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Na posiedzeniu 28 października 2010 roku Rada Normalizacyjna PKN przyjęła 
wniosek, aby kierownictwo PKN zajęło oficjalne stanowisko w kwestii dobrowolności 
stosowania norm, zwłaszcza w odniesieniu do zapisu ust. 4 artykułu 5 ustawy z dnia 
12 września 2002 roku o normalizacji. Do zajęcia stanowiska jest konieczne 
odniesienie się do trzech ustępów tego artykułu. 

„2. Polska Norma moŜe być wprowadzeniem normy europejskiej lub 
międzynarodowej. 

Wprowadzenie to moŜe nastąpić w języku oryginału. 

3. Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne. 

4. Polskie Normy mogą być powoływane w przepisach prawnych po ich 
opublikowaniu 

w języku polskim.” 

  

Biorąc pod uwagę zapisy tych trzech ustępów stanowisko Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego jest następujące: 

1.     Stosowanie Polskich Norm (PN) jest dobrowolne. 

2.     Powołanie się na PN w przepisie prawnym nie zmienia jej dobrowolnego 
statusu, chyba Ŝe ustawodawca świadomie chce ten status zmienić, co jest 
moŜliwe przez wyraźne wskazanie tylko w postanowieniach innej ustawy. 

  

Uzasadnienie 

Intencją ustawodawcy było wprowadzenie w Polsce systemu normalizacji dobrowolnej, 
do czego Polska zobowiązała się w układzie stowarzyszeniowym z UE. Byłoby 
zasadniczą niekonsekwencją ze strony ustawodawcy, gdyby postanowienia ustępu 3 
zamierzał ograniczać w ust. 4 przez powszechne dopuszczenie nakładania obowiązku 
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wczytywanie 

stosowania PN w przepisach prawnych. 

Zapis ust. 4 naleŜy rozumieć jako zezwolenie na przywoływanie PN w przepisach 
prawnych (co nie jest dozwolone, nie moŜe być stosowane), przy czym ustawodawca 
nie odnosi się do zapisu ust. 3, ale, biorąc pod uwagę brzmienie ust. 2, chce zapewnić 
obywatelom dostęp do treści PN w języku polskim.  Ustawodawca obawiał się 
(i słusznie…), Ŝe mogą wystąpić przypadki odwoływania się  w przepisach prawnych 
do PN opublikowanych w języku oryginału. 

Interpretowanie ustępu 4 jako delegacji do nakładania obowiązku stosowania PN jest 
całkowicie chybione. Gdyby intencją ustawodawcy było zezwolenie na nakładanie 
obowiązku stosowania PN aktami niŜszego rzędu niŜ ustawy, to wprowadziłby 
odpowiednie zastrzeŜenie do postanowień ust. 3, tak jak tego dokonał w art. 19 ustawy 
z dnia 3 kwietnia 1993 roku o normalizacji (Dz. U. 1993, Nr 55 poz. 251). 

        

  

  

PREZES   

POLSKIEGO KOMITETU 
NORMALIZACYJNEGO 

dr inŜ. Tomasz Schweitzer 
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