prawa, a co za tym idzie sankcji za nieprzestrzeganie przepisów
prawa.

Ustawa z 27 listopada 1961 r. o normalizacji, która zastąpiła de-
kret z 4 marca 1953 r., ugruntowała ideę norm jako przepisu prawa.
Ze względu na zakres obowiązywania i znaczenie dla gospodarki na-
rodowej ustawa rozróżniała trzy rodzaje norm:
■ Polskie Normy (PN) – powszechnie obowiązujące;
■ Normy Branżowe (BN) – obowiązujące w danej branży;
■ Normy Zakładowe (ZN) – obowiązujące w jednym lub kilku zakła-

dach.
Mimo zmian organizacyjnych związanych z tym, że 8 lutego 1979 r.

powstaje Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości (PKNMiJ), sta-
tus obligatoryjności norm pozostaje bez zmian. Sytuacja zmienia się
dopiero w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. W okresie
przygotowywania akcesji do Unii Europejskiej Sejm RP uchwalił
w 1993 r. stosowne ustawy, które kompetencje PKNMiJ przekazywa-
ły trzem niezależnym jednostkom organizacyjnym:
■ Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu,
■ Głównemu Urzędowi Miar,
■ Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji.

Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji weszła w życie 
1 stycznia 1994 r. W wyniku wprowadzenia tej ustawy:
■ został powołany Polski Komitet Normalizacyjny i istniejące w je-

go strukturze Normalizacyjne Komisje Problemowe (NKP), któ-
rych zadaniem było prowadzenie działalności normalizacyjnej
w określonym zakresie tematycznym, a w tym opracowywanie
projektów Polskich Norm (PN);

■ projekty Polskich Norm zostały poddane ankiecie powszechnej;
■ Polskie Normy są zatwierdzane przez PKN;
■ Polskie Normy mogą wprowadzać wymagania norm europejskich

i międzynarodowych;
■ stosowanie Polskich Norm stało się dobrowolne, a więc przesta-

ły one pełnić rolę aktów prawnych, przy czym ustawa dopuściła
możliwość nałożenia obowiązku stosowania normy przez właści-
wego ministra w zakresie ochrony życia, mienia, bezpieczeństwa
pracy i użytkowania itp;

■ normy EN mogą być wprowadzane w języku angielskim.
Akcesja Polski do Unii Europejskiej oznaczała również potrzebę

lepszego dopasowania systemu normalizacyjnego Polski do obo-
wiązującego w UE. Ustawa z 12 września 2002 r. o normalizacji
określiła zasady działania PKN w strukturze organizacji paneuropej-
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skich oraz jeszcze wyraźniej niż poprzednio podkreśliła zasadę do-
browolności stosowania norm, w tym również Polskich Norm.

Rezygnacja z obligatoryjności stosowania Polskich Norm wynika
z konieczności ograniczenia do minimum więzów utrudniających
rozwój gospodarczy państw europejskich. Normy przekazują okre-
śloną informację, jednak ich istnienie nie zabezpiecza przed poja-
wieniem się w nich błędów czy sprzeczności. Istnieją również pola
tematyczne, które będą się rozwijały zgodnie z dynamiką potrzeb
konsumentów, niezależnie od istnienia porządkujących je norm.

Zmiana sytuacji spowodowała jednak pewne wątpliwości co
do zasadności stosowanych dotychczas procedur projektowych
i kontrolnych. Środowisko inżynierskie przyzwyczaiło się do bezpie-
czeństwa wynikającego z bezrefleksyjnego wykorzystywania wartości
i procedur przytaczanych w normach. Organy kontrolne w łatwy spo-
sób mogły podejmować decyzje i rozstrzygnięcia opierając się
na porównaniu rezultatów działań inżynierskich z określonymi wyma-
ganiami normalizacyjnymi.

