
Od 1 stycznia 2021 roku – projekt konstrukcji 

tylko na podstawie eurokodów



1 stycznia 2018 roku weszło w życie rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 

listopada 2017 roku zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2017 roku poz. 2285)



Rozporządzenie to zmienia między innymi załącznik 

nr 1, w którym wymienia się polskie normy  

powołane w rozporządzeniu.



§ 143. 1. W budynkach usytuowanych 

w II i III strefie obciążenia wiatrem, 
określonych Polskimi Normami, należy 
stosować na przewodach dymowych i 
spalinowych nasady kominowe 
zabezpieczające przed odwróceniem 
ciągu, przy zachowaniu wymagań § 146 
ust. 1.

2. Nasady kominowe, o których mowa w ust. 

1, należy również stosować na innych 

obszarach, jeżeli wymagają tego położenie 

budynków i lokalne warunki topograficzne.



25 § 143 ust. 1 

PN-B-02011:1977

PN-B-02011:1977/Az1:2009 Obciążenia w 

obliczeniach statycznych – Obciążenie 

wiatrem (w zakresie pkt 3.3)



25 § 143 ust. 1

PN-EN 1990*): Eurokod: Podstawy projektowania 

konstrukcji

PN-EN 1991*): Eurokod 1: Oddziaływania na 

konstrukcje



§ 204. 4. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji, 

o których mowa w ust. 1, uznaje się za 

spełnione,  jeżeli konstrukcja ta odpowiada 

Polskim Normom dotyczącym projektowania i 

obliczania konstrukcji.



49 § 204 ust. 4

Dwa zestawy norm: dotychczasowe polskie 

normy i eurokody



49 § 204 ust. 4

Tylko eurokody



§ 298. 1. Balustrady przy schodach, pochylniach, 

portfenetrach, balkonach i loggiach nie powinny mieć 

ostro zakończonych elementów, a ich konstrukcja powinna 

zapewniać przeniesienie sił poziomych, określonych w 

Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciążeń 

technologicznych i montażowych. Wysokość i wypełnienie 

płaszczyzn pionowych powinny zapewniać skuteczną 

ochronę przed wypadnięciem osób. Szklane elementy 

balustrad powinny być wykonane ze szkła o podwyższonej 

wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, 

nieostre odłamki.



59 § 298 ust. 1 

PN-B-02003:1982 Obciążenia budowli – Obciążenia 

zmienne technologiczne – Podstawowe obciążenia 

technologiczne i montażowe (w zakresie pkt 3.6)



59 § 298 ust. 1

PN-EN 1990*): Eurokod: Podstawy projektowania 

konstrukcji

PN-EN 1991*): Eurokod 1: Oddziaływania na 

konstrukcje



5. W przypadku zamierzenia budowlanego, wobec którego przed 

dniem 1 stycznia 2021 r.:

1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek 

o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia 

na budowę lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu 

budowlanego,

2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót 

budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie

decyzji o pozwoleniu na budowę,

3) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna 

decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego

– można stosować Polskie Normy wymienione w lp. 49 załącznika nr 

1 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu

dotychczasowym.














































































































