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KLASYFIKACJA UZIARNIENIA GLEB A POLSKIE 
NORMY

THE SOIL TEXTURE CLASSIFICATION 
VERSUS THE POLISH STANDARDS

Pewną dezorientację wśród części polskich gleboznawców spowodowało opubli
kowanie „Klasyfikacji gleb leśnych Polski” [Czępińska-Kamińska i in. 2000]. Między 
innymi nakazuje ona podział materiału glebowego na frakcje oraz grupy i podgrupy 
granulometryczne według Polskiej Normy [PN-R-04033:1997]. Niepokoi jednak 
fakt, że proponowane zmiany w stosunku do dotychczasowego, tradycyjnego podziału 
według PTGleb. przekreślają wszystkie wcześniejsze wyniki wieloletnich indywidu
alnych i zespołowych [Prusinkiewicz, Konys, Kwiatkowska, 1994] prac polskich 
gleboznawców skupionych w PTGleb. wokół profesorów Musierowicza oraz Króli
kowskiego i in. [1968]. Nie wskazano, jak uchronić setki i tysiące wykonanych 
dotychczas w Polsce dokumentacji, ekspertyz, analiz i map gleboznawczych przed 
całkowitą dezaktualizacją [Prusinkiewicz, 2002]. Niepokoi też i zadziwia fakt, że 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego nie zajął jeszcze oficjalne
go stanowiska w tak ważnej przecież dla naszego gleboznawstwa sprawie klasyfikacji 
uziamienia utworów glebowych.

W tej sytuacji warto przeanalizować, czy rzeczywiście wspomniana Polska Norma 
posiada moc wiążącą i jaki jest aktualny stan prawny w tej dziedzinie. Wbrew pozorom 
sprawa nie jest prosta, bo przepisy zmieniały się w tym względzie kilkakrotnie. 
Wydana jeszcze w czasach PRL-owskich Wielka Encyklopedia Powszechna PWN 
[1966] informuje, że [...] „ W większości krajów kapitalistycznych normy nie obowią
zują [...] W krajach socjalistycznych, m.in. w Polsce, normy są obowiązujące; prawny 
charakter norm polega na zakazie produkowania w sposób odmienny niż przewiduje
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norma [w Polsce niestosowanie Polskich Norm i norm branżowych jest przestę
pstwem, powodującym sankcje karno-administracyjne lub karne],ł. [...].

Ten rodzaj pojmowania Polskich Norm, mimo że już nieaktualny, zakorzenił się 
w pewnych kręgach dość głęboko [Drzymała 2000]. Tak też pojmują normy autorzy 
Klasyfikacji gleb leśnych Polski . Jednakże już Nowa Encyklopedia Powszechna 
PWN 2000 informuje: „Polska norma [PN], [...] ustanawiana przez Polski Komitet 
Normalizacyjny; jest normą d o b r o w o ln ą [...]. Zapytany w tej sprawie znakomity 
znawca spraw normalizacyjnych, profesor A. Madeyski [2002] wyjaśnił: [...] „ Wszy
stkie polskie normy od paru lat nie stanowią dokumentu prawnego obowiązującego. 
[...] Jedynie te normy polskie, które resortowy minister uznał za obowiązujące, winny 
być stosowane. ” [...]. W związku z opinią profesora Madeyskiego zaistjiiała potrzeba 
sięgnięcia do źródłowych aktów prawnych.

W poświęconej normalizacji Ustawie z dnia 3 kwietnia 1993 [Dz. U. z dnia 28 
czerwca 1993] stwierdza się w rozdziale 5 (Stosowanie norm):

A rt. 19. Ust. 1. Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z zastrzeżeniem ust. 
2 i 3.

Ust. 2. Ministrowie w sprawach należących do zakresu ich działania i po uzyskaniu 
opinii lub na wniosek Komitetu mogą, w drodze rozporządzenia, wprowadzić obowią
zek stosowania Polskiej Normy, gdy dotyczy ona w szczególności:

1 ) ochrony życia, zdrowia, mienia, bezpieczeństwa pracy i użytkowania,
2) ochrony środowiska,
3) wyrobów zamawianych przez organy państwowe.
Ust. 3. Stosowanie Polskich Norm jest również obowiązkowe, jeżeli normy te 

zostaną powołane w ustawach
Do Rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 14 września 1999 r. [Dz. U. z dnia 

8 października 1999 r.] w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm dołączony jest W ykaz Polskich Norm do obowiązkowego stosowa
nia. Wykaz obejmuje 231 norm. Nie ma wśród nich normy PN-R-04033:1997 
dotyczącej klasyfikacji uziamienia gleb. Nie ma jej też w Załączniku do rozporządze
nia ministra gospodarki z dnia 5 lipca 2001 r. (poz. 792) ani w Załączniku z dnia 30 
stycznia 2002 r. (poz. 133).

Przytoczone dokumenty i rozważania uzasadniają wniosek, że w klasyfikowaniu 
uziamienia gleb nie ma chwilowo obowiązku stosowania zaleceń Polskiej Normy, 
lecz można posługiwać się nadal wcześniejszymi ustaleniami Polskiego Towarzystwa 
Gleboznawczego.
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