DDoobbrroowwoollnnoośśćć  ssttoossoowwaanniiaa  PPoollsskkiicchh  NNoorrmm
Obecna dobrowolność stosowania Polskich Norm wynika bezpo-

średnio z obowiązującej ustawy o normalizacji z 12 września 2002 r.,
gdzie w artykule 5, w punktach 3 i 4 stwierdza się, że:
3. Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne.

4. Polskie Normy mogą być powoływane w przepisach prawnych

po ich opublikowaniu w języku polskim.

Interpretacja obu tych stwierdzeń nie jest jednak łatwa ani jedno-
znaczna. Już zakres podmiotowy dobrowolności jest niejasny. Oczy-
wiste jest bowiem, że kierownictwo dowolnej organizacji gospodar-
czej; przedsiębiorstwa, laboratorium czy też biura projektowego mo-
że narzucić swym pracownikom obowiązek przestrzegania przepisów
w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Taka sytuacja jest
oczywista np. w przypadku laboratoriów chemicznych, gdzie użytko-
wanie procedur normalizacyjnych umożliwia kierownictwu dopraco-
wywanie procedur postępowania w trakcie wykonywania typowych
pomiarów i oznaczeń. Dobrowolność stosowania lub niestosowania
norm przez podwładnych jest więc znacznie ograniczona pragmaty-
ką służbową obowiązującą w tym zakresie.

Problem dobrowolności stosowania Polskich Norm pojawia się
w rezultacie niezrozumienia idei stojącej u podstaw tego sformu-
łowania. Wolny rynek nie akceptuje z zasady więzów ograniczają-
cych swobodę inicjatyw podmiotów działających na tym rynku.
Strony rynku – dostawca i odbiorca ustalają w bezpośrednich kon-
taktach sposób rozwiązywania pojawiających się między nimi pro-
blemów i sprzeczności. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć wy-
rób lub usługę odpowiedniej jakości, kupujący może zawsze
w postępowaniu sądowym lub rozjemczym wystąpić o naprawie-
nie szkody wynikłej z użytkowania towaru lub usługi nieodpowied-
niej jakości.

Ze względu na znaczną zazwyczaj przewagę dostawcy nad
indywidualnym odbiorcą pojedynczego wyrobu z masowej pro-
dukcji dostawcy, wprowadzono dodatkowe regulacje zwiększające
odpowiedzialność dostawcy za dostarczenie wyrobu nieodpo-
wiednich wyrobów. Tzw. system zgodności obowiązujący w UE
wymaga, aby towar wprowadzony na rynek na własną odpowie-

dzialność producenta był bezpieczny dla użytkownika (ustawa 
z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, ustawa 
z 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, usta-
wa z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów
oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt nie-
bezpieczny, ustawa z 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szko-
dy wyrządzone przez produkt niebezpieczny). Pojawia się tutaj od-
wołanie do norm, co przy pobieżnej analizie stwarza wrażenie za-
istnienia obowiązku stosowania wymagań normowych w tej proce-
durze. Artykuł 13 ustawy z sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodności mówi jednak wyraźnie:
11.. DDoommnniieemmyywwaa  ssiięę,,  żżee  wwyyrróóbb  ssppeełłnniiaa  zzaassaaddnniicczzee  wwyymmaaggaanniiaa,,  jjeeżżeellii

jjeesstt  zzggooddnnyy  zz nnoorrmmaammii  zzhhaarrmmoonniizzoowwaannyymmii..

22.. WW pprrzzyyppaaddkkuu  ggddyy  pprroodduucceenntt  lluubb  jjeeggoo  uuppoowwaażżnniioonnyy  pprrzzeeddssttaawwiicciieell

nniiee  wwyykkaażżee  zzggooddnnoośśccii  wwyyrroobbuu  zz nnoorrmmaammii  zzhhaarrmmoonniizzoowwaannyymmii,,  jjeesstt

oobboowwiiąązzaannyy  wwyykkaazzaaćć  zzggooddnnoośśćć  wwyyrroobbuu  zz zzaassaaddnniicczzyymmii  wwyymmaaggaa--

nniiaammii  nnaa ppooddssttaawwiiee  iinnnnyycchh  ddoowwooddóóww..

3. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ogłasza, co naj-

mniej raz na kwartał, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzę-

dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” numery i tytu-

ły nowo ustanowionych norm zharmonizowanych wraz z tytułami

aktów prawnych wdrażających dyrektywy nowego podejścia

i miejscem ich publikacji.

4. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ogłasza raz na

12 miesięcy, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” numery i tytuły ustano-

wionych w danym roku norm zharmonizowanych wraz z tytułami

aktów prawnych wdrażających dyrektywy nowego podejścia

i miejscem ich publikacji.

Przedstawiona analiza wskazuje wyraźnie na dwie zasadnicze
cechy obecnej sytuacji. Uznanie, że prawdopodobnie normy wska-
zują poprawną drogę rozwiązywania problemu, lecz możliwe jest
i akceptowalne zastosowanie innej procedury; wykazanie jej zgod-
ności z celami ustawodawcy należy do obowiązku producenta. 
Innymi słowy oznacza to, że stosowanie się do wymagań obowią-
zujących Polskich Norm nie jest ani koniecznym, ani też dostatecz-
nym warunkiem poprawności wykonania zadania gospodarczego,
produkcyjnego, projektowego itp. Stosowanie norm zharmonizo-
wanych czy norm nowego podejścia nie jest tu wyjątkiem od tej
ogólnej reguły. NNiicc  wwiięęcc  nniiee  zzwwaallnniiaa  iinnżżyynniieerraa  oodd ooddppoowwiieeddzziiaallnnoo--
śśccii  zzaa jjeeggoo  ddeeccyyzzjjee..

Dobrowolność stosowania Polskich Norm określona ustawowo
oznacza zaakceptowanie faktu, że wiedza w nich zawarta, ustalenia,
ograniczenia, procedury czy zalecenia, jako dzieło zespołu eksper-
tów, może być obciążone błędem mimo podjęcia powszechnej, 
publicznej dyskusji przed jej zatwierdzeniem przez Prezesa PKN
do zbioru aktualnie obowiązujących Polskich Norm.

Wykorzystanie stanu wiedzy ujętej w Polskich Normach może
przyspieszyć wymianę informacji czy rozstrzyganie sporów między
stronami przy niższych kosztach własnych niż w innym przypadku.
Prowadzi to do pozaustawowego zalecenia stosowalności Polskich
Norm wszędzie tam, gdzie zainteresowani uznają to za zasadne. Dla
władz istnieje przyzwolenie, aby formułować swe cele poprzez pry-
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zmat ustaleń normalizacyjnych, nie sprowadzając ich jednak do bez-
refleksyjnego wykonywania zaleceń czy procedur zawartych w Pol-
skich Normach.

W przypadku przywołania przez ustawodawcę określonych Pol-
skich Norm jego swoboda jest ograniczona do Polskich Norm opu-
blikowanych w języku polskim. Publikowanie Polskich Norm w języ-
ku obcym, normy oryginalnej, jest oczywistą ułomnością. Polski
użytkownik Polskich Norm, nie znający subtelności języka normy
oryginału, jest z założenia w gorszej sytuacji „przetargowej” nawet
na polskim obszarze gospodarczym niż jego partner zagraniczny, po-
sługujący się tym językiem na co dzień i współuczestniczący w jego
zmianach. Pomijamy tutaj aspekt zaśmiecania języka polskiego sło-
wami obcymi, mimo istnienia już w tym zakresie polskich określeń.
Mając tego świadomość, ustawodawca dopuścił tylko normy już
przetłumaczone lub formułowane od podstaw w języku polskim
zgodnie z zasadą, że wszelkie warunki umów dotyczące polskich
podmiotów gospodarczych muszą być formułowane w języku pol-
skim, pod rygorem nieważności.

OObboowwiiąązzkkoowwee  ssttoossoowwaanniiee  nnoorrmm
Dlaczego jednak wciąż pojawia się zamieszanie wokół obowiązku

lub jego braku stosowania Polskich Norm w praktyce inżynierskiej,
o czym świadczą dyskusje na różnych forach internetowych. Szczegól-
nie ożywione dyskusje dotyczą obecności Polskich Norm w Prawie
Budowlanym. Wynika to prawdopodobnie ze specyficznej sytuacji tej
grupy zawodowej na rynku. Jest to szeroka rzesza działających nieza-
leżnie małych przedsiębiorstw, oferujących swe silnie zindywidualizo-
wane usługi dla pojedynczych, małych grup zleceniodawców. W do-
datku te małe przedsiębiorstwa, często jedno- lub dwuosobowe silnie
odczuwają koszty związane z uzyskaniem różnego rodzaju zezwoleń
i akceptacji odbiorów pojedynczych wyrobów. Dotychczasowa sytu-
acja obowiązku stosowania Polskich Norm ułatwiała sytuację i obniża-
ła koszty działalności gospodarczej (do 1993 roku). Jedynym proble-
mem było określenie aktualnych w tym zakresie norm, ich zakup
i opracowanie własnych procedur realizacji ustaleń normowych.

Mimo wielu zastrzeżeń, środowisko akceptowało taką sytuację,
gdyż dawała ona bezpieczeństwo. Obecnie koszty bezpieczeństwa
realizacji projektów budowlanych znacznie wzrosły. Pojawiły się gło-
sy, że jeżeli nie trzeba stosować obowiązujących Polskich Norm, to
można stosować dowolny tryb postępowania projektowego, w tym
korzystania ze starych już wycofanych Polskich Norm, do których
jednak się przyzwyczajono. Praktyka dnia codziennego szybko jed-
nak zburzyła takie iluzje. Pozyskiwanie zezwoleń i inne procedury od-
bywają się w starym trybie, a w trakcie sporządzania protokołów od-
bioru obiektów budowlanych wybrane Polskie Normy są dokumenta-
mi odniesienia do wyznaczonych parametrów danego obiektu.

Budzi to sprzeciw środowiska. Wszelkie jednak pisma kierowane
do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego spotykają się wciąż z tą samą
interpretacją: Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne. Można tylko
dodać, że PKN nie jest tu stroną, jego zadaniem jest sprecyzowanie
zbioru Polskich Norm zgodnego z normami EN, przy uwzględnieniu wy-
magań wynikających z obecności Polski w UE i innych zobowiązań
międzynarodowych. Ciśnienie rzeczywistości doprowadziło do praktyki
stosowania Polskich Norm tam, gdzie projektant jest świadomy ich

obecności i poprawiania projektu czy obiektu zgodnie z zaleceniami ko-
misji odbioru, w tym również z uwzględnieniem dodatkowych norm ze
zbioru Polskich Norm, jeżeli takie zalecenie zostanie sformułowane. Jak
z tego wynika, środowisko odczuwa to jako wprowadzanie obowiązku
stosowania Polskich Norm (w tym EN) „tylnymi drzwiami”.

PPoollsskkiiee  NNoorrmmyy  ww PPrraawwiiee  BBuuddoowwllaannyymm
Obecna sytuacja w zakresie obowiązku stosowania Polskich Norm

jest z jednej strony obciążeniem środowiska skutkami konieczności
uwzględniania większej niż poprzednio liczby Polskich Norm, co jed-
nak i tak nie daje poczucia bezpieczeństwa ani nie chroni przed ewen-
tualnością dodatkowych kosztów usuwania niezgodności projektu lub
obiektu z wymaganiami ustalonymi w trakcie odbioru.

W sytuacji spornej, w trakcie prac przygotowawczych sięga się
więc do Prawa Budowlanego, jako jedynej rozsądnej bazy racjonal-
nych rozstrzygnięć inżynierskich. Wykonanie tam zawartych zaleceń,
w tym również normalizacyjnych, w przekonaniu wielu powinno
chronić przed popełnieniem błędu sztuki oraz ułatwić przekazanie
wytworu swej pracy odbiorcy. Obecne Prawo Budowlane nie zawie-
ra prawie żadnych odwołań do Polskich Norm. W artykule 33,
w punkcie 3 jest jedyna wzmianka o istnieniu Polskich Norm:
DDoo wwnniioosskkuu  oo ppoozzwwoolleenniiee  nnaa bbuuddoowwęę  oobbiieekkttóóww  bbuuddoowwllaannyycchh::

((......))

22)) kkttóórryycchh  pprroojjeekkttyy  bbuuddoowwllaannee  zzaawwiieerraajjąą  nnoowwee,,  nniieesspprraawwddzzoonnee

ww kkrraajjoowweejj  pprraakkttyyccee,,  rroozzwwiiąązzaanniiaa  tteecchhnniicczznnee  nniieezznnaajjdduujjąąccee  ppoodd--

ssttaaww  ww pprrzzeeppiissaacchh  ii PPoollsskkiicchh  NNoorrmmaacchh,,  nnaalleeżżyy  ddoołłąącczzyyćć  ssppeeccjjaallii--

ssttyycczznnąą  ooppiinniięę  wwyyddaannąą  pprrzzeezz  oossoobbęę  ffiizzyycczznnąą  lluubb  jjeeddnnoossttkkęę  oorrggaannii--

zzaaccyyjjnnąą  wwsskkaazzaannąą  pprrzzeezz  wwłłaaśścciiwweeggoo  mmiinniissttrraa..

Jednocześnie artykuł 107 obecnie obowiązującej ustawy Prawo
Budowlane stwierdza, że:
11.. TTrraaccii  mmoocc  uussttaawwaa  zz ddnniiaa  2244  ppaaźźddzziieerrnniikkaa  11997744  rr..  ––  PPrraawwoo  bbuuddooww--

llaannee  ((DDzzUU  nnrr 3388,,  ppoozz..  222299,,  zz 11998811  rr..  nnrr 1122,,  ppoozz..  5577,,  zz 11998833  rr..
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Wynikają stąd oczywiste wnioski, że:
■ Nic nie zabezpiecza projektanta przed odpowiedzialnością, gdyż

projekt budowlany powinien być wykonany z uwzględnieniem
wszelkich zasadnych Polskich Norm, bez wskazania jakie normy
należy uznać za zasadne.

■ Można projektować z pominięciem Polskich Norm, lecz należy
wykazać zgodność takiego projektu z ogólnymi wymaganiami
Prawa Budowlanego przez eksperta wskazanego przez ministra,
co jest uzasadnione jedynie w przypadku kosztowniejszych pro-
jektów, gdzie koszt ekspertyzy zewnętrznej nie będzie stanowił
znaczącej pozycji kosztowej.

■ Należy się liczyć, już w najbliższym okresie, z podwyższonymi
kosztami działalności projektowej, co może być jednak ograni-
czone w wyniku jeszcze większej specjalizacji zawodowej i łącze-
nia się w większe zespoły projektowe, będące w stanie zapewnić
możliwie niskie koszty ryzyka zawodowego.
Jest to zasadnicza zmiana w stosunku do poprzednio obowiązu-

jącej ustawy Prawo Budowlane z 1994 r. Tutaj wymieniono wielo-
krotnie Polskie Normy jako podstawę decyzji inżynierskich, wskazu-
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jąc wyraźnie, że dotyczy to normy aktualnie obowiązującej – cokol-
wiekby pod tym pojęciem rozumiano. Raz wskazano na wykorzysta-
nie, obecnie zarchiwizowanych przez PKN, norm branżowych (BN).
Ze względu na ogólnikowość zapisu o obowiązku stosowania 
Polskich Norm w artykule 10 ustawy zobowiązano ministra właści-
wego do spraw architektury i budownictwa, że ogłosi on w Dzien-
niku Urzędowym PR Monitor Polski:
1) wykaz Polskich Norm i specyfikacji technicznych, o których mo-

wa w ust. 2 pkt 3 lit. a);
2) wykaz wyrobów, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 lit. b);
3) wykaz jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii 

Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych.
Jak więc widać, od 14 lat sytuacja zmieniła się diametralnie, co

stanowi uzasadniony powód do niepokojów środowiskowych, gdyż
wiąże się, jak wspominano wcześniej, z istotnym wzrostem kosztów
ryzyka działalności gospodarczej.

ZZaammiiaasstt  ppooddssuummoowwaanniiaa
Wydaje się, że aktualna sytuacja w zakresie stosowania Polskich

Norm jest jasna. Polskie Normy nie stanowią już źródła prawa. 
Mogą być stosowane na odpowiedzialność zainteresowanych stron
jako prawdopodobnie jedno z lepszych rozwiązań typowych proble-
mów technicznych, organizacyjnych czy gospodarczych.

W działalności polityczno-gospodarczej Polskie Normy mogą
być wykorzystywane dla wskazania technicznych wymagań realizacji
zadań gospodarczych i sposobów ich definiowania. W aktach praw-
nych możliwość powołania się została ograniczona do Norm Pol-
skich podanych w języku polskim, zgodnie z ogólną zasadą ograni-
czenia ważności ustaleń prawnych obowiązujących na terenie pań-
stwa polskiego do zapisanych w języku polskim.

Organy wykonawcze państwa polskiego powinny unikać narzu-
cania obowiązku stosowania określonych Polskich Norm w prakty-
ce życia gospodarczego. Formułowanie wykazu obowiązujących
lub tylko zalecanych do stosowania Polskich Norm nie jest akcep-
towalną praktyką administracyjną. Jedynym wyjątkiem są tu praw-
dopodobnie bezpośrednie relacje gospodarcze między podmiota-
mi gospodarczymi i organami państwa, np. w przypadku realizacji
zamówień Ministerstwa Obrony Narodowej realizowanych na po-
trzeby obronności.

Konieczność utrzymywania zgodności działań gospodarczych
z wymaganiami prawa, tutaj Prawa Budowlanego, oznacza wzrost
kosztów ryzyka działalności gospodarczej. Może to być szczegól-
nie odczuwalne przez małe podmioty gospodarcze i osoby fizycz-
ne działające na rynku budowlanym, bowiem w przypadku gra-
nicznym nawet stosowanie wszystkich Polskich Norm w procesie
projektowania nie stanowi już rękojmi spełnienia narzuconych
ustawowo wymagań. Stosowanie Polskich Norm nie stanowi wa-
runku dostatecznego poprawnej procedury wykonywania zadania
gospodarczego.

W celu zmniejszenia zagrożeń wynikających z obecnej sytuacji,
powinna się zwiększyć aktywność samorządnych organizacji zawo-
dowych zarówno w zakresie szkolenia, jak i doskonalenia zawodowe-
go swych członków, a także w wyniku podejmowania analiz stoso-

walności określonych Polskich Norm, jako wsparcia działań gospo-
darczych podejmowanych przez członków organizacji na własne ry-
zyko. Jednoczesne podjęcie akcji lobbingowej na rzecz wybranych
ustaleń organizacyjnych, mniej lub bardziej obligatoryjnego stoso-
wania wybranych Polskich Norm może prowadzić do szerszego za-
akceptowania proponowanych procedur jako „dobrej praktyki” rów-
nież przez organy kontrolne i organizacje konsumenckie czy inne za-
interesowane strony. W konsekwencji powinno to prowadzić
do zwiększenia bezpieczeństwa działalności gospodarczej i zmniej-
szenia kosztów ryzyka korzystających z takiej pomocy członków or-
ganizacji, a organizacji powinno umożliwiać podniesienie splendoru
środowiskowego i wzrostu liczby członków.

■
